
 

CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Ofício nº 091/COSEMS-RO                 Porto Velho, 30 de junho 2021. 
 
Ao 
Financeiro/Prestação de Contas – Conasems 

 
 
 
 
Assunto: Prestação de Contas – COSEMS -RO 
 
 
 

Senhor (as) Gerente, 
 

Encaminho a Vossa a senhoria, prestação de contas do COSEMS-RO, 

referente ao 1º quadrimestre /2021. 

  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

































COSEMS«0 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUOE DO
ESTAOO DE RONOONIA

SECRET ARIA EXECUT1VA

~.~-"~=~:'~-----"Atada sa Reuniao Ordinaria do COSEMS-RO 2021 ]

Aos dezesseis dias do rnes de junho de 2021, as 14hOOmin(quatorze horas), deu-se

inicio a sa Reuruao Ordinaria do COSEMS/RO, presencial. Na oportunidade a

presidente Milena Pietrobon realizou abertura da reuniao dando boas vindas aos

secretaries e agradecendo a todos os presentes, solicita que seja pactuado entre os

gestores a exclusao da Carnara Tecnica do dia 17/06/2021, deixando somente a

reuniao da CIB, considerando que nao faz sentido a reuniao do COSEMS ser

realizada antes da Camera Tecnica, sendo aprovado por todos de forma unanime;

em seguida a Cristina Mabel - Secretaria Executival COSEMS-RO apresenta 0

relat6rio tecnico do 1° Quadrimestre/2021; posteriormente, Conceicao Meireles -

Secretaria Financeiral COSEMS-RO juntamente com a Diretora Financeira - Eliana

Pasini , apresentaram prestacao de contas do 1° Quadrimestre 12021, ap6s

apresentacao fora homologado pelo plene. A presidente Milena Pietrobon relata a

dificuldade dos rnunicipios quanto a vacinacao (grupos pnoritarios, divisao, etc),

sugere que deve ser viabilizado um documento via COSEMS/RO para 0 Estado,

solicitando informacoes quanto a distribulcao das vacinas e quais crlterios utilizados,

uma vez que tem municipios recebendo um quantitativo bem abaixo do esperado e

que torce para que todos os municipios possam cumprir 0 que sugere 0 PNI, rnas

que tarnbern recebam conforme a necessidade de cada um. A Sr." Sandra

Costalonga - Secretaria de Cujubim, informa que esta sendo criticada por [a estar

vacinando a faixa etaria de 37 (trinta e sete) anos, que encontra-se seguindo 0 que e
preconizado no Piano Nacional jie lmunizacao - PNI, e que se as pessoas nao

comparecem para vacinarem ela tem que dar continuidade com outras faixas etarias.

desde que esteja alinhada com 0 PNI, inclusive teve dificuldade em vacinar idosos

...,.!O pela rejelcao destes com a vacina, quase duas semanas so corn essa demanda. 0

Sr. Roberto de Sousa - Secretario de Urupa solicita incluir na pauta de CIB a visita

dos tecnicos da AGEVISA no seu municipio, e que tem algumas consideracoes e

questionamentos a fazer aos mesmos, em seguida fora apresentado pela tecnica

Oseane - Gerencia Regional de Saude de Porto Velho os grupos priontarios do PNI,

como forma de esclarecer aos municipios as doses a serem utilizadas de 01 e 02.

Dando continuidade a reuniao, Cri tina Mabel - Secretaria Executiva relatou sobre



os questionamentosfeitos por alguns municipios quanto El dlsponibtlldade de

C~maras Prla, conforme Resolucao nO 247/2019/SESAU·CIB em que 24 (vinte

quatro) municipios seriam coritemplados corn 0 insumo em epigrafe, e que ate a
presente data nenhum deles navtam rscebldo. Desse modo, fora sugerido inclusao

de pauta da reunlao da CIB para que 0 Estado atraves da AGEVISA asclareca qual

o craze para entrega das Camaras Fria para atender os munlclplos contemplados,

bsrn como se havla possibilidade de inclusao de outros. A secretarta Executiva -

COSEMSJRO'informou ainda, que 0 Mlnlsterlo da sauoe atraves da

SuperinlendITmda do MS do Estado de Rond6nia entregou ao Estado/ SESAU

I ' 15.987 testes rapido, e que caso os rnuniclplos tivesse interesse, seria vlavel

soticitar dispensacao para atende-los. Sugerido pelo plene, a etaboracao de um

documento solicitando ao Estado esclarecimentos quanto a dispensacao e

quantitatlvo de testes rapido aos municfpios, bem como esclarecimentos quanto a
base de calculo, uma vez que na ultima dispensacao utilizararn a referenda do

cerise do IBGE de 2010. A presidente do COSEMSI RO - Milena Pietrobon, fez um

resgate das dificuldades enfrentadas pelos municipios na compra de medicamentos

e insumos e que iria solicitar para que 0 Estado atraves da SESAU viabiliza-se atas

de A a Z para compra de medicamentos e insumos ( coma antes era feito), como

forma de ajudar os 52 rnunicipios, em seguida foram apresentados os informes:

Apresentacao da proposta do termo de cooperacao do COSEMS com a SESAU;

Ausencia da Secretaria Municipal de Saude de Sao Francisco do Guapore - Vera

Lucia Quadros, justificando sua ausencia atraves do Oficio SEMUSA n° 393/2021' ,
Informe acerca de Oficio encaminhado ao CRECSSI SESAU solicitando capacitacao

nos Sistemas Dig-SUS e CNES nos 52 municipios ; Informe acerca do Oficio

encaminhado a Casa Civil com c6pia para SESAU, solicitando lnclusao dos gestores

municipais de saude nas dependencias da SESAUI CPA; Informe sobre 0 Curso de

"Aperfeicoarnento em Gestao ~ Municipal do SUS" e apresentacao da Lei

Complementar - LC nO 172/04/2020 e LC n° 181/05/2020. Ap6s apresentacao de

..,!{I informes da reuniao e nao havendo mais nenhLim assunto a ser deliberado, a
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Porto Velho, 26 de fevereiro de 2021                                                      MRP- 091/2021 

 
Aos  
Conselheiros e Diretores do 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia– COSEMS/RO 
Porto Velho - RO 
  
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/RO – Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 
Rondônia 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/RO 

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/RO 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/RO 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 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia – COSEMS/RO 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) O COSEMS/RO apresentou saldo contábil da rubrica do Imobilizado no montante 

de R$ 70.125 na data-base de 31/12/2020, equivalente a 25% do total do ativo, todavia 

não nos apresentaram mapa de depreciação (relatório emitido pelo sistema de 

patrimônio) que possibilitassem a validação da posição apresentada, bem como não 

foi realizado seu 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, 

bem como revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil 

econômica estimada e para cálculo da depreciação e amortização, razão pela qual 

não pudemos concluir sobre sua adequação. 
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b) Até o término dos nossos exames, não obtivemos resposta à carta de 

confirmação direta (circularização) enviada às instituições financeiras. 

Consequentemente, apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, 

não podemos nos satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas 

instituições financeiras, como captações, garantias, avais ou outras operações 

materiais que eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas 

demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 MRP4 
 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/RO 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  6 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  7 

Nossos Comentários  

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

 4  9 

Aplicação Financeira 
classificada como 
Banco conta 
Movimento 

 

Durante a realização dos nossos trabalhamos 
verificamos que existe uma conta Poupança 
referente a conta bancária 8434-4 está 
classificada dentro de Banco Conta 
Movimento e não no grupo de Aplicações 
Financeiras. 

 4.1  9 

Circularização  

Durante os nossos trabalhos realizamos o 
procedimento de auditoria denominado 
confirmações externas (NBC TA 505), que tem 
como objetivo a obtenção de evidência de 
auditoria apropriada para as operações 
realizados pelas instituições financeiras. Uma 
evidência de auditoria é mais confiável 
quando é obtida de fontes independentes 
externas à entidade. 

 4.2  9 

Conciliação 
Bancária 

 

As conciliações bancárias são relatórios 
auxiliares e extra contábeis. 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. 

 4.3  10 

Pendências de 
Longa Data 

 
Durante a realização dos nossos trabalhos, 
constatamos valores pendentes a longa data 

 4.4  12 

Ativo Imobilizado  

Solicitamos os relatórios patrimoniais que 
suportam os saldos da contabilidade na data-
base de 31 de dezembro de 2020, bem como o 
relatório de depreciação e o relatório dos bens 
totalmente depreciados, porém não nos foi 
encaminhado o mapa da depreciação, desta 
forma ficamos limitados de validar com 
exatidão os saldos apresentados na 
contabilidade. 

 4.5  13 

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/RO não realizou a revisão do valor 
contábil líquido e da vida útil remanescente dos 
bens registrados no ativo imobilizado. 

 4.6  14 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Ausência de 
controles e 
composições do 
Contas a Pagar 

 

Verificamos que a composição do contas a 
pagar e o contas a receber apresentada para 
data base finda em 31 de dezembro de 2020 
deve ser aprimorada. 

 4.7  15 

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. 

 4.8  16 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

 
Em nossas análises não identificamos o 
reconhecimento das despesas de auditoria.  4.9  18 

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. 

 4.10  19 

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/RO, com a 
finalidade de promover a segurança, liquidez e 
rentabilidade necessárias para assegurar o 
equilíbrio entre ativos e passivos. 

 
 

4.11 
 20 

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. 

 4.12  21 

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. 

 4.13  21 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/RO 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. 

 4.14  22 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  5  23 
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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 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia– COSEMS/RO, 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

2020 2019

Ativo
Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa 110.536  128.765  
Adiantamentos 99.480    4.620      

210.016  133.385  
Não circulante

Imobilizado 70.125    24.084    
70.125    24.084    

Total do Ativo 280.141 157.468 

Passivo

2020 2019

Passivo
Circulante

Fornecedores Diversos 1.223      7.500      

1.223      7.500      

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social 3.615      3.615      

Superávit/déficit acumulado 275.303  146.353  

278.918  149.968  

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 280.141 157.468 
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3.2. Demonstração do superávit em 31 dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 

2019 (Valores expressos em Reais)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Receitas

Receitas sem restrição 455.621                      348.430                      
Fundo Institucional 346.357                        348.430                        
Outras receitas 109.264                        -                               

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (326.559)                     (483.265)                     
Pessoal e encargos sociais e assistenciais (6.250)                          (7.635)                          
Despesas gerais e administrativas (190.757)                      (331.387)                      
Despesas de Terceiros e Tributária (129.552)                      (144.243)                      

Superávit antes da receitas e despesas financeiras 129.062                      (134.835)                     

Despesas e receitas financeiras, líquido (113)                             7.690                           

Déficit e superávit líquido do exercício 128.950                      (127.145)                     
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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 

Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia – COSEMS/RO, foram 

identificadas as seguintes fragilidades: 

 
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 8434-4 está classificada dentro de Banco 

Conta Movimento e não no grupo 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: 
 
Acatando a recomendação feita por essa Auditoria, o Cosems tomará as providências 
junto a contabilidade para os devidos ajustes. 

 

4.2. Circularização 

 
Durante os nossos trabalhos realizamos o procedimento de auditoria denominado 

confirmações externas (NBC TA 505), que tem como objetivo a obtenção de 

evidência de auditoria apropriada para as operações realizados pelas instituições 

financeiras. Uma evidência de auditoria é mais confiável quando é obtida de 

fontes independentes externas à entidade.  

 

Não recebemos as repostas solicitadas às instituições financeiras, referentes as 

informações na data-base de 31 de dezembro de 2020. Consequentemente, 

apesar de termos realizado testes alternativos de auditoria, não podemos nos 
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satisfazer sobre a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras, 

como captações, garantias, avais ou outras operações materiais que 

eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações 

contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços na aproximação com as 

instituições financeiras para que consiga com mais facilidade os documentos 

solicitados. 

 

Comentários da administração: 
 
O Cosems, não mediu esforços na busca de resposta para atender a solicitação, mesmo 
na pandemia, a colaboradora adentrou no Banco do Brasil lotado de pessoas em busca 
de resposta, por três vezes, infelizmente não houve êxito, pois depende de autorização 
interna do BB em Brasília. 

 
4.3. Conciliações bancárias tempestivas 

 

As conciliações bancárias são relatórios auxiliares e extra contábeis. 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; 
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• 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 

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: 
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4.4. Pendências de Longa Data 

 

Durante a realização dos nossos trabalhos, constatamos valores pendentes a 

longa data, conforme demonstrativo abaixo: 

 
 

Conta Ativo/Passivo Descrição – Pendências de longa data Valor 

01.1.04.02 Ativo Adiantamento de Fornecedores R$ 4.620,00 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de verificar a real 

possibilidade de realização dos saldos registrados nas suas demonstrações 

contábeis. Caso os saldos não sejam mais realizáveis, a contabilidade deverá 

efetuar a baixa dos saldos contábeis mediante documentação formal emitida 

pela administração do COSEMS/RO. 

 

 
 
 

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: 
 
Reconhecendo a recomendação, este Cosems, tomará as providencias no sentido de 
sanar essa pendência. 
 
4.5. Ativo Imobilizado 

 

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos da contabilidade na 

data-base de 31 de dezembro de 2020, bem como o relatório de depreciação e 

o relatório dos bens totalmente depreciados, porém não nos foi encaminhado o 

mapa da depreciação, desta forma ficamos limitados de validar com exatidão os 

saldos apresentados na contabilidade. 

 

Adicionalmente, fizemos o recálculo da depreciação e verificamos divergência 

material nos saldos apresentados na contabilidade, conforme demonstrado a 

seguir: 

 

Conta 
Saldo 

Contabilidade 

Recálculo da 

Depreciação 
Diferença 

Computadores 

e Periféricos 
1.905 2.154 (687) 

Máquinas e 

Equipamentos 
2.154 2.154 -- 

Veículos 7.649 13.748 (6.099) 

TOTAL 11.708 18.494 (6.786) 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/RO verificar as divergências e fazer os devidos 

ajustes.  

 

Comentários da administração: 

 

Acatando a recomendação dessa auditoria, tomaremos as providências para os ajustes. 
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4.6. 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/RO 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 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 

ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado e a 

manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; 
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(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. 

 

Solicitamos a composição analítica das obrigações do Conselho em 31 de 

dezembro de 2020, segregadas por categoria. Recebemos a respectiva 

composição, porém verificamos que ela não traz a movimentação dos períodos. 

 

Comentários da administração: 

 

Acatando a recomendação, o COSEMS tomará as providências para atender a 

recomendação. 

 

4.7. 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. Recebemos a respectiva 

composição, porém verificamos que ela não traz a movimentação dos períodos. 
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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. 

 

Comentários da administração: 

 

Acatando a recomendação, o Cosems, tomará providências para o atendimento. 

 

4.8. 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.  
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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. 

 

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 Valor Observações 

02/03/2020 04.3.01 
Serviços prestados 
por pessoa física 

2.000,00 Competência 02/2020 

02/03/2020 04.3.01 
Serviços prestados 
por pessoa física 

2.000,00 Competência 02/2020 

20/02/2020 04.3.02 
Serviços prestados 
por pessoa 
jurídica 

25.000,00 Competência/04/2020 

10/08/2020 04.7.03 Telefone 163,70 Competência 07/2020 

03/11/2020 04.4.08 
Honorários 
Contábeis 

1.045,00 Competência 10/2020 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

Recomendamos ao COSEMS/RO 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: 
 
Acatando a recomendação, o Cosems tomará as providências junto a contabilidade 
para sanar a irregularidade. 
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4.9.  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: 
 
Acatando a recomendação, o Cosems, tomará providências junto à contabilidade para 
o devido registro. 
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4.10.  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; 

• 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 

ocódigo 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. 
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Identificamos diversos lançamentos com o mesmo histórico, não sendo possível 

verificar a quem é destinado o valor. 

 

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. 

 

Comentários da administração: 

 

Acatando a recomendação, o Cosems, tomará providências junto à contabilidade para 

o aprimoramento das escriturações Contábeis. 

 

4.11. 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/RO, 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, 



 
 

 

 

 
 MRP21 
 

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

das despesas.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

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

normas para investimento. 

 
4.12. 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/RO estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação. 

 

4.13. 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 
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melhoria dos processos de conformidade da Organização. Contudo, se faz 

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/RO 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. 

 

4.14. Eventos subsequentes – COVID-19  

 

O COSEMS/RO 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/RO 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. 















Ofício nº 0394/2021 – CONASEMS 

Brasília,01/09/2021. 

A Senhora 

Milena Pietrobon Paiva Machado Coelho 

Presidente do COSEMS/RO 

Avenida Campos Sales, 2.645 - Núcleo do Ministério da Saúde - Centro. Porto 

Velho/RO 

CEP: 76804-358 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0046/2021. 

Prezada Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0046/2021 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 










