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Missão
O Cosems tem por finalidade lutar pelo 

fortalecimento e autonomia dos 
municípios na área da saúde.

Visão
Ser uma entidade modelo no país pela 

sua organização e funcionamento, 
sendo interlocutor e suporte dos 
gestores municipais nas políticas 

públicas de saúde no estado do Paraná.

Valores
Ética, transparência, comprometimento, 

qualidade e solidariedade.

COSEMS-PR



O Cosems-PR, em consonância com sua missão, visão e valores, 
se propõe a: 

- Participar da formulação das políticas de saúde, a nível nacional e estadual, com 
representação nas instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS); 
- Estimular a participação de instâncias organizadas da população, fortalecendo o controle 
social no sistema de saúde pública;
- Lutar pelo fortalecimento dos municípios no SUS, defendendo os interesses municipais no 
setor, promovendo ações necessárias na defesa da saúde da população; 
- Promover encontros, seminários, educação permanente ou outros eventos que possibilitem 
discussões, formulações e trocas de experiências; 
- Lutar pelo fortalecimento da municipalização da saúde, com descentralização financeira, 
política e técnica.

COSEMS-PR



Diretrizes 2021

O COSEMS-PR busca por meio das diretrizes orientativas do processo 
de trabalho, responder às necessidades prioritárias da Educação na 

Saúde, do Apoio Institucional, da Gestão Colegiada e da Gestão 
Organizacional, diretrizes estas que são interdependentes e se 

relacionam nas diversas ações e atividades desenvolvidas para sua 
execução



Diretriz 1
Educação na Saúde

Objetivos:

- Promover e estimular a Educação na Saúde com vistas à 
qualificação da atenção e gestão do SUS para gestores, 
equipes técnicas municipais, equipe COSEMS.

- Instrumentalizar os gestores, trabalhadores da Atenção 
Básica e Vigilância em Saúde, e equipe COSEMS para 
planejar e qualificar as ações e serviços de saúde, à luz da 
PNAB, com foco na territorialização e no financiamento da 
APS.



Diretriz 2
Apoio Institucional

Esta diretriz trata de uma agenda permanente e é composta de 
ações/atividades dos membros da equipe técnica do COSEMS, em especial 

dos apoiadores regionais, visando garantir a direcionalidade das ações que a 
equipe deverá desenvolver durante o ano de 2021.

Objetivo:
Realizar o apoio institucional aos gestores visando o 
fortalecimento da governança regional.



Diretriz 3
Gestão Colegiada

Objetivo:

Efetivar a participação dos membros da diretoria, conselho 
deliberativo e equipe técnica do COSEMS, bem como dos 
demais gestores municipais de saúde, nas instâncias de 
articulação interfederativa e interinstitucional com garantia 
de decisão colegiada do Cosems-PR.



Diretriz 4
Gestão Organizacional

Objetivos:
- Atender as finalidades previstas no estatuto do Cosems-PR, 

para o pleno funcionamento da entidade, como interlocutora 
e suporte na busca pelo fortalecimento e autonomia dos 
municípios.

- Garantir a organização e transparência nas ações da 
instituição, bem como imprimir maior qualidade aos serviços 
prestados.



Relatório de Atividades
1º Quadrimestre - 2021

Destaque das atividades realizadas em cada uma das diretrizes:

1. Educação na Saúde – Atividades educativas dirigidas à equipe Cosems,  gestores e 
equipes técnicas municipais, por meio de oficinas, reuniões temáticas e outros.

2. Apoio Institucional – Reuniões com diversos  atores: Cresems, Consórcios, Comissão 
Intergestores Regionais (CIR), prestadores de serviços, hospitais, conselhos de saúde, 
implantação de protocolos, apoio aos instrumentos de gestão, COE-regionais, 
organização e participação em eventos e outros. 

3. Gestão Colegiada – Reuniões: Cosems, CIB estadual, CIT, Grupos Técnicos (GT) 
estaduais e nacionais, articulação com órgãos de controle externo, associações de 
prefeitos, de consórcios, Ministério da Saúde e outros parceiros.

4. Gestão Organizacional – Manutenção do apoio institucional; organização 
do processo de trabalho, manuais e rotinas. 



Relatório de Atividades
1º Quadrimestre - 2021

Diretriz 1
Educação na

Saúde

Diretriz 2
Apoio

Institucional

Diretriz 3
Gestão

Colegiada

Diretriz 4
Getsão

Organizacional

Total de 
relacionadas
às Diretrizes

586 
participações*

*Contabilização
de cada um dos 
22 apoiadores 
em cada 
atividade 
desenvolvida 
relacionada a 
esta diretriz.

597
--------------------
70 reuniões de 

CRESEMS
--------------------
41 reuniões de 

CIR

670*
-------------------

*Aproximadame
nte 270 
atividades com
a participação 
da coordenação 
técnica

• Seleção e contração 
de apoiadores;

• Regulamento Interno 
de Compras e 
Contratações;

• Regulamento Interno 
de Despesas;

• Regimento Interno;
• Atualização de 

contratos  de serviços;
• Regularização de 

registros internos;
• Auditoria externa;
• Outras atividades para 

manutenção e 
funcionamento técnico 
e administrativo do 
COSEMS.

1853*
-------------------
* Atividades
que 
envolveram a 
participação 
presencial ou 
remota de 
membros da 
equipe técnica 
do Cosems. 



Educação na Saúde: a equipe na prática...

Capacitação e-gestor - 2ª RSDiscussão RAG 1ª RS

Oficina Previne Brasil – 11ª RS

Apresentação Experiências Exitosas – 3ª RS Oficina rastreamento e monitoramento de 
contatos – 9ª RS

Oficina Previne Brasil – 4ª RS

Oficina Pactuação 
Interfederativa – 13ª RS

Oficina Planejamento – 10ª RS



Educação na Saúde: a equipe na prática...

Instrumentos de Gestão para CMS - 15ª RS Oficina financiamento - 17ª RS 

Roda de Conversa Saúde Mental – 19ª RS Participação de encontros, webnar, 
cursos e outros eventos de formação. 

Reuniões semanais da equipe técnica

Encontro apoiadores macrorregionais: Noroeste, Norte, Leste e Oeste = Oficinas temáticas macrorregionais.  



Apoio Institucional: a equipe na prática...

CRESEMS Litoral CIR RMC GC Materno Infantil – 3ª RS

GT Saúde Mental  4ª RS CRESEMS 5ª RS CIR 6ª RS CIR 7ª RS

COE 8ª RS Grupo monitoramento 
Rede Oncologia 9ª RS

CT CIR 10ª RS Conselho Curador CIS 11ª RS



Apoio Institucional: a equipe na prática...

Reunião CIS 12ª RS GT UE 13ª RS CIR 14ª Rs

CRESEMS 15ª RSCIR 16ª RSDiretorias RS e CRESEMS – 17ª RSCRESEMS 18ª RS

CIR 19ª RS GTARO 20ª RS CRESEMS 21ª RS Assembleia CIS 21ª RS



Gestão Colegiada: a equipe na prática...

GTs CIB COSEMS

CIB-PR

CIESC

COE

Comitê de Crise – CAOP/MPPR Comitê Executivo da Saúde - CNJ

Rede Colaborativa 



Gestão Colegiada: a equipe na prática...

Grupo Condutor Implementação 
Guia Orientador Grupo Focal AB-CONASEMS/COSEMS

GT-VS CONASEMS GTTAF GT Nacional Informação em Saúde

GT SESA/LACEN/IMBP/COSEMS Comitê Protetivo Crianças Acolhidas Comitê de Prevenção MMI



Gestão Organizacional: a equipe na prática...



Prestação de contas
Janeiro – Abril/2021



Considerações sobre a atuação 
do COSEMS-PR no período

Este primeiro quadrimestre apontou desafios importantes para a instituição:

• Acolhimento aos novos gestores em meio ao recrudescimento da pandemia;

• Reorganização da Rede de Atenção para enfrentamento à Covid-19 diante do 
aumento exponencial dos casos e, consequentemente, escassez de leitos, 
medicamentos e insumos que exigiram (e ainda exigem) vigília constante dos 
gestores e dedicação intensa e exaustiva das equipes;

• Necessidade de discussões e debates diante do agravamento de situações 
crônicas de saúde em virtude da dedicação quase que exclusiva dos serviços;

• Organização da campanha de vacinação com doses insuficientes à 
demanda e ao atendimento da expectativa da população.



Considerações sobre a atuação 
do COSEMS-PR no período

Nos levou à caminhos importantes para superá-los:

• União e cooperação entre gestores, principalmente nas regiões de saúde o que 
fez com  que a luta não se tornasse solitária;

• Dedicação das equipes para acompanhar as informações em volume, 
intensidade e velocidade incalculáveis;

• Discussões vivas nas regiões através do funcionamento ativo dos CRESEMS, das 
CIR, dos GT, COE e outros grupos de trabalho.



Considerações sobre a atuação 
do COSEMS-PR no período

E nos exige olhar para:

• A construção de Planos Municipais de Saúde que considerem o novo cenário 
epidemiológico e as necessidades reais da população a partir da pandemia e 
suas consequências;

• A retomada das discussões do PRI com foco no atendimento integral à 
população;

• Fortalecimento da APS e sua consolidação como ordenadora da RAS e 
coordenadora do cuidado;

• Fortalecimento da gestão municipal através dos processos de EPS.



Considerações sobre a atuação 
do COSEMS-PR no período

Como tornar possível?

• Manter os CRESEMS e o COSEMS fortalecidos para um diálogo ativo e 
articulado com a Sesa em prol da saúde da população;

• Compromisso com o SUS que acreditamos, para o qual trabalhamos e pelo 
qual lutamos.





Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

Receita Corrente 332.175,21       330.509,75       332.890,25       331.826,17       1.327.401,38      

Receitas de Contribuições/Portaria 220 328.997,10         328.997,10         328.997,10         328.997,10         1.315.988,40      

Receitas de Contribuições/Boletos -                      -                      -                      -                      -                      

Receitas Financeiras  (Rendimentos) 3.178,11             1.512,65             3.893,15             2.829,07             11.412,98           

Receita de Capital 1.620,00             1.808,98             -                      32.099,76           35.528,74           

Diversas (Aluguel e Transferencias de recursos) 1.620,00             1.808,98             -                      32.099,76           35.528,74           

Total das Receitas 333.795,21         332.318,73         332.890,25         363.925,93         1.362.930,12      

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO  ABRIL TOTAL

Despesas Correntes: 202.396,92         269.641,12         273.779,50         301.052,13         1.046.869,67      

Vencimentos e Vantagens Fixas 27.288,42           26.005,00           31.372,10           70.440,14           155.105,66         

Encargos Sociais -                      24.180,87           30.056,34           26.718,89           80.956,10           

Diárias e Ajuda de Custos 2.770,19             8.466,15             13.570,01           3.680,05             28.486,40           

Impostos/Taxas -                      -                      3.831,70             -                      3.831,70             

Tarifas Bancárias 41,80                  111,70                36,35                  139,36                329,21                

Materiais de Consumo (Expedientes) 23.412,00           19.676,76           6.015,63             7.069,74             56.174,13           

Passagens e Locomoção 1.267,09             2.386,53             319,94                5.413,21             9.386,77             

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 147.029,03         186.858,22         182.655,00         184.498,25         701.040,50         

Outros (Condominio, Energia e Internet) 588,39                1.955,89             5.922,43             3.092,49             11.559,20           

Despesas de Capital -                      -                      8.684,12             1.997,16             10.681,28           

Móveis e Equipamentos -                      -                      637,31                1.997,16             2.634,47             

Outros (Adiantamentos) -                      -                      8.046,81             -                      8.046,81             

Total de Despesas 202.396,92         269.641,12         282.463,62         303.049,29         1.057.550,95      

Saldo do Mês 131.398,29         62.677,61           50.426,63           60.876,64           305.379,17         

Saldo do Período Anterior 3.346.718,41      3.478.116,70      3.540.794,31      3.591.220,94      3.346.718,41      

Saldo Final 3.478.116,70      3.540.794,31      3.591.220,94      3.652.097,58      3.652.097,58      

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Contador do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems

ANEXO I

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 2021

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

 

                         Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR, e em cumprimento às atribuições legais 

e estatutárias (art. 35 do Estatuto), examinaram o Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos 

Contábeis normatizados pela legislação vigente, relativos ao 1º Quadrimestre de 2021 (janeiro, 

fevereiro, março e abril). 

                         Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas 

merecem a aprovação pelos (as) senhores (as) sem qualquer ressalva ou recomendação. 

 

 

 

                                                                                                          Curitiba, 17 de junho de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 

                   Alessandra Farias 

                   15ª RS - Maringá 

 

 

 

 

____________________________________ 

       Marly Terezinha Perelli 

             6ª RS – União da Vitória 

 

 

 

 

____________________________________ 

                 Emanuelle de Matos 

                       4ª RS – Irati 

 

 

 

                                                              

DocuSign Envelope ID: 77DFF8AC-6E18-4870-BC6C-F740CA8A53F6DocuSign Envelope ID: 5549EBC2-D59C-463E-98D5-0B51E64ACE75



 
 

 

 

 

Av. João Gualberto, 1342,  sala 811, 8.º andar - Curitiba – CEP 80030-000 Paraná 

Tel: (41)3359-4417  |   contato@cosemspr.org.br 

 

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ - 

COSEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO COSEMS  

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

ANO DE REFERÊNCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba 

Fevereiro/2021 

 

 



 
 

 

 

 

Av. João Gualberto, 1342,  sala 811, 8.º andar - Curitiba – CEP 80030-000 Paraná 

Tel: (41)3359-4417  |   contato@cosemspr.org.br 

 

 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS-PR 

 

Diretoria executiva: 

● Presidente: Ivoliciano Leonarchik 

● 1.ª vice-presidente: Juliana Ferreira Canassa Campitelli 

● 2.º vice-presidente: Cleide Teresinha Santos Messias 

● 1.º diretor administrativo: Sérgio Henrique dos Santos 

● 2.º diretor administrativo: Fábio de Mello 

● 1.ª diretor financeiro: Odileno Garcia Toledo 

● 2.ª diretora financeira: Gislaine Galvão Inácio 

● 1.º diretor de relações institucionais e parlamentares: Jonas Welter 

● 2.º diretor de relações institucionais e parlamentares: Hudson Guimarães 

● 1.º diretor da Macrorregião Leste: Márcia Cecília Huçulak 

● 2.ª diretora da Macrorregião Leste: cargo vago 

● 1.ª diretora da Macrorregião Oeste: Franceli de Fátima Davi 

● 2.ª diretora da Macrorregião Oeste: Marcos Rigolon 

● 1.ª diretora da Macrorregião Norte: Marcia Regina Rossi 

● 2.ª diretora da Macrorregião Norte: Verônica Sanches Gomes 

● 1.ª diretora da Macrorregião Noroeste: Rosangela Guandalin 

● 2.ª diretora da Macrorregião Noroeste: Rebeca Galacci 

 

Conselho Fiscal:  

● Titular: cargo vago 

● Titular: Julio Cesar Sandrini 

● Titular: Alessandra Farias 

● Suplente: Priscila A. L. Gody Cavenaghi 

● Suplente: Marly Terezinha Perelli 

● Suplente: Emanuelle de Matos 
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1 - Apresentação  

  O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS-PR) 

teve sua atuação pautada no Plano de Trabalho (biênio 2020/2021 – programação 

2020) que se desdobrou em ações e atividades em todas as regiões de saúde do 

Paraná. O ano de 2020 foi um ano atípico em função da pandemia provocada pelo 

Coronavírus, o COSEMS, precisou reorganizar sua forma de trabalho, utilizando-se 

de ferramentas tecnológicas como as plataformas Meet e Zoom para dar o suporte 

necessário aos municípios, bem como intensificando as respostas às demandas e 

ainda o envio de informações aos gestores em tempo real.  

Os eixos orientativos do processo de trabalho foram: Educação na Saúde – 

dirigida à gestores e equipes técnicas municipais bem como à equipe COSEMS; 

Apoio Institucional - por meio do trabalho de seus apoiadores e assessoria técnica, 

Gestão Colegiada - participação da diretoria nos espaços de pactuação e decisão do 

SUS e Gestão Organizacional - visa garantir o desenvolvimento e plena execução 

das finalidades do COSEMS -PR.  

Esta avaliação, tem por objetivo realizar a análise das ações e metas 

propostas para o ano de 2020, por diretriz e indicadores e a partir dos resultados, 

apresentar a discussão e justificativas do desempenho na execução do referido 

plano.  
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2 - Avaliação do Plano de Trabalho do ano 2020. 

 

Dentre as atividades previstas nas diretrizes elencadas no plano, o 

COSEMS/PR realizou no ano de 2020:  

 

Diretriz – 1: Educação na Saúde 

Metas Ações 
Indicadores 
2020-2021 

Resultado 2020 

Assegurar a participação 
de 100%/ano dos 
apoiadores no Projeto 
Rede Colaborativa 
CONASEMS/COSEMS 

Cumprir as atividades 
formativas propostas nos 
cursos de aprimoramento 
associados ao Projeto 
Rede Colaborativa 
CONASEMS/COSEMS. 

Percentual de 
apoiadores que 
participaram do 
Projeto Rede 
Colaborativa.  

100% 

Realizar, no mínimo, um 
minicurso/ano para a 
equipe do COSEMS.  
 

Promover minicursos para 
a equipe do COSEMS    
                          
                     
        -          S da 
Educação Permanente em 
Saúde.  

Realização de 
um minicurso a 
cada ano.  
 

Não foi possível 
a realização de 
curso específico 
em EPS.  
 
0% 

Realizar cursos em 100% 
das regiões de saúde com 
       “S   G     ”.  
 

Elaborar e aplicar o curso 
"S   G     ”               
municipais de Saúde.  
 

Percentual de 
regiões 
atendidas.  
 

Não foi possível a 
realização do 
curso Ser Gestor.  
 
0% 

Participar das oficinas de 
Planejamento Regional 
Integrado nas 
macrorregiões, visando a 
redefinição do PDR, 
conjuntamente com as 
equipes da SESA e NEMS.  

Realizar oficinas de 
Planejamento Regional 
Integrado nas quatro 
macrorregiões de forma 
compartilhada com 
equipes da SESA e NEMS. 
 

Percentual de 
oficinas 
realizadas.  
 

As oficinas não 
foram realizadas 
pela SESA. 
 
0% 
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Metas Ações 
Indicadores 
2020-2021 

Resultado 
2020 

                       
                     
                         
atribuição da AB e VS e 
dispositivos da PNAB  

Capacitar equipes 
municipais.  

Percentual de 
regiões 
capacitadas.  

Realizado 
parcialmente  
(4 regiões de 
saúde) 
18 %  

Compartilhar experiências 
municipais em 100% das 
regiões sobre a 
organização da AB nas 
reuniões de CRESEMS. 

Incluir nas pautas das 
reuniões de CRESEMS 
uma experiência 
municipal inovadora na 
AB.  

Percentual de 
experiências 
apresentadas 
nas reuniões de 
CRESEMS. 
 

Realizado 
parcialmente 
(04 regiões 
de saúde) 
18% 

OBS: Embora não estivesse descrito na programação 2020, oficinas, reuniões 

temáticas e conversas pontuais com municípios foram realizadas nas 22 regiões de 

saúde abordando o Financiamento da Atenção Básica, que envolvem discussões em 

relação a PNAB e seus dispositivos, incluindo a territorialização. 
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Diretriz 2 - Apoio Institucional  

Objetivo 1 – Realizar o apoio institucional aos gestores visando o 
fortalecimento da governança regional.  
 

Ações/Atividades  
 

Responsável Prazo/período Resultado 2020  

Acompanhar a alimentação 
dos dados dos instrumentos de 
gestão do SUS no sistema 
DIGISUS. 
Obs.: fazer exercício prático 
nos CRESEMS.  

Equipe 
COSEMS 

Durante o ano.  Realizado. 

Acompanhar, nas regiões de 
saúde, a elaboração do 
Relatório Anual de Gestão 
(RAG). 
Obs.: fazer exercício prático 
nos CRESEMS.  

Apoiador 
RAG – mês de 
março de cada 
ano.  

Realizado. 

Verificar a elaboração das 
programações anuais de saúde 
(PAS) do ano subsequente. 
Obs.: fazer exercício prático 
nos CRESEMS.  

Apoiador 
                 
vigente.  

Realizado. 

Participar das reuniões das 
CIR, estimulando a presença 
dos secretários e de um 
técnico municipal nas reuniões 
do CRESEMS.  

Apoiador 
De acordo com a 
agenda das 
regiões.  

Realizado. 

Elaborar notas técnicas.  
Assessoria 
Técnica 

Se necessário.  Realizado. 

Participar das reuniões dos 
grupos técnicos em nível 
regional, estadual, nacional, 
CIB-PR e outras instâncias de 
discussão da gestão do SUS.  
 

Equipe 
COSEMS 

Conforme agenda Realizado. 

Sistematizar a apresentação 
dos conteúdos discutidos nos 
grupos técnicos (GTs) da CIB 
para apresentar aos gestores 
nas reuniões do COSEMS.  
 

Equipe 
COSEMS 

Em todas as 
reuniões.  

Realizado.  
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Ações/Atividades  
 

Responsável Prazo/período Resultado 2020  

Elaborar materiais técnicos e 
pedagógicos a serem adotados 
nos cursos e oficinas 
promovidas pelo COSEMS.  

Equipe 
COSEMS 

2020  

Material para 
orientações 
Previne Brasil - 
elaborado. 
 
Material para o 
      “S   
G     ”            
não concluído. 

Participar dos cursos de 
capacitação com técnicos e 
gestores.  

Apoiadores e 
consultores 

Em todos os 
cursos previstos.  

Realizado 
parcialmente.  

Alertar e orientar os gestores 
quanto ao cumprimento da lei 
do município que estabelece a 
realização da conferência 
municipal de saúde com 
garantia de apoio técnico e 
financeiro.  

Apoiadores e 
consultores 

 
Não se aplica ao 
período. 

Socializar os registros das 
atividades internas realizadas a 
todos os membros da equipe 
técnica.  

Apoiadores e 
consultores. 

Em todas as 
reuniões  

Realizado.  

Fomentar o Planejamento 
Regional Integrado nas 
reuniões de CRESEMS e CIR.  

Apoiadores e 
consultores 

2020 Não realizado.  

Fomentar a integração       -
                     
comissões de integração 
ensino, serviço e comunidade 
para elaboração de protocolos, 
COAPES, capacitações, EPS 
etc.  

Apoiadores e 
consultores 

2020  
Realizado 
parcialmente.  

Garantir a participação das 
consultoras temáticas em 
eventos nas regiões, conforme 
demanda regional.  
 
 
 

Apoiadores e 
consultores 

2020 Não realizado. 
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Ações/Atividades  
 

Responsável Prazo/período Resultado 2020  

Estimular o compartilhamento 
de experiências                
            
CRESEMS/COSEMS e outros 
fóruns, e publicizar no site do 
COSEMS.  

Apoiadores e 
consultores  

2020  Não realizado.  

Realizar o congresso do 
COSEMS anualmente.  

Equipe 
COSEMS 

2020 Não realizado. 

Estimular a participação dos 
gestores municipais no 
congresso do Conasems.  

Equipe 
COSEMS 

2020 Realizado.  

Estimular equipes municipais a 
participarem das mostras de 
experiências exitosas nos 
congressos estadual 
(COSEMS) e nacional 
(Conasems).  

Equipe 
COSEMS 

2020 Realizado.  

Promover a articulação entre 
gestores municipais e estadual, 
prestadores de serviços 
contratualizados e gestão da 
RAS (micro e macrorregional).  

Equipe 
COSEMS 

2020   

Realizado 
parcialmente.  
 
(06 regiões) 
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Diretriz 3 - Gestão Colegiada  

Metas Ações 
Indicadores 
2020-2021 

Resultado 
2020 

Participar em todas as 
decisões 
(deliberações) do 
COSEMS. 

Participar da formulação das 
políticas públicas (regulação da 
UE, organização da RAS, gestão 
do SUS etc.).  

Realizar 
ações 
conforme 
demanda. 

Realizado.  
 

Participar das discussões em 
defesa dos interesses dos 
municípios e assegurar o 
financiamento das atividades de 
apoio institucional.  

Realizado.  

Representar o COSEMS nas 
instâncias de discussão e 
deliberação.  

Realizado.  

Participar das discussões dos 
temas da saúde e articular com 
as associações de prefeitos.  

Realizado.  

Estimular a participação dos 
integrantes dos CRESEMS     
             associações de 
prefeitos, nos temas da saúde. 

Realizado.  

Realizar oficina de qualificação do 
colegiado do COSEMS. 

Não 
realizado. 
 

Participar nas 
instâncias consultivas 
e deliberativas 
interfederativas 
(câmaras técnicas  
G              
                        
do COSEMS, 
conselhos estadual e 
nacional).  
 
 

Participar da formulação das 
políticas públicas.  
 

Realizar 
ações 
conforme 
demanda. 

Realizado 

Representar o COSEMS nas 
instâncias de discussão e 
deliberação.  

Realizado 
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 Diretriz 4- Gestão Organizacional 

Objetivo 1: Atender as finalidades previstas no estatuto do COSEMS-PR, para o 

pleno funcionamento da entidade, como interlocutora e suporte na busca pelo 

fortalecimento e autonomia dos municípios. 

Metas Ações                                      Indicadores 

2020/2021 

Resultado 2020  

Buscar a 

cooperação e 

articulação 

permanente dos 

dirigentes da 

entidade 

 

Realizar reuniões periódicas da 

diretoria. 

 

Contratação de serviços de 

terceiros - pessoa jurídica para: 

locação de espaço, serviços de 

som e imagem, despesas com 

alimentação, material de 

consumo, material gráfico, 

impressão, serviços de 

comunicação e mídia. 

 

Aquisição de Passagens, 

pagamento de hospedagens e 

alimentação e/ou diárias para 

reuniões de equipe ou 

atividades de representação 

fora da região e macrorregião 

de atuação ou do estado 

 

Reuniões 

realizadas  

Realizado  
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Metas Ações                                      Indicadores 

2020/2021 

Resultado 

2020  

Congregar os secretários 

(as) municipais de saúde 

em prol do 

desenvolvimento da saúde 

pública municipal 

Realizar reuniões 

ordinárias e 

extraordinárias do 

Cosems-PR. 

 

Estimular e garantir a 

participação dos 

representantes da 

instituição nas comissões 

deliberativas e consultivas, 

nos grupos técnicos, 

grupos condutores 

estaduais e nacionais; 

Reuniões 

realizadas 

Parcialmente 

realizado           

(02 

reuniões) 

 

Promover a troca de 

conhecimentos, divulgar 

informações, capacitar 

pessoas, manter o 

intercâmbio com 

instituições, associações, 

sociedades e congêneres 

(nacionais e 

internacionais) 

Realizar eventos tais 

como: Congressos, 

encontros, seminários e 

outros; 

Promover e/ou garantir a 

participação da equipe, 

diretores e outros 

representantes da 

instituição em cursos, 

capacitações e outras 

atividades formativas; 

Desenvolver, editar e 

publicar materiais de 

cunho educativo e/ou 

informativo de interesse do 

Eventos 

realizados 

Parcialmente 

realizado 
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SUS; 

 

Metas Ações                                      Indicadores 

2020/2021 

Resultado 

2020  

Atuar junto aos Conselhos 

Regionais de Secretarias 

Municipais de Saúde 

(Cresems) e apoiar 

tecnicamente gestores e 

equipes municipais de 

saúde. 

Ampliar a equipe de 

apoiadores regionais do 

Cosems-PR com a 

contratação de 01 (um) 

apoiador por região de 

saúde 

 Realizado 
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Objetivo 2: Garantir a organização e transparência nas ações da instituição, 

bem como imprimir maior qualidade aos serviços prestados. 

Metas Ações                                      Indicadores 

2020/2021 

Resultado 

2020  

 

Buscar o 

cumprimento da 

LGPD/2012 e da Lei 

da Transparência 

Manter portal/site da 

instituição com as 

informações gerais e de 

prestação de contas. 

 

Site organizado e 

informações 

disponíveis 

Não 

realizado 

Reorganizar os 

procedimentos 

administrativos, 

jurídicos e 

financeiros da 

instituição. 

Contratação de serviços 

de apoio administrativo e 

assessor financeiro. 

  

 

Manutenção dos 

servidores 

Realizado 

  

 

Acompanhar, 

monitorar e avaliar o 

trabalho 

desenvolvido. 

Implantar processos 

permanentes de   

monitoramento e avaliação 

da equipe Cosems-PR. 

Realizar 

avaliação 

periódica da 

equipe 

Realizado 
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3 - Quadro demonstrativo das atividades realizadas em todas as diretrizes. 

 Embora algumas das ações previstas para o ano de 2020 tenham sido 

parcialmente executadas ou não executadas, por necessários ajustes na 

programação em decorrência de demandas emergentes, especialmente em razão 

da Pandemia provocada pelo coronavírus, houve uma movimentação intensa nas 

regiões e dedicação importante da equipe às agendas que envolvem a instituição. 

 O quadro abaixo traz um resumo das participações da equipe por grupos de 

atividades, de acordo com as diretrizes do plano de trabalho do Cosems.  

Diretriz 1 
Educação na 

Saúde 
 

Diretriz 2 
Apoio 

Institucional 
 

Diretriz 3 
Gestão Colegiada 
 

Diretriz 4 
Gestão 

Estratégica 
 

Total de participações 
em ações 

contempladas nas 
diretrizes do Plano de 

Trabalho 2020 – 3º 
quadrimestre 

 

1.363 
participações da 

equipe 
 

1.578 
participações da 

equipe 
 

517 participações 
da equipe 

 

Manutenção das 
atividades 

administrativas do 
Cosems e 

avaliação técnica 
dos apoiadores 

com a 
participação da 

gestão municipal 
 

3.440 participações da 
equipe de apoiadores 

em atividades 
envolvendo 

municípios, regionais, 
grupos de trabalho  

estaduais e nacionais. 
Além destas, ainda 

temos as atividades da 
coordenação e 

assessoria técnica que 
envolvem a 

participação em 
grupos de trabalho  

estaduais e nacionais, 
articulação 

interfederativa, 
cuidado com a equipe 

(formação e 
atualização), oficinas e  

outros eventos, 
somando-se mais de 
500 participações no 

período. 
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Não estão 
contabilizadas  as 

atividades da 
assessoria de 

comunicação e auxiliar 
administrativo.   

 

 228 reuniões de 
Cresems 

 

   

 

 

4 - Análise dos Resultados  

O Cosems-PR, por meio de sua equipe técnica e da atuação expressiva dos 

gestores municipais de saúde, teve durante o ano de 2020 todas as ações e 

esforços voltados para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus – Covid-

19, desta forma não foi possível realizar a maioria das atividades, ações 

prejudicando a execução das metas propostas para o período avaliado. O ano de 

2020 além de todas as dificuldades e incertezas de lidar com algo desconhecido 

como é o coronavírus, exigiu de todos os atores do SUS e principalmente dos 

gestores e equipes municipais determinação e reorganização para manterem os 

atendimentos à população. Outro fator complicador por ser o último ano do mandato 

da gestão municipal, aconteceu no final do ano as eleições municipais e logo após a 

necessária organização para o processo de transição. Todas estas situações 

fizeram com que o foco da equipe Cosems fosse atender as necessidades mais 

práticas do cotidiano dos gestores municipais no enfrentamento a pandemia, tais 

como utilização dos recursos recebidos, orientações sobre o Programa Federal 

Previne Brasil, acompanhamento de ocupação de leitos exclusivos Covid-19 

(abertura, monitoramento, financiamento, etc), reuniões do COE Estadual e 

Regionais, apoio no envio de orientações e Notas Técnicas Federais e Estaduais, 

sistemas do ministério da saúde e tantas outras demandas advindas da pandemia. 
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Abaixo a descrição sucinta dos resultados:  

 

           -                    

Nesta diretriz, cujo objetivo principal foi de promover e estimular a educação 

na saúde com os gestores, equipes técnicas municipais e equipe do Cosems, das 

ações previstas, apenas o curso da Rede Colaborativa foi realizado, os demais 

cursos e capacitações previstos na programação como curso de EPS para equipe, 

      “S   G     ”                  q                   f          P    j       

Regional Integrado (PRI) em conjunto com a SESA, não foram realizados. As  

prioridades que se apresentaram ao longo do período foram de fato as relacionadas 

com a pandemia. A aplicação ou não dos cursos não realizados em 2020 deve ser 

objeto de análise pela assessoria técnica e diretoria do Cosems e, dependerá da 

evolução da pandemia,porém devem compor a programação do ano de 2021 caso 

haja possibilidade de realização. 

Quanto ao objetivo número dois, que previa instrumentalizar os gestores, 

trabalhadores da Atenção Bá                     S         q                 

     j     q    f                                            P                  

                                                                prevista para 2020, 

não foi realizada em todas as regiões de saúde em função do foco ser as questões 

da pandemia. No entanto, 04 regiões foram atendidas com esta atividade. A ação de 

compartilhar experiências municipais em 100% das regiões sobre a organização da 

AB nas reuniões de Cresems, aconteceu em 04 regiões de saúde favorecendo a 

troca entre municípios e o olhar estratégico para a Atenção Básica.  
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Diretriz 2 – Apoio Institucional  

“O   j         realizar o apoio institucional aos gestores municipais de saúde, 

visando o fortalecimento da governança regional, foi atendido na maioria das ações 

previstas no plano. O trabalho desenvolvido continuamente pela equipe técnica 

busca o protagonismo dos gestores e o cumprimento da agenda obrigatória por 

gestores e apoiadores. Destacamos também outras ações não previstas no plano, 

mas que foram realizadas para atender a necessidade dos municípios, como o apoio 

irrestrito e em tempo real aos gestores em relação a pandemia, tais como: encontro 

por macrorregiões sobre o Financiamento Covid, reuniões macrorregionais e 

regionais sobre o Guia Orientador CONASS Conasems, organização e participação 

nos COE regionais, atualização e orientações sobre as diversas portarias Covid 

publicadas, entre outras. 

  
 

 



 
 

 

 

 

Av. João Gualberto, 1342,  sala 811, 8.º andar - Curitiba – CEP 80030-000 Paraná 

Tel: (41)3359-4417  |   contato@cosemspr.org.br 

 

  
 

 

  
 

 

  

 



 
 

 

 

 

Av. João Gualberto, 1342,  sala 811, 8.º andar - Curitiba – CEP 80030-000 Paraná 

Tel: (41)3359-4417  |   contato@cosemspr.org.br 
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Diretriz 3- Gestão Colegiada 

Esta diretriz teve por objetivo efetivar a participação dos membros da diretoria 

e conselho deliberativo do Cosems nas instâncias de articulação interfederativa e 

interinstitucional com garantia de decisão colegiada do       .                  

                    f                                 j             f             

q      j     f         q    f                                                       

de agenda da equipe e diretoria. Mesmo com a pandemia e as inúmeras ações 

decorrentes da mesma, a diretoria fez várias reuniões e participou, ainda que 

remotamente, das agendas interfederativas na medida do possível. 
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Diretriz 4 – Gestão Organizacional   

 

 Essa diretriz, Gestão Organizacional - teve como objetivo principal a gestão 

estratégica da instituição, para garantir o desenvolvimento e plena execução das 

finalidades do Cosems-PR. As atividades das ações previstas não foram realizadas 
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plenamente, apesar da diretoria ter mantido as reuniões para deliberar sobre 

assuntos administrativos, o fórum mais importante da instituição que são as reuniões 

do Cosems com todos os gestores, aconteceu apenas duas vezes durante os doze 

meses do ano. Da mesma forma insatisfatório também foi a inativação do site do 

Cosems não disponibilizando informações importantes, apenas no final do ano foi 

possível iniciar a reorganização do site. Um avanço fundamental no 

desenvolvimento do processo de trabalho interno foi a contratação de auxiliar 

administrativo, assessoria de comunicação, assim como a realização da avaliação 

periódica da equipe. O Congresso Estadual e outros eventos previstos também não 

puderam ser realizados em função das medidas restritivas impostas pela pandemia.  
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5 - Considerações 

 Considerando a Missão, Visão e Valores do Cosems-PR que trazem no seu 

bojo o compromisso com o fortalecimento e autonomia dos municípios na área da 

saúde através de uma instituição organizada, o planejamento, monitoramento e 

avaliação das suas ações são fundamentais para o funcionamento e equilíbrio da 

entidade com as necessidades da população, representada pelos gestores 

municipais. Foi com essa perspectiva que construímos esse documento.  

 O ano de 2020 foi um ano de aprendizado, conhecimento, adaptação e de 

muita resiliência, em função do advento da pandemia e as incertezas que ela trouxe 

consigo. Isso tudo acontecendo em um ritmo acelerado e não isolado das agendas 

obrigatórias permanentes da gestão municipal da saúde e do trabalho das equipes, 

além do processo eleitoral nos municípios e o processo de transição para a 

organização dos novos governos.  

 Executar um plano de trabalho que tinha a Educação na Saúde como diretriz, 

num cenário como esse não é fácil, mas fomos aprendendo que, refletir sobre a 

prática e transformá-la é, por si, um Processo de Educação Permanente em Saúde 

(EPS) e, com certeza, a equipe valeu-se disso para sua motivação. O Projeto Rede 

Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, teve papel 

importante como ferramentas de apoio para o trabalho, pois foi adaptado para 

atender as demandas da pandemia e com isso foi possível o cumprimento dos 

objetivos propostos.  

 O ano que se inicia não será diferente. Há que se continuar pensando no 

fortalecimento e qualificação da PNAB, tendo como foco sua consolidação como 

ordenadora da Rede de Atenção à Saúde e coordenadora do cuidado às pessoas, 

bem como o seu financiamento, tendo em vista as mudanças advindas com o 

Programa Previne Brasil, apoiando os municípios para que busquem a manutenção 

dos recursos municipais já conquistados e sua ampliação pela organização da 

Atenção Básica nos Territórios. Não se pode perder de vista o processo de 

regionalização e tudo que se construiu até o momento em parceria com a Secretaria 
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de Estado da Saúde. Após um ano sem ações específicas, retomar o processo do 

Planejamento Regional Integrado (PRI), nas regiões, mesmo com a pandemia, será 

fundamental, ainda que no segundo semestre/2021. 

Há que se ter determinação, foco, objetivos claros para que possamos seguir 

na busca por uma saúde de qualidade, partindo do fortalecimento da gestão para o 

seu protagonismo e atuação na transformação da realidade. 

 

6 – Informações financeiras  

 Os anexos a seguir trazem as informações contábeis e da execução 

financeira do Cosems-PR no ano de 2020. 
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Anexo I 

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de 

dezembro de 2020 – DRE. 
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Anexo II 

Demonstração de Superávit ou Déficit acumulado no 

exercício – Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
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Anexo III: Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
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Curitiba, 01 de abril de 2021                                                            MRP- 125/2021 

 
Aos  
Conselheiros e Diretores do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR 
Curitiba – PR  
  
Prezados senhores, 

De acordo com o contrato de prestação de serviços de auditoria, realizamos 
nossos trabalhos voltados à avaliação do ambiente de controles internos do 
COSEMS/PR – Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. O presente relatório está baseado em nosso 
trabalho de revisão e nas informações disponíveis a partir dos documentos e 
informações fornecidas pelos executivos do COSEMS/PR. 

Como parte integrante dos nossos trabalhos, anexamos à presente, relatório 
contendo recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e 
segurança patrimonial, decorrentes de aspectos ou assuntos que vieram ao nosso 
conhecimento quando da aplicação de determinados testes seletivos, de acordo 
com as normas de auditoria, quando de nossos trabalhos para revisão dos saldos 
contábeis e avaliação dos controles internos do COSEMS/PR no exercício findo em 
31 de dezembro de 2020. 

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os 
procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de 
determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de auditoria. As 
sugestões aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência dessa revisão 
e avaliação.  

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do 
pessoal do COSEMS/PR durante a execução dos nossos trabalhos.  

Atenciosamente, 
 
MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S 
CVM - 11.720 
CRC DF-001326/O-4 
CNAIPJ – 0000041 
 
 

 

 

 
Marcos de Oliveira Pereira 
Contador CRC DF-027109/O-0 
 

Ricardo da Silva Farias Passos 
Contador CRC DF-015504/O-2 
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Qual foi o trabalho realizado? 
 

Serviços técnicos especializados em auditoria dos procedimentos de controles 

internos quanto à arrecadação da receita e a execução da despesa, bem como 

o exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020. 

 
Por que o trabalho foi realizado? 
 
O trabalho foi realizado para avaliação do balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR em 31 de dezembro de 

2020, bem como das respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis 

significativas e outras notas explicativas, bem como o ambiente de controles 

internos. 

 
Quais as conclusões alcançadas? 
 

Com base nos exames realizados, destacam-se as situações de maior relevância:  

 

a) Na data base de 31 de dezembro de 2020, o Conselho apresentou saldo no ativo 

imobilizado no montante de R$ 1.450.229, equivalente a 27% do ativo total. O Conselho 

não realizou a análise do valor recuperável conforme determina a NBCTG 01, 

aprovada pela Resolução n° 1.291/10 do Conselho Federal de Contabilidade, que 

requer a análise periódica sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado 

e intangível. Como consequência, ficamos impossibilitados de opinar sobre o valor 

registrado no ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2020. 

 

b) Não foi possível obter evidências suficientes, até o presente momento, para os 

impactos quanto à pandemia do COVID-19 que, eventualmente, poderá 

comprometer a apuração dos resultados do Conselho no ano de 2021. 
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c) O COSEMS/PR não possui normativos para definir as regras de contratação das 

suas despesas. Por gerir recursos públicos, na contratação de suas despesas, o 

COSEMS/PR deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  
Referência no 

Relatório 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/PR em 31 de dezembro de 2020, e as 
respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data 

 2  2 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  3 

Nossos Comentários  

Comentários acerca de deficiência ou 
melhoria que entendemos que ajudará no 
aprimoramento do ambiente de controles 
internos 

 4  4 

Conciliações 
bancárias tempestivas  

As conciliações bancárias são relatórios 
auxiliares e extracontábeis. Praticamente, 
todas as operações da entidade transitam 
pelas contas mantidas com bancos 

 4.1  4.1 

Aplicação Financeira 
classificada como 
Banco Conta 
Movimento 

 

Durante a realização dos nossos trabalhamos 
verificamos que existe uma conta Poupança 
referente a conta bancária do Banco do 
Brasil 41253-8 está classificada dentro de 
Banco Conta Movimento e não no grupo de 
Aplicações Financeiras 

 4.2  4.2 

O Decreto n° 
8.426/2015  

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as 
alíquotas da Contribuição para a COFINS 
incidentes sobre receitas financeiras 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 
regime de apuração não cumulativa das 
referidas contribuições. A partir de 01 de julho 
de 2015 essas pessoas jurídicas deverão 
apurar a contribuição para a COFINS pela 
alíquota de 4%. 

 4.3  4.3 

Tombamento do Ativo 
Imobilizado  

Verificamos que o Conselho não realiza o 
tombamento dos seus bens imobilizados. O 
tombamento juntamente com o relatório 
auxiliar é importante, pois com ele fica mais fácil 
a identificação dos bens, o local aonde eles se 
encontram, bem como a maior facilidade de 
identificar itens que podem vir a serem 
extraviados. 

 4.4  4.4 

Teste de 
recuperabilidade do 
ativo imobilizado e 
revisão do valor 
contábil líquido e da 
vida útil 
remanescente dos 
bens registrados no 
ativo imobilizado 

 

Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o 
COSEMS/PR não realizou a revisão do valor 
contábil líquido e da vida útil remanescente dos 
bens registrados no ativo imobilizado. 

 4.5  4.5 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  
Referência no 

Relatório 

Depreciação  

Verificamos que o COSEMS/PR não está 
realizando a depreciação de seus bens 
registrados no ativo imobilizado de forma 
adequada. 

 4.6  4.6 

Ausência de Controles 
e composições do 
Contas a Pagar 

 

Solicitamos a composição analítica das 
obrigações do Conselho em 31 de dezembro 
de 2020, segregadas por categoria e fomos 
informados que o Conselho não elabora a 
composição. 

 4.7  4.7 

Código FPAS  
Verificamos que o COSEMS/PR está 
utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 
de 4,5%. 

 4.8  4.8 

Provisão de Férias  

Observamos que a provisão de férias não está 
sendo registrada nem provisionada na 
contabilidade. Esse valor deve ser provisionado 
1/12 avos, independente do seu pagamento e 
deve ser feito pelo regime de competência. 

 4.9  4.9 

Registro das 
despesas pelo 
regime de 
competência 

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da 
contabilidade para as entidades sem fins 
lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas 
devem ser reconhecidas, respeitando-se o 
regime contábil de competência. 

 4.10  4.10 

Princípio do Registro 
pelo Valor Original  

Identificamos em nossa amostra com base no 
razão de despesas que uma despesa foi paga 
sem NF 

 4.11  4.11 

Escrituração Contábil  

A escrituração contábil deve ser realizada com 
observância aos Princípios de Contabilidade e 
o nível de detalhamento da escrituração 
contábil deve estar alinhado às necessidades 
de informação de seus usuários. 

 4.12  4.12 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

 
Em nossas análises não identificamos o 
reconhecimento das despesas de auditoria.  4.13  4.13 

Elaboração de 
Normativo para 
definir regras de 
contratação de 
despesas 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, 
identificamos que o COSEMS/PR não possui 
normativos para definir as regras de 
contratação das suas despesas. 

 4.14  4.14 

Ausência de 
Orçamento 
Formalizado 

 
O COSEMS/PR não apresentou o orçamento 
formalizado. 

 4.15  4.15 

Implementar Política 
de Segurança da 
Informação 

 

A segurança da informação é adquirida pela 
implantação de controles que incluem 
procedimentos de rotina, verificações de 
antivírus, infraestrutura de hardware e software, 
além da criação de uma política devidamente 
documentada. 

 4.16  4.16 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  
Referência no 

Relatório 

Política de 
Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para 
investimento visa estabelecer os princípios e 
diretrizes que devem reger os investimentos dos 
recursos confiados ao COSEMS/PR, com a 
finalidade de promover a segurança, liquidez e 
rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio entre ativos e passivos. 

 4.17  4.17 

Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 
(LGPD ou LGPDP), Lei 
nº 13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 
Geral de Proteção de Dados Pessoais que 
estabelece os princípios, direitos e deveres que 
deverão ser observados, daqui para frente, no 
tratamento de dados pessoais. 

 4.18  4.18 

Programa de 
Integridade 

 

Recomendamos ao Conselho implementar um 
Programa de Integridade com o objetivo de 
aprimorar a estruturação da sua governança 
corporativa e dos controles internos. A 
implementação de um Programa de 
Integridade é fundamental para assegurar que 
toda a organização esteja em conformidade 
com os seus princípios e valores, respaldados 
por leis, normativos e políticas internas. 

 4.19  4.19 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/PR não tem conhecimento, até o 
presente momento, de fatos importantes 
ocorridos após a data-base de 31 de dezembro 
de 2020, que possam alterar resultados futuros, 
exceto quanto à pandemia do COVID-19. 

 4.20  4.20 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  5  5 
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2. Introdução 

 
Os trabalhos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

realizados de forma remota. Revisamos o balanço patrimonial do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR, em 31 de dezembro de 

2020, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e outras 

notas explicativas, bem como o ambiente de controles internos. A administração 

é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Neste 

relatório expressamos nossas recomendações acerca dos controles internos e 

registro contábeis. 
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3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

3.1. Balanço patrimonial em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 

 (Valores expressos em Reais mil)  

 

 

 

 

Ativo
Reapresentado

2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.375.076                   654.033                      
Contas a Receber 2.802                          -                              
Outros Créditos 3.513                          2.450                          

1.381.391                   656.483                      
Não circulante

Investimento 2.051.100                   2.011.990                   
Propriedade para investimento 437.000                      -                              
Imobilizado 1.450.229                   1.898.936                   
Intangível 1.029                          1.792                          

3.939.358                   3.912.717                   

Total do Ativo 5.320.749                   4.569.200                   

Passivo
Reapresentado

2020 2019

Passivo
Circulante

Fornecedores de bens e serviços 31.973                        42.465                        
Salários, obrigações sociais e tributárias 63.418                        221.361                      

95.391                        263.826                      

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social 4.303.766                   4.193.061                   
Déficit e superávit do período 921.592                      112.314                      

5.225.357                   4.305.375                   

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 5.320.749                   4.569.200                   
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3.2. Demonstração do superávit em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 

2019 (Valores expressos em Reais)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reapresentado
2020 2019

Receitas

Receitas sem restrição 4.242.219                   3.452.281                   
Contribuições e doações voluntárias 3.953.965                   3.356.281                   
Receitas com gratuidades 288.253                      96.000                        

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (3.365.737)                  (3.389.234)                  
Pessoal e encargos sociais e assistenciais (866.189)                     (500.719)                     
Despesas  gerais e administrativas (2.211.548)                  (2.792.514)                  
Despesas com gratuidades (288.000)                     (96.000)                       

Resultado financeiro 34.603                        49.266                        

Despesas e receitas financeiras, líquido 34.603                        49.266                        

Outras receitas e despesas operacionais 10.507                        -                             

Outras receitas e despesas 10.507                        -                              

Déficit/superávit líquido do exercício 921.592                      112.314                      
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4. NOSSOS COMENTÁRIOS 

 
De acordo com o escopo de auditoria por meio do contrato de prestação de 

serviço firmado entre a MRP AUDITORIA E CONSULTORIA e o Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR, foram identificadas as 

seguintes fragilidades: 

 

4.1. Conciliações bancárias tempestivas 

 

As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e extracontábeis. Praticamente, 

todas as operações da entidade transitam pelas contas mantidas com bancos, 

por isso, estas conciliações representam um controle primordial que possibilita a 

imediata detecção de lançamentos não usuais ou não autorizados. Nesse sentido, 

as conciliações devem ser preparadas de maneira criteriosa onde os seguintes 

aspectos devem ser observados: 

 

• devem ser preparadas por funcionário alheio às funções de 

movimentação das contas bancárias e registro das operações; 

 

• utilização de formulário adequado, no qual deve constar as 

assinaturas de quem preparou e de quem revisou; 

 

• as pendências devem ser prontamente investigadas e tomadas 

as providências para eliminá-las; e 

 

• deve ser mantido estreito contato com os bancos para o 

recebimento rápido dá documentação bancária (extratos, avisos, 

etc.). 

 

As informações bancárias podem ser exigidas em dois diferentes níveis. No primeiro 

nível, é exigida uma relação das contas bancárias da empresa, com identificação 
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da instituição financeira, número da conta, tipo da conta indicando se os 

depósitos são em conta-corrente, conta de aplicação, poupança, etc. e agência. 

No segundo nível, são exigidas cópias de extratos bancários ou de documentos 

equivalentes emitidos pelas instituições financeiras, que comprovem os saldos das 

contas bancárias (conta-corrente e aplicação), na data do encerramento do 

exercício, acompanhada de conciliação.  

 

Se houver pendência demonstrada na conciliação, o representante da entidade 

deve providenciar os esclarecimentos relativos a cada valor pendente e os 

esforços alocados para solucionar a pendência demonstrada. Em qualquer 

situação deve haver conciliação da conta mesmo que o saldo do extrato seja 

igual ao saldo do razão contábil.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho envide esforços de elaborar mensalmente a 

conciliação bancária. A seguir um modelo de exemplo: 

 

 

 

Banco:
Conta Corrente nº Agência: de:
Conta Contábil nº a

( A ) ( E )
SALDO EM: VALOR: R$ SALDO EM: VALOR: R$

( B ) Débitos não considerados pelo banco ( F ) Débitos considerados pelo banco e não
MENOS: e contabilizados pela empresa. MENOS: contabilizados pela empresa.

DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

( C ) Créditos não considerados pelo  ( G ) Créditos considerados pelo banco e não
MAIS: banco e contabilizados pela empresa. MAIS: contabilizados pela empresa.
DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$) DATA Nº CHEQUE Nº DOC. VALOR (R$)

0,00 0,00

C O N C I L I A Ç Ã O    B A N C Á R I A

Período

EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 

T   O   T   A   L T   O   T   A   L 
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Comentários da administração:  

 

A partir de janeiro de 2021 a conciliação bancária passou a ser elaborada como relatório 

auxiliar à contabilidade. Apesar da ausência deste controle em 2020, não ocorreu nenhum 

problema de conciliação para os saldos de 31/12/2020. 

 

4.2. Aplicação Financeira classificada como Banco Conta Movimento 

 

Durante a realização dos nossos trabalhamos verificamos que existe uma conta 

Poupança referente a conta bancária do Banco do Brasil 41253-8 está classificada 

dentro de Banco Conta Movimento e não no grupo de Aplicações Financeiras, 

cabe ressaltar que o valor está negativo. O saldo real da conta seria de 

R$1.295.618,48 e classificado dentro de Aplicações Financeiras. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho que faça o ajuste da conta citada anteriormente 

para uma melhor apresentação nos balancetes. 

 

Comentários da administração: 
 
Saldo ajustado a partir de janeiro de 2021. 

 
4.3. Decreto n° 8.426/2015 

 

O Decreto n° 8.426/2015 restabelece as alíquotas da Contribuição para a COFINS 

incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 

regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. A partir de 01 de 

julho de 2015 essas pessoas jurídicas deverão apurar a contribuição para COFINS 

pela alíquota de 4%. De acordo com as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, as pessoas 

jurídicas imunes a impostos ficam sujeitas ao regime cumulativo das contribuições. 

As pessoas jurídicas isentas se sujeitam ao regime não cumulativo. 
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Constatamos que a entidade não realizou o recolhimento da COFINS desde julho 

de 2015, incidentes sobre receitas financeiras auferidas no período. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho envide esforços juntamente com a assessoria 

jurídica e elabore o estudo acerca do Decreto nº 8.426/15, no que diz respeito à 

COFINS de 4% calculada sobre as receitas financeiras da entidade. 

 
Comentários da administração: 
 
Entendemos que é pertinente e prudente realizar o recolhimento espontâneo (antes de 
questionamentos da receita federal) deste tributo. Em março de 2021 efetuamos o 
recolhimento retroativo para todos os rendimentos de aplicação financeira apurados em 
2020. Para 2021 manteremos esse entendimento de recolher espontaneamente. 
 
4.4. Tombamento do Ativo Imobilizado 

 
Verificamos que o Conselho não realiza o tombamento dos seus bens imobilizados. 

O tombamento juntamente com o relatório auxiliar é importante, pois com ele fica 

mais fácil a identificação dos bens, o local aonde eles se encontram, bem como 

a maior facilidade de identificar itens que podem vir a serem extraviados. 

 
Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/PR envidar esforços para realizar o tombamento ou 

emplaquetamento dos seus bens. 

 

Comentários da administração: 
 
Efetuaremos o trabalho de inventário e emplaquetamento do ativo imobilizado no primeiro 
semestre de 2021. 
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4.5. Teste de recuperabilidade do ativo imobilizado e Revisão do valor contábil 

líquido e da vida útil remanescente dos bens registrados no ativo imobilizado 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o COSEMS/PR não realizou a revisão 

do valor contábil líquido e da vida útil remanescente dos bens registrados no ativo 

imobilizado. Como consequência, não foi possível formar uma opinião quanto à 

adequação dos valores representativos desses ativos naquela data. 

 

O Conselho deve avaliar a necessidade de realizar ajustes contábeis em 

decorrência de valores não recuperáveis no ativo imobilizado. O valor recuperável 

é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas 

de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são, em grande parte, 

independentes daquelas provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos. 

 

O valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à qual o 

ativo pertence, a menos que o valor justo líquido de despesas de venda do ativo 

seja maior do que seu valor contábil, ou o valor em uso do ativo possa ser estimado 

como sendo próximo do valor justo líquido de despesas de alienação e este possa 

ser mensurado. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Sugerimos ao COSEMS/PR observar os seguintes fatores na realização dos trabalhos 

de avaliação do ativo imobilizado:  

 

(a) uso esperado do ativo. O uso é avaliado com base na capacidade 

esperada do ativo ou na produção física; 

 

(b) desgaste e quebra física esperada, que depende de fatores 

operacionais, como, por exemplo, o número de turnos para os quais o 
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ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a 

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 

 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 

melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para 

o produto ou serviço resultante do ativo; 

 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de 

término dos arrendamentos mercantis relacionados. 

 

Lembramos que as taxas fiscais de depreciação utilizadas pela Receita Federal do 

Brasil não representam o real desgaste dos bens. Dessa forma, o estudo ora 

recomendado permitirá a adoção de taxas de depreciação reais, possibilitando, 

dessa maneira, a demonstração contábil do imobilizado de forma realista. Não 

obstante, o estudo deve ser realizado em conformidade com o disposto ICPC 10 – 

O Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento. 

 

Comentários da administração: 
 
O Ativo imobilizado do COSEMS-PR é composto substancialmente pelo imóvel de sua sede (98% do 
total do imobilizado) e por móveis e equipamentos de informática. Nesse sentido, não entendemos 
que teremos algum ajuste de Impairment no ativo imobilizado do COSEMS.  
 
Imóveis sempre apresentam valorização em seu valor de mercado e os mobiliários e equipamentos 
de informática não são representativos no grupo de imobilizado. 
 
Entretanto, diante do ponto levantado, providenciaremos uma análise de Impairment realizada por 
um terceiro, para subsidiar os saldos de 2021. 
 

4.6. Depreciação 

 

Verificamos que o COSEMS/PR não está realizando a depreciação de seus bens 

registrados no ativo imobilizado de forma adequada. A depreciação corresponde 

ao encargo periódico que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou 

desgaste natural. A taxa anual de depreciação de um bem, será fixada em 

função do prazo, durante o qual se possa esperar utilização econômica. Cabe 
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ressaltar que não foi possível obter evidências de auditoria suficiente para 

determinar o efeito nos exercícios anteriores. 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo imobilizado estabelece o tratamento 

contábil para ativos imobilizados de forma os usuários das demonstrações 

contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em 

seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os principais pontos a serem 

considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos 

ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e 

perdas por desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. 

 

Sobre a depreciação o Pronunciamento Técnico CPC – 27 diz o seguinte em seus 

itens 43 e 44: 

“43. Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo 

significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado 

separadamente.” 

“44. A entidade deve alocar o valor inicialmente reconhecido de item do 

ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-

los separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar 

separadamente a estrutura e os motores de aeronave. De forma similar, se o 

arrendador adquire o ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento 

operacional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes 

relativos ao custo daquele item que sejam atribuíveis a condições do contrato 

de arrendamento favoráveis ou desfavoráveis em relação a condições de 

mercado. (Alterado pela Revisão CPC 13) (A Revisão CPC 14 alterou o título 

do CPC 06 (R2) para Arrendamentos e substituiu a expressão “arrendamento 

mercantil” em todo o pronunciamento por “arrendamento”)” 

Com relação ao Valor depreciável e período de depreciação o CPC 27 em seus 

itens 50 e 51 traz a seguinte recomendação: 
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“50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma 

sistemática ao longo da sua vida útil estimada.” 

“51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao 

final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas 

anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa 

contábil, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

O método de depreciação o CPC – 27 em seus itens 60 e 61 recomenda que:  

“60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela 
entidade dos benefícios econômicos futuros.” 

“61. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo 
menos ao final de cada exercício e, se houver alteração significativa no 
padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser alterado 
para refletir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada como mudança 
na estimativa contábil, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho que envide esforços com relação a regularização 

dos saldos apresentados no imobilizado. 

 

Comentários da administração: 
 
Os saldos estão sendo depreciados pela taxa fiscal, de forma linear. Entendo que as bases 
históricas de depreciação não apresentam cálculo individual por item, o que 
concordamos ser realmente uma fragilidade que deve ser aprimorada. Não vislumbramos 
impactos significativos no balanço em decorrência deste ponto, mas faremos um esforço 
para endereçá-lo em 2021. 
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4.7. Ausência de Controles e composições do Contas a Receber e do Contas a 

Pagar 

 

Solicitamos a composição analítica do contas a receber e das obrigações do 

Conselho em 31 de dezembro de 2020, segregadas por categoria e fomos 

informados que o Conselho não elabora a composição. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a emissão de relatórios mensais das obrigações, pelos 

departamentos responsáveis, que facilitará a tarefa de conciliação pela 

contabilidade, otimizando o tempo despendido na atividade. Além disso, a 

conciliação assegura que os registros serão exatos e permitirá conciliar os controles 

auxiliares com o razão geral emitido na contabilidade, de preferência que as 

conciliações sejam feitas através de sistema. A utilização de relatórios auxiliares e 

analíticos com totais gerais para resumir as operações diárias ou agrupadas de 

outra maneira é um meio de: 

 

 Comparar as operações iniciadas em um departamento com os 

registros efetuados nos departamentos envolvidos no seu trâmite; 

 

 Assegurar a integridade (totalidade) das transferências de documentos 

ou dados entre departamentos; e 

 

 Proporcionar ao departamento de contabilidade os totais necessários 

para os acertos nas contas de controle. Isto permite conciliações 

posteriores com os registros auxiliares e a certeza de que as operações 

foram processadas e registradas. 
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Comentários da administração: 

 

O Contas a receber é formado por 2 recebimentos mensais (repasse Conasems e aluguel). 

Nesse sentido, entendemos que o próprio controle contábil fornece base confiável e 

suficiente para fins de informação. 

 

Quanto ao contas a pagar, é de extrema pertinência elaborar e manter um controle 

atualizado e detalhado. 

 

Vale destacar que o COSEMS-PR possui um baixo volume de transações financeiras (a 

receber e a pagar), desta forma, não possui (e nem entendemos necessário possuir, em 

virtude do custo) um sistema com módulo financeiro. 

 

4.8. Código FPAS 

 

Verificamos que o COSEMS/PR está utilizando o código FPAS 566 com a alíquota 

de 4,5%, quando, segundo solução de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil 

02/2019 as Entidades com o CNAE 94.30-8-00 Atividades de associações de defesa 

de direitos sociais deveria estar enquadrada no código FPAS 515 com a alíquota 

5,8%. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR que faça a análise sobre o referido assunto, bem 

como os principais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 

 

Comentários da administração: 

 

Realmente estava errado a alíquota parametrizada.  

Já efetuamos a correção deste ponto em janeiro de 2021. 
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4.9. Provisão de Férias 

 
Solicitamos os relatórios e o mapa de provisão de férias e o observamos que estes 

relatórios não apresentam os avos, bem como os valores em aberto a cada 

funcionário, desta forma, ficamos limitados em validar os saldos do passivo e 

despesas das respectivas contas, bem como, os encargos incidentes. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho aprimore seus relatórios de Férias, aonde os 

mesmos apresentem os avos de cada funcionário e quanto se é devido, bem 

como os encargos. 

 

Comentários da administração: 

 

Já efetuamos a correção deste ponto em janeiro de 2021. 

 

4.10. Registro das Despesas pelo regime de competência 

 
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante 

nos universos científico e profissional de nosso País.  

 

A Resolução CFC nº 1.409/12, que trata da contabilidade para as entidades sem 

fins lucrativos, dispõe que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas, 

respeitando-se o regime contábil de competência. De acordo com a Resolução 

CFC nº 750/93, atualizado e consolidado pela Resolução CFC Nº 1.282/10, o 

Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente 

do recebimento ou pagamento. 
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Ademais, o Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da 

confrontação de receitas e de despesas correlatas. Durante o exercício findo em 

31 de dezembro de 2020, foram registradas despesas fora da competência 

correta, conforme demonstrado a seguir: 

 

DATA CONTA TIPO HISTÓRICO Valor Comentário 

10/01/2020 3.2.3.21 
Honorários 
Contábeis 

ASA CONSULTORIA - 
ELABORACAO FOPAG 
RESCISOES DE DEZ.19 

   
6.000,00  

Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.16 
Passagens 

aéreas 
NF 91461 NC TURISMO - 
PASSAGENS AEREAS 

  5.376,48  
Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO RODRIGO LUIZ 
LUPPI 

  4.115,84  
Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO KEULLIN OLIBONI   3.907,54  

Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO KM WAGNER 
MANCUSO 

  3.167,50  
Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO LEILA PILONETO   2.957,59  

Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO EDIANE MENCE   2.722,93  

Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.03 
Tarifa de 

Energia Elétrica 
FATURA ENERGIA COPEL 
COMPETENCIA DEZ.19 

       44,48  
Competência 
12/2019 

20/01/2020 3.2.3.10 Hospedagens REEMBOLSO KEULLIN OLIBONI      142,00  
Competência 
12/2019 

22/01/2020 3.2.3.21 
Honorários 
Contábeis 

NF 292 - SERVIÇOS CONTÁBEIS 
JPS - COMPETENCIA DEZ.19 

15.800,00  
Competência 
12/2019 

27/01/2020 3.2.3.12 
Anuncios e 

publicações 
NF 2836 - REVISTA BOLETIM 
COSENS 

  5.075,00  
Competência 
12/2019 

06/02/2020 3.2.2.03 
Tarifa de 
Telefonia 

REEMBOLSO GIORGIA REGINA 
LUCHESE 

     122,13  
Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.15 Refeições 
REEMBOLSO GIORGIA REGINA 
LUCHESE 

     164,40  
Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.15 Refeições 
REEMBOLSO WAGNER 
MANCUSO 

       16,00  
Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO LUANA TIRONI      913,35  

Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO REGINA PERON      408,14  

Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.17 
KM/Taxi/ 

Deslocamento 
REEMBOLSO ARLENE BERNINI      214,45  

Competência 
01/2020 

06/02/2020 3.2.3.10 Hospedagens 
PGTO FATURA 110421 ICH ADM 
HOTEIS 

     766,00  
Competência 
01/2020 

10/02/2020 3.2.3.10 Hospedagens 
PGTO FATURA 20916 LORENZON 
HOTEIS HOSPEDAGENS 

16.958,93  
Competência 
12/2019 

29/02/2020 3.2.3.21 
Honorários 
Contábeis 

NOTA 6 ASA CONSULTORIA RH   6.000,00  
Competência 
01/2020 
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DATA CONTA TIPO HISTÓRICO Valor Comentário 

02/03/2020 3.2.3.12 
Anúncios e 

publicações 
NF 26 MIZAEL DIAS   4.300,00  

Competência 
05/2020 

02/03/2020 3.2.3.12 
Anúncios e 

publicações 
NF 104 IMAGINATION   5.695,00  

Competência 
12/2019 

09/03/2020 3.2.2.03 
Tarifa de 
Telefonia 

REEMBOLSO GIORGIA REGINA 
LUCHESE 

     119,99  
Competência 
02/2020 

12/03/2020 3.2.1.01 
Conservação 

de Imóveis 
PGTO LUFER CONSTRUÇÃO - 
REFORMA SALA COSEMS 

  3.450,00  
Competência 
05/2020 

04/05/2020 3.2.1.01 
Conservação 

de Imóveis 

NOTA - 5-LEAN TOY 
CONSULTORIA, TREINAMENTO E 
JOGO 

  2.570,00  
Competência 
04/2020 

01/06/2020 3.2.3.25 
Serviços de 
Informática 

NOTA - 6-LEAN TOY 
CONSULTORIA, TREINAMENTO E 
JOGO 

  2.570,00  
Competência 
05/2020 

29/06/2020 3.2.3.10 Hospedagens 

VALOR REFERENTE A 
PAGAMENTO NF 110517 E 40536 
LORENZON HOTEIS 
COMPETENCIA 28/10/2019 

16.977,70  
Competência 
10/2019 

29/06/2020 3.2.3.16 
Passagens 

aéreas 
PGTO NC TURISMO   3.607,69  

Competência 
12/2019 

02/09/2020 3.2.3.10 Hospedagens 
PGTO FATURA 40637 - NC 
TURISMO 

     768,56  
Competência 
08/2020 

 

Chamamos atenção para o registro das despesas referentes a competência do 

exercício de 2019 no valor de R$ 92.548,68, uma vez que estas despesas distorcem 

o resultado do exercício de 2020 por se tratar de despesas de exercícios anteriores. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita, tendo em vista que o registro de despesas fora da competência 

correta provoca distorções significativas nas suas demonstrações contábeis. 

 

Comentários da administração: 

 

Iremos nos esforçar para corrigir essa fragilidade no exercício de 2021. 
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4.11. Princípio do Registro pelo Valor Original 

 

O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do 

patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o 

mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão mantidos 

na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando 

configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade.  

 

A rigorosa observância desse princípio é do mais alto interesse da sociedade 

como um todo, fato essencial na comparabilidade dos dados, relatos e 

demonstrações contábeis e, consequentemente, na qualidade da informação 

gerada, impossibilitando critérios alternativos de avaliação.  

 

O Princípio do Registro pelo Valor Original estabelece que os componentes do 

patrimônio tenham seu registro inicial efetuado pelos valores ocorridos na data 

das transações havidas com o mundo exterior à entidade, estabelecendo, pois, 

a viga mestra da avaliação patrimonial, ou seja, a determinação do valor 

monetário de um componente do patrimônio. Em resumo, a aplicação do 

Princípio do Registro pelo Valor Original resulta que: 

 

a) a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos 

valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do 

consenso com os agentes externos ou da imposição destes; 

b) o bem, o direito ou a obrigação, uma vez integrada ao patrimônio, não 

poderão ter seus valores intrínsecos alterados, admitindo-se, tão-

somente, sua decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial 

ou integral, a outros elementos patrimoniais; 

c) o valor original será mantido enquanto o componente permanecer 

como parte do patrimônio, inclusive na saída deste; e  
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d) o uso da moeda do país na tradução do valor dos componentes 

patrimoniais constitui imperativo de homogeneização quantitativa. 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, por meio dos nossos 

procedimentos de auditoria elaboramos uma amostra das despesas e verificamos 

a seguinte despesa que foi registrada com o valor diferente do apresentado na 

nota fiscal, conforme demonstrado abaixo: 

 

Data Tipo Histórico 
Valor 

registrado 
Valor da 
despesa 

20/03/2020 Hospedagem NF 111011 ICH HOTEIS 2.846,00 2.486,00 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR envidar esforços no sentido de regularizar a 

situação descrita, tendo em vista que o registro deve ser feito obedecendo o 

princípio do registro pelo valor original. 

 

Comentários da administração: 

 

Iremos nos esforçar para corrigir essa fragilidade no exercício de 2021. 

 

4.12. Escrituração Contábil 

 

Cabe salientar que a escrituração contábil deve ser realizada com observância 

aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração 

contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. 

 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a escrituração contábil 

deve ser executada: 

 

• em idioma e em moeda corrente nacionais; 



 
 

 

 

 
 MRP25 
 

• em forma contábil; 

• em ordem cronológica de dia, mês e ano; 

• com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras 

ou emendas; e 

• com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua 

falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. 

 

Adicionalmente, deve conter, no mínimo: 

 

• data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil 

ocorreu; 

• conta devedora; 

• conta credora; 

 

• histórico que represente a essência econômica da transação ou o 

código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar 

inclusa em livro próprio; 

• valor do registro contábil; e 

• informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os 

registros que integram um mesmo lançamento contábil. 

 

Ressaltamos que as escriturações contábeis dos fatos devem ser consideradas, 

isoladamente, portanto, se existem diversas despesas do mesmo evento, estes 

registros devem identificar de forma isolada cada uma das diversas despesas 

destinadas aquele evento. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos o aprimoramento das escriturações contábeis, conforme citado 

anteriormente. 
 



 
 

 

 

 
 MRP26 
 

Comentários da administração: 

 

Iremos nos esforçar para corrigir essa fragilidade no exercício de 2021. 

 

4.13.  Contabilização dos Serviços de Auditoria 

 

Em Nossas análises verificamos que as despesas com os serviços de auditoria não 

estão sendo contabilizadas pois são obrigações da Entidade. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que as despesas com auditoria sejam registradas para que não 

seja caracterizado um passivo omisso. Tendo em vista que a parte paga pelo 

COSEMS é feita por meio de desconto no repasse sugerimos os seguintes 

lançamentos hipotéticos: 

 

Reconhecimento da receita do CONASEMS (ex.):  

D – Contas a receber – 10.000,00 (AC) 

C – Receita repasse portaria 220 – 10.000,00 (Resultado) 

 

Reconhecimento da despesa com Auditoria: 

D – Despesa com Auditoria – 500,00 (Resultado) 

C – Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 

 

No recebimento do recurso do conasems: 

D – Banco – 9.500,00 (AC) 

D - Serviços de Auditoria a Pagar – 500,00 (PC) 

C – Contas a Receber – 10.000,00 (AC) 

 

Comentários da administração: 

 

Ponto corrigido de forma retroativa, adequando os saldos de 2020. 
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4.14. Elaboração de normativos para definir regras na contratação de despesas  

 
Durante a realização dos nossos trabalhos, identificamos que o COSEMS/PR não 

possui normativos para definir as regras de contratação das suas despesas. Por 

gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/PR na contratação de suas 

despesas, deve adotar regulamentos próprios e uniformes, livres do excesso de 

procedimentos burocráticos, que preservem os princípios gerais que norteiam a 

execução da despesa pública, atentado para os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil: 

 

 Princípio da legalidade: observância da própria Constituição, da 

legislação específica aplicável ao COSEMS; 

 Princípio da impessoalidade: buscar sempre o interesse público sem 

favorecimentos ou distinções, tendo como norte os objetivos do 

COSEMS; 

 Princípio da moralidade: pautar-se sempre pela moral e pela ética; 

 Princípio da publicidade: transparência na gestão dos recursos de 

natureza pública, permitindo o controle da sociedade. 

 Princípio da eficiência: maximizar os resultados auferidos com os 

recursos disponíveis, evitando-se desperdícios e despesas 

antieconômicas. 

Essas regras devem ser adotadas para todas as despesas do COSEMS/PR, tais 

como: 

 Passagens e Diárias:  

 Instituir formulário de solicitação de passagens e diária; 

 Estipular o valor para deslocamentos dentro estado e 

interestadual ou até estipular por quilometragem; 
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 Estipular data de pagamento mínimo e máximo antes das 

viagens;  

 O pagamento de diárias deverá pressupor a observância do 

interesse institucional e que o motivo do deslocamento esteja 

comprovado e justificado; 

 Exigir documentação comprobatória como, por exemplo, 

Cartão de embarque ida e volta, cópia de certificado ou 

declaração que ateste a participação em eventos ou reuniões, 

fotos do evento ou afins, resumo descritivo das atividades e 

relatório final de viagem sobre o evento ou afim do qual o 

beneficiário participou; 

 Quando o beneficiário possuir domicílio no município aonde for 

exercer o serviço ou a atribuição determinada, avaliar a 

necessidade do pagamento de passagens e/ou diárias; e 

 O valor da diária pago deverá suprir os gastos com alimentação, 

hospedagem e locomoção não sendo aceito prestação de 

contas para ressarcimento posteriormente. 

 Contratação de pessoal:  

 Criar processo de seleção e recrutamento de funcionários; 

 Criar política de cargos e salários; 

 Política ou metodologia de treinamento; e  

 Realizar avaliações periódicas com os funcionários a fim de 

obter e dar feedbacks, bem como, avaliar o desempenho de 

cada funcionários. 

 Contratação de bens e serviços: 
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 A entidade deve avaliar na contratação de despesas os custos 

de transporte e seguro até o local da entrega, forma de 

pagamento, prazo de entrega, custos para operação do 

produto, eficiência e compatibilidade, credibilidade do 

fornecedor, bem como avaliar as Certidões Negativas de 

Débitos do mesmo, durabilidade do produto, disponibilidades 

de serviços, qualidade do produto ou serviço, se possui 

assistência técnica, garantia dos produtos e serviços. 

 Elaborar cotação de preços; e 

 Realizar o procedimento de atesto das notas fiscais acusando 

que o serviço foi prestado ou que a mercadoria foi entregue e 

ainda validar a autenticidade dos documentos fiscais. 

 Estabelecer regras para contratações emergentes. 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos a elaboração de normas internas que previnam o desrespeito a 

tais princípios e tenham sempre em vista os objetivos da entidade. 

 

Comentários da administração: 

 

Durante o exercício de 2020 o COSEMS PR já estava elaborando essa política. Em janeiro 

de 2021 foi concluída e, em fevereiro, aprovada pela Diretoria. Já encontra-se em vigor. 

 

4.15. Ausência de orçamento formalizado 

 

O orçamento consiste em estimar as entradas no caixa, oriundas das receitas de 

doações, contribuições e outras, bem como estimar as saídas no caixa, resultantes 

dos custos, das despesas operacionais e de outros gastos. Para se elaborar o 

orçamento, não se pode esquecer de que devem ser levados em conta os 

regimes de competência e de caixa. 
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O resultado do orçamento deve ser apresentado em relatório gerencial, para que 

os gestores da entidade tenham em mão, informações importantes pata tomada 

de decisão. Adotando-se este procedimento, será possível observar o lucro 

projetado para o próximo período orçamentário (ano), pois o demonstrativo será 

composto por todas as receitas e todos os gastos projetados. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR envidar esforços no sentido de formalizar o seu 

orçamento. 

 

Comentários da administração: 

 

Elaboramos um orçamento de referência para 2021. 

Vale destacar que, em nosso entendimento, não se faz de grande necessidade um 

orçamento anual no COSEMS PR. Historicamente a operação gera superávit e possui 

linearidade nas receitas e pouca oscilação nas despesas. Exceto quando há expectativa 

de atender convênios com outros órgãos. 

De forma geral, a fim de cumprir com essa formalidade, elaboramos o orçamento para os 

12 meses de 2021. 

 

4.16. Implementar Política de Segurança da Informação 

 
A segurança da informação é adquirida pela implantação de controles que 

incluem procedimentos de rotina, verificações de antivírus, infraestrutura de 

hardware e software, além da criação de uma política devidamente 

documentada com as seguintes premissas:  

 

Itens Descrição 
Confidencialidade  garantia de que determinada informação, fonte ou 

sistema é acessível apenas às pessoas previamente 
autorizadas a terem acesso; 

 a ruptura do sigilo, a depender do teor das informações, 
pode ocasionar danos inestimáveis para a entidade.  
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Itens Descrição 
Integridade  manter a integridade dos dados, de forma a preservar 

a sua originalidade e confiabilidade. Caso contrário, 
erros podem ocorrer na interpretação dessas 
informações, gerando rupturas de conformidade. 

Disponibilidade   garantia de acesso aos dados sempre que necessário 
de maneira fluida, segura e eficiente. 

Definição de ferramentas 
necessárias 

 definição de cronogramas de backup; 
 estabelecimento de regras para o uso de senhas e 

credenciais de acesso; 
 controle de acesso aos espaços físicos; 
 definição de diretrizes para o acesso à informação de 

diferentes profissionais e times, estabelecendo graus de 
acessibilidade; 

 criação de planos de contingência e de 
gerenciamento de riscos; 

 definição das políticas de atualização de softwares 
Classificação das 
informações da empresa 

 classificação dos dados entre públicos, internos, 
confidenciais e secretos; 

 os níveis de acesso de cada colaborador serão 
estabelecidos com base na classificação dos dados, 
mantendo-se o rigor no manuseio dos dados. 

Normas e proibições  criação das normas relativas ao uso de programas, 
internet, dispositivos móveis, acesso à rede da 
entidade, bloqueio de sites, uso do e-mail corporativo, 
de aplicativos de mensagens de texto e voz. 

Aprovação pelo Recursos 
Humanos 

 o documento deve ser aprovado pelo RH, de acordo 
com as leis trabalhistas e com as normas internas da 
entidade. 

Treinamento dos 
colaboradores 

 comunicação a todos os colaboradores, que devem 
receber uma cópia do documento, além de um 
treinamento prático. 

Avaliação periódica  manter uma rotina de avaliação, comparando os 
recursos de proteção internos da entidade à 
sofisticação das ameaças e, caso necessário, 
compatibilizando-os para que sejam suficientes e 
eficiente no combate às vulnerabilidades. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 
Recomendamos ao COSEMS/PR envidar esforços para implementar sua Política de 

Segurança da Informação para mitigar possíveis riscos de ameaças, mantendo 

sempre a informação segura. O principal objetivo dessa recomendação é 

minimizar riscos e diminuir a vulnerabilidade dos sistemas de dados do Conselho.  

 

Comentários da administração: 

 

Ponto pertinente que será devidamente analisado pelo COSEMS PR. 
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4.17. Política de Investimentos 

 

A definição para ter uma política e normas para investimento visa estabelecer os 

princípios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados ao 

COSEMS/PR, com a finalidade de promover a segurança, liquidez e rentabilidade 

necessárias para assegurar o equilíbrio entre ativos e passivos. 

 

Dessa forma, é preciso que o horizonte de investimentos esteja alinhado com o 

horizonte de desembolso desses recursos e com as premissas de rentabilidade 

definidas na concepção do plano. O descasamento entre o horizonte dos 

investimentos e o prazo estimado de formação das reservas pode gerar o risco de 

reinvestimento, que se caracteriza pela indisponibilidade de recursos, na data de 

vencimento de um ativo, de outro ativo que apresente rentabilidade semelhante, 

risco de iliquidez, que se caracteriza pela ausência de liquidez para pagamento 

das despesas.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o COSEMS/PR envide esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 

Comentários da administração: 

 

Não consideramos este ponto como pertinente. 

O COSEMS PR não possui como objeto principal o auferimento de receitas financeiras. Os 

rendimentos auferidos atualmente decorrem de superávits financeiros gerados de forma 

não intencional. Os recursos são aplicados em carteira de risco baixo e sem fins 

especulativos, em conformidade com a orientação do Conasems. 

 

A entidade não possui fins lucrativos e, consequentemente, não entendemos que seja 

necessária a implantação de uma política de investimentos. 
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4.18. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº13.709/2018 

 

Chamamos a atenção para a Lei nº13.709/2018 Geral de Proteção de Dados 

Pessoais que estabelece os princípios, direitos e deveres que deverão ser 

observados no tratamento de dados pessoais.  

 

 

A LGPD veio para disciplinar o tratamento dos dados pessoais que dizem respeito 

a qualquer informação que identifique uma pessoa, como o nome e sobrenome, 

CPF e RG, além de dados como raça, religião, sexualidade e opinião política que 

são tidos como dados "sensíveis" e recebem proteção. São muitos os dados que 

podem ser acobertados pela lei. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação. 

 

Comentários da administração: 

 

O COSEMS PR não possui uma base significativa de dados sigilosos e, consequentemente, 

entendemos haver pouco impacto em sua operação. Portanto, estamos estudando a 

LGPD e seus impactos.  

 

4.19. Programa de Integridade 

 

O Conselho deve criar uma instância responsável para a implementação do 

Programa de Integridade, formando um Comitê de Conformidade e Ética, cujo 

investimento em termos de recursos orçamentários deve ser analisado. Assim, 

nesse ambiente, o responsável pelo programa realizará permanente avaliação de 

melhoria dos processos de conformidade da Organização. Contudo, se faz 
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necessária avaliações de profissionais independentes, sem distinção da lei ou 

norma interna, abarcando, também, uma conduta ética, transparente e o 

adequado relacionamento com as partes interessadas, em todas as suas 

possibilidades e circunstâncias. 

 

A complexidade do ambiente do Terceiro Setor exige que as organizações 

identifiquem os principais riscos a que estão expostas, por meio de um processo de 

avaliação amplo e contínuo, sendo a análise de riscos um dos pilares dos sistemas 

de conformidade, já que um Programa de Integridade visa, dentre outros objetivos 

relevantes, minimizar os riscos de práticas de corrupção, seja pelo público interno 

ou externo. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/PR implementar um Programa de Integridade com o 

objetivo de aprimorar a estruturação da sua governança corporativa e dos 

controles internos. A implementação de um Programa de Integridade é 

fundamental para assegurar que toda a organização esteja em conformidade 

com os seus princípios e valores, respaldados por leis, normativos e políticas 

internas. 

 

Comentários da administração: 

 

Em 2021 planejamos implementar uma política de RH e também uma revisão geral no atual 

regimento interno. Já foi executado em fevereiro de 2021 o Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
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4.20. Eventos subsequentes – COVID-19  

 

O COSEMS/PR não tem conhecimento, até o presente momento, de fatos 

importantes ocorridos após a data-base de 31 de dezembro de 2020, que possam 

alterar resultados futuros, exceto quanto à pandemia do COVID-19 que, 

eventualmente, poderá comprometer a apuração dos resultados do Conselho no 

próximo exercício de 2021. Cabe ressaltar que pelos prazos até a data deste 

relatório as obrigações acessórias ainda não haviam sido enviadas. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

O COSEMS/PR é responsável pelo ambiente de controles internos que ele 

determinou como necessários para permitir a elaboração de relatórios gerenciais 

e suas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente, se causada por fraude ou por erro. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados 

nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 

julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por 

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 

para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, 

para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 

circunstâncias. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 

pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 

demonstrações tomadas em conjunto. 

 

Com base nos nossos trabalhos realizados no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020, exceto quantos aos possíveis ajustes e efeitos que poderiam advir dos 

assuntos mencionados no item 4, não chegou ao nosso conhecimento qualquer 

outro assunto, além daqueles mencionados no presente relatório. 
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Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS-PR 

 

Diretoria executiva: 

● Presidente: Ivoliciano Leonarchik 

● 1.ª vice-presidente: Juliana Ferreira Canassa Campitelli 

● 2.º vice-presidente: Cleide Teresinha Santos Messias 

● 1.º diretor administrativo: Sérgio Henrique dos Santos 

● 2.º diretor administrativo: Fábio de Mello 

● 1.ª diretor financeiro: Odileno Garcia Toledo 

● 2.ª diretora financeira: Gislaine Galvão Inácio 

● 1.º diretor de relações institucionais e parlamentares: Jonas Welter 

● 2.º diretor de relações institucionais e parlamentares: Roberto  Amatuzzi 

● 1.º diretor da Macrorregião Leste: Márcia Cecília Huçulak 

● 2.ª diretora da Macrorregião Leste: Marilda  Stadikowski Pillissari 

● 1.ª diretora da Macrorregião Oeste: Franceli de Fátima Davi 

● 2.ª diretora da Macrorregião Oeste: Marcos Rigolon 

● 1.ª diretora da Macrorregião Norte: Marcia Regina Rossi 

● 2.ª diretora da Macrorregião Norte: Verônica Sanches Gomes 
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● 2.ª diretora da Macrorregião Noroeste: Rebeca Galacci 

 

Conselho Fiscal:  

● Titular: Marly Terezinha Perelli 

● Suplente: Wanderson de Oliveira 

● Titular: Julio Cesar Sandrini 

● Suplente: Emanuelle de Matos 

● Titular: Alessandra Farias 

● Suplente: Priscila A. L. Gody Cavenaghi 
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Organização: COSEMS-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão: 

O COSEMS tem por finalidade lutar pelo fortalecimento e autonomia dos municípios na 

área da saúde. 

 

 

            Visão: 

Ser uma entidade modelo no país pela sua organização e funcionamento, sendo 

interlocutora e suporte dos gestores municipais nas políticas públicas de saúde no 

estado do Paraná. 

 

 

Valores: 

Ética, Transparência, Comprometimento, Qualidade e Solidariedade. 
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1- Apresentação 

 

A presente Programação traz as diretrizes, objetivos, ações e metas para o ano de 2022, 

visando atender as finalidades do COSEMS, previstas em seu estatuto. Contém também os 

desafios e proposições não apenas para sua diretoria, mas para os gestores, trabalhadores dos 

municípios e equipe técnica do COSEMS. 

As ações e atividades aqui propostas visam manter o cumprimento dos objetivos a que se 

propõe o COSEMS-PR. Foram construídas a partir da análise da programação 2021 e poderão 

sofrer ajustes ao logo do período (2021/2022) tendo em vista o processo eleitoral do Cosems-

PR que acontecerá em novembro do ano corrente.  

Neste momento, ainda vivemos os desafios do enfrentamento à pandemia, no entanto 

precisamos redefinir prioridades, incluindo as demandas do pós pandemia que exigem 

planejamento e organização por parte de todos os atores da saúde, em todos os níveis de 

atenção. O mesmo se exige da gestão de forma cooperativa e articulada nas três esferas de 

governo. 

 Desta forma, para o ano de 2022, entendendo a importância da Atenção Primária à Saúde 

na ordenação da Rede de Atenção e coordenação do cuidado das pessoas, nossa prioridade 

continuará sendo discussões sobre a PNAB e financiamento da Atenção Básica. 

Outro ponto importante pautado pelo COSEMS-PR, será o avanço da regionalização da 

saúde e organização da Rede de Atenção à Saúde - RAS, por meio do processo do Planejamento 

Regional Integrado - PRI, interrompido pela pandemia no Paraná com a condução da Secretaria 

de Estado da Saúde - SESA-PR, e a participação ativa dos municípios.  

O fortalecimento da estratégia "apoiadores regionais" como ferramenta de Educação 

Permanente em Saúde - EPS, prioritária do COSEMS-PR no apoio aos municípios, estará entre 

os objetivos.  A abrangência do trabalho do apoio e sua atuação direta com os gestores de saúde, 

bem como a constante formação tanto da equipe técnica quanto desta para com a gestão é 

premissa do processo de formação.  A participação do COSEMS no projeto de Formação de 

Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, desenvolvido pelo 

CONASEMS, e manter essa participação é uma das possibilidades para o fortalecimento da rede 
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de apoio ao SUS, buscando uma gestão que saiba se posicionar e decidir com autonomia e 

responsabilidade técnico-política.  

A programação prevê ainda a participação efetiva da diretoria e gestores nos espaços 

regionais, estaduais e nacionais de discussão, articulação, decisão e pactuação do SUS, sendo 

que a interlocução com outros atores importantes para a saúde, como o legislativo, judiciário, 

órgãos de controle externo, associações de prefeitos e outros, farão parte de uma agenda 

permanente de relações institucionais e interfederativas da instituição.   

 

 

2- Diretrizes, Objetivos, Metas, Ações e Indicadores. 

 

O COSEMS-PR busca por meio das diretrizes orientativas do processo de trabalho, responder 

às necessidades prioritárias da Educação na Saúde, do Apoio Institucional, da Gestão 

Colegiada e da Gestão Organizacional, diretrizes estas que são interdependentes e se 

relacionam nas diversas ações e atividades desenvolvidas para sua execução.  

 

Diretriz 1- Educação na Saúde  

Objetivo 1: Promover e estimular a Educação na Saúde com vistas à qualificação da 

atenção e gestão do SUS para gestores, equipes técnicas municipais, equipe 

COSEMS. 

Metas Ações                                       2022 Indicadores  

Assegurar a participação 

de 100%/ano dos 

apoiadores no Projeto 

Rede Colaborativa 

CONASEMS/COSEMS 

Cumprir as atividades 

formativas propostas nos 

cursos de aprimoramento 

do projeto Rede 

Colaborativa 

CONASEMS/COSEMS 

X Número de apoiadores 

que participaram do 

Projeto Rede 

Colaborativa. 
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Realizar reuniões 

formativas com a equipe 

técnica possibilitando o 

processo de EPS. 

 

Promover para a equipe 

técnica do COSEMS 

espaços de diálogo, troca 

de vivências e construção 

de conhecimentos, 

utilizando-se de recursos 

metodológicos ativos para a 

aprendizagem significativa 

a partir das realidades de 

cada apoiador e do coletivo. 

X Número de reuniões 

de equipe durante o 

ano. 

Participar do processo do 

Planejamento Regional 

Integrado, nas 22 regiões 

de saúde, com vistas a 

organização da RAS,  

com a equipe da SESA e 

SEMS 

Mobilizar gestores e equipe 

para a participação das 

atividades de Planejamento 

Regional Integrado 

juntamente com equipes da 

SESA e SEMS. 

 

X 

 

Número de regiões de 

saúde mobilizadas 

para atividades. 

 

Qualificar gestores e 

equipes municipais (EPS 

e educação  

continuada) com foco na 

agenda prioritária das 

regiões. 

 Promover oficinas, 

encontros e outras 

atividades sobre gestão do 

SUS e assuntos inerentes a 

sua atuação de acordo com 

as especificidades e 

momentos de cada região. 

 

X 

Número de atividades  

realizadas.  

Realizar ao menos uma 

atividade por região com 

foco nos temas Relatório 

Realizar encontros, oficinas, 

rodas de conversa ou outras 

atividades nas regiões de 

X Número de Regiões 

contempladas com a 

atividade. 
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Anual de Gestão e 

Programação Anual de 

Saúde. 

saúde com foco nos temas 

Relatório Anual de Gestão e 

Programação Anual de 

Saúde. 

Realizar o Congresso do 

COSEMS  

Equipe COSEMS X Realização do 

Congresso 

Realizar oficinas, 

encontros, rodas de 

conversa e/ou outros, 

dando continuidade as 

discussões sobre os 

dispositivos da PNAB, 

integração da APS e VS e 

financiamento da APS. 

 

Em parceria com as 

regionais de saúde 

organizar atividades que 

promovam o fortalecimento 

da Atenção Primária à 

Saúde. 

 

X Encontros realizados. 

 

 

 

 Diretriz 2 - Apoio Institucional 

 

Esta diretriz trata de uma agenda permanente e é composta de ações/atividades dos 

membros da equipe técnica do COSEMS, em especial dos apoiadores regionais, visando 

garantir a direcionalidade das ações que a equipe deverá desenvolver durante o ano de 2022. 
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Objetivo: Realizar o apoio institucional aos gestores visando o fortalecimento da 

governança regional 

Ações/Atividades Responsável Prazo/ 

período 

Acompanhar a alimentação dos dados dos Instrumentos 

de Gestão do SUS no sistema DigiSUS. 

Apoiador Durante o ano 

Acompanhar nas regiões de saúde a elaboração pelos 

municípios dos relatórios quadrimestrais e do Relatório 

Anual de Gestão – RAG. 

Apoiador RDQA - 

fevereiro, 

maio e 

setembro de 

cada ano. 

RAG – março 

de 

cada ano 

Verificar a elaboração pelos municípios das 

Programações Anuais de Saúde (PAS) do ano 

subsequente. 

Apoiador Até abril do 

ano vigente 

Acompanhar nas regiões de saúde o monitoramento 

pelos municípios dos Planos Municipais de Saúde 

Apoiador Durante o ano 

(2022) 

Participar das Reuniões do CRESEMS e da CIR 

estimulando a presença dos secretários e de técnicos dos 

municípios. 

Apoiador De acordo 

com agenda 

das regiões 

Elaborar Notas Técnicas, pareceres, orientações e outros 

documentos 

Equipe 

COSEMS 

De acordo 

com a 

demanda e 

necessidade 
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Participar das reuniões dos grupos técnicos em nível: 

regional, estadual e nacional; 

Participar das reuniões do COSEMS, da CIB-PR, e outras 

instâncias da gestão do SUS. 

Equipe 

COSEMS  

Participação 

em todas as 

atividades 

previstas. 

Sistematizar a apresentação dos conteúdos discutidos 

nos Grupos Técnicos (GT) da CIB para apresentar aos 

gestores nas reuniões do COSEMS 

Equipe 

COSEMS  

Participação e 

sistematizaçã

o dos 

conteúdos em 

todas as 

atividades 

previstas. 

Elaborar materiais técnicos e pedagógicos de acordo 

com as propostas da Educação na Saúde do COSEMS  

Equipe 

COSEMS 

Durante o 

ano, de 

acordo com a 

necessidade e 

demanda.  

Participar dos cursos de capacitação com técnicos e 

gestores municipais 

Equipe 

COSEMS 

Participação 

em todas as 

atividades 

previstas. 

Fomentar discussões acerca dos dispositivos da PNAB, 

integração APS/VS e financiamento da APS nos 

colegiados de gestão. 

Equipe 

Cosems 

De acordo 

com agendas 

das regiões 

Fomentar a discussão sobre regionalização e Rede de 

Atenção à Saúde RAS, por meio do Planejamento 

Regional Integrado, nas reuniões de CRESEMS e CIR 

Equipe 

COSEMS  

De acordo 

com agenda 

das regiões 
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Participar das Comissões de Integração Serviço, Ensino 

e Comunidade para elaboração de protocolos, COAPES, 

capacitações, EPS. 

Equipe 

COSEMS 

 

Participação 

em todas as 

atividades 

previstas.  

Estimular o compartilhamento de experiências municipais 

nas reuniões de CRESEMS/COSEMS, outros fóruns e 

publicizar no site do COSEMS. 

Apoiadores  De acordo 

com agenda 

das regiões 

Estimular a participação dos gestores municipais no 

Congresso Estadual do Cosems-PR e Congresso 

Nacional do CONASEMS  

Equipe 

COSEMS 

De acordo 

com agenda  

Estimular equipes municipais a participarem das Mostras 

de Experiências Exitosas nos Congressos Estadual 

(COSEMS), Nacional (CONASEMS). 

Equipe 

COSEMS 

De acordo 

com agenda  

 

 

   Diretriz 3 - Gestão colegiada 

 Objetivo: Efetivar a participação dos membros da diretoria, conselho deliberativo e 

equipe técnica do COSEMS, bem como dos demais gestores municipais de saúde, nas 

instâncias de articulação interfederativa e interinstitucional com garantia de decisão 

colegiada do Cosems-PR. 

Metas Ações 2022 Indicadores 

Participar nas 

instâncias consultivas 

e deliberativas 

interfederativas (GT 

nacional e estaduais, 

1- Participar da formulação das 

políticas públicas  

  

X Participação em todas 

as atividades previstas 
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CIB, Reuniões do 

COSEMS, Conselhos 

Estadual, Nacional) 

2-Representar o COSEMS nas 

instâncias de discussão e 

deliberação 

Participar de espaços 

interinstitucionais na 

região e estado, 

buscando a defesa dos 

municípios no âmbito 

da saúde e o 

fortalecimento da 

instituição.  

1 – Participar nas discussões 

relacionadas a saúde nas 

Associações de Prefeitos, 

Associação de Consórcios, Órgãos 

de Controle Externo e outros. 

2 -  Estimular a participação dos 

Cresems nas associações 

regionais de prefeitos e nos 

consórcios intermunicipais de 

saúde e outros.  

X Participação em 

atividades previstas 

  

 

Diretriz 4- Gestão Organizacional  

Objetivo 1: Atender as finalidades previstas no estatuto do Cosems-PR, para o pleno 

funcionamento da entidade, como interlocutora e suporte na busca pelo fortalecimento 

e autonomia dos municípios. 

Metas Ações                                       2022 Indicadores  

Buscar a cooperação e 

articulação permanente dos 

dirigentes da entidade. 

Realizar reuniões 

periódicas da diretoria. 

X Número de reuniões da 

diretoria realizadas. 

Congregar os secretários 

(as) municipais de saúde em 

Realizar reuniões 

ordinárias e 

X Número de reuniões e/ou 

participações realizadas. 
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prol do desenvolvimento da 

saúde pública municipal. 

extraordinárias do 

Cosems-PR. 

 

Realizar reuniões/visitas 

nas regiões de saúde 

com a participação de 

membros da diretoria e 

gestores pertencentes a 

região. 

 

Estimular e garantir a 

participação dos 

representantes da 

instituição nas 

comissões deliberativas 

e consultivas, nos 

grupos técnicos, grupos 

condutores - estaduais e 

nacionais;  

Possibilitar a troca de 

conhecimentos, divulgar 

informações, capacitar 

pessoas, manter o 

intercâmbio com 

instituições, associações, 

sociedades e congêneres 

(nacionais e internacionais) 

 

 

Realizar eventos tais 

como: Congressos, 

encontros, seminários e 

outros; 

 

Promover e/ou garantir a 

participação da equipe, 

diretores e outros 

representantes da 

instituição em cursos, 

X Realização de eventos; 

 

 

 

 

Participação dos gestores e 

da equipe Cosems em 

atividades formativas; 
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capacitações e outras 

atividades formativas; 

 

Desenvolver, editar e 

publicar materiais de 

cunho educativo e/ou 

informativo de interesse 

do SUS; 

 

 

 

Publicação de materiais 

Atuar junto aos Conselhos 

Regionais de Secretarias 

Municipais de Saúde 

(Cresems) e apoiar 

tecnicamente gestores e 

equipes municipais de 

saúde. 

Manter a equipe de 

apoiadores regionais do 

Cosems-PR 

X Manutenção da 

contratação de 01 (um) 

apoiador por região de 

saúde. 

 

 

Objetivo 2: Garantir a organização e transparência nas ações da instituição, bem 

como imprimir maior qualidade aos serviços prestados. 

Meta  Ações                                       2022 Indicadores 

Buscar o cumprimento da 

LGPD/2012 e da Lei da 

Transparência 

 

Manter portal/site da 

instituição com as 

informações gerais e de 

prestação de contas. 

X Alimentação do site com 

informações atualizadas. 

Utilizar rotinas e 

regulamentos para os 

processos de compras e 

Manter organizados os 

procedimentos 

administrativos, jurídicos 

X Seguir rotinas e 

regulamentos. 
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contratações de serviços, 

bem como para a 

manutenção do trabalho da 

equipe técnica, diretoria e 

demais atores diretamente 

vinculados às ações do 

Cosems.  

e financeiros da 

instituição. 

Acompanhar, monitorar e 

avaliar o trabalho 

desenvolvido. 

Manter processos de   

monitoramento e 

avaliação da equipe 

Cosems-PR. 

X Realização de avaliação 

periódica da equipe 
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3- Programação Orçamentária/2022 

O Cosems tem uma previsão orçamentária para o ano de 2022 aprovada pela Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal, conforme tabela que segue. 

 

 

      4- Considerações 

 O detalhamento de diretrizes e ações possibilita a organização do processo de trabalho e 

avaliação de resultados levando a qualificação da atuação da instituição COSEMS e da gestão 

municipal.  

 Enfrentaremos no próximo ano ainda os desafios de reorganização da RAS, da adequação ao 

financiamento da APS e outros provocados por mais de um ano de pandemia ativa no estado. As 

consequências são de toda ordem: no sistema de saúde tanto na gestão quanto na assistência que 

precisaram, ao longo de 2020 e 2021 se adaptar para atender as necessidades agudas da população 

e acumularam necessidades, naquele período, eletivas; na vida das pessoas no que tange à economia 

e formas de convivência. Diante disso, manter o foco e monitorar ações prioritárias é fundamental para 

que não nos percamos nas “urgências” do dia a dia.  

 Há necessidade de manter nossa busca pela qualificação da gestão, sua autonomia e 

protagonismo nos processos decisórios no SUS e, consequentemente, a saúde que a população 

merece e precisa. Essa é a expectativa com a programação que se apresenta e contamos com cada 

integrante da equipe para colocá-la em prática.  
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5- Anexos 

ANEXO 1 

 

Distribuição das macrorregiões e regiões de Saúde do Paraná 
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ANEXO 2 

Equipe Cosems  

 

Secretaria Executiva 

Nome e-mail Função 

Leila Cristina Pilonetto secexecutiva.cosems@gmail.com  Secretária Executiva 

 

Coordenadoria Administrativa 

Nome e-mail Função 

Edilceli O. Pendraki cosemspr@gmail.com Coord. Administrativa 

Carlos Alexandre Lorga lorga@me.com  Assessoria Jurídica 

Thiago Borges contabilidade.cosems@gmail.com  Assessoria Financeira 

Paulo de Tarso  paulodetarsocosems@gmail.com     Asses.  Comunicação 

 

Coordenadoria Técnica  

Nome e-mail Função 

Marina S. R. Martins  marina.cosems@gmail.com  Coordenação Técnica 

Giorgia Regina Luchese giorgia.cosems@gmail.com  Assessoria Técnica 
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Equipe Técnica – Apoiadores 

 

Região Nome e-mail 

1ª RS Michele Straub michele.cosems@gmail.com 

2ª RS Luna Rezende Machado de Souza luna.cosems@gmail.com 

3ª RS Ediane de Fátima Mance Burdinski edi.cosems@gmail.com 

4ª RS Marcieli A. Pereira Ferreira marcieli.cosems@gmail.com 

5ª RS Keullin Cristian Oliboni keullin.cosems@gmail.com 

6ª RS Fernanda Rosilda Loth Braciak fernanda.cosems@gmail.com 

7ª RS Mateus Magri mateus.cosems@gmail.com 

8ª RS Nadiane Schlosser nadiane.cosems@gmail.com 

9ª RS   

10ª RS Lilian Welz lilian.cosems@gmail.com 

11ª RS Ellen Alessandra de Souza Jesus ellen.cosems@gmail.com 

12ª RS Regina Vasconcelos Ulian Peron regina.cosems@gmail.com 

13ª RS Marcia V. Ricardo Benedet marcia.cosems@gmail.com 

14ª RS Carla Daniele de Oliveira carla.cosems@gmail.com 

15ª RS Mauro Sérgio de Araújo mauroaraujo.cosems@gmail.com 

16ª RS Luana C. T. de Freitas Giacometti luana.cosems@gmail.com 

17ª RS Rodrigo Luiz Brassarotto Luppi rodrigo.cosems@gmail.com 

18ª RS Wagner Mancuso Faria wagnermancusofaria@gmail.com 

19ª RS Eloá Baptistone Wada Helbel eloa.cosems@gmail.com 

20ª RS Renato Augusto Marcon Pesibiczeski renato.cosems@gmail.com 

21ª RS Francisco Leônidas Carneiro tuca.cosems@gmail.com 

22ª RS João Felipe Marques da Silva joaofelipe.cosems@gmail.com 
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ANEXO 3 

 

Presidentes de Cresems 

 

REGIÃO PRESIDENTE MUNICÍPIO 

1ª RS Gabriel Modesto Guaratuba 

2ª RS Adriane da Silva Jorge Carvalho Pinhais 

3ª RS Maria Lídia Kravutschke Castro 

4ª RS Lorena Aparecida Soares Mallet 

5ª RS Marcelo Hohl Mazurechen Guarapuava 

6ª RS Leocádia Maria Glaza Grabovisk Porto Vitória 

7ª RS Vilson Forghiarini Vitorino 

8ª RS Leandro Legramant Enéas Marques 

9ª RS Alex Roveda Serranópolis do Iguaçu 

10ª RS Cleide Aparecida Santos Messias Corbélia 

11ª RS Marcelo Francisco De Matos Juranda 

12ª RS Maria Harue Takaki Umuarama 

13ª RS Vera Lúcia Garcia Baptista São Tomé 

14ª RS Andréia Martins de Souza Vilar Paranavaí 

15ª RS Alessandra Cristina Zacarias  Santa Fé 

16ª RS Moacir Paludetto Junior Arapongas 

17ª RS Eudes Cavalari Junior Lupionópolis 

18ª RS Emanuele Antonia Chede Subtil Sapopema 

19ª RS Gislaine Galvão Inácio Dos Santos Santo Antonio da Platina 

20ª RS Marciane Maria Specht Marechal Cândido Rondon 

21ª RS Anderson Cato Telêmaco Borba 

22ª RS Silvia Bovo Tsechuk Jardim Alegre 

 



Ofício nº 0391/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Ivoliciano Leonarchik 

Presidente do COSEMS/PR 

Avenida João Gualberto, nº 1.342, sala 811 - Rebouças. Curitiba/PR 

CEP: 80030-000 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0043/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0043/2021 de 

01/09/2021, que dispõe sobre o exame sob a perspectiva de completude e 

conformidade da documentação encaminhada ao Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse conselho, conforme 

orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS das Prestações 

de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 
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