
RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO COSEMS/SC 1º QUADRIMESTRE DE 2021

O  COSEMS-SC  por  meio  de  sua  equipe  técnica  apresenta  neste  relatório  de  atividades

correspondentes  ao  1º  quadrimestre  de  2021,  as  ações  conforme  planejamento  e  também,

observamos  a  existência  de  algumas  atividades  que  foram  desenvolvidas  acerca  do

enfrentamento da pandemia  da COVID-19,  as  quais,  em parceria  com a SES,  FECAM, MS,

FEHOESC, SES, entre outras que passaram assim como o COSEMS compor o COES estadual.

É fato que muitas atividades não seguiram ao planejamento, principalmente pelo fato de a equipe

estar em home office,  escalada híbrida a partir  de maio.  O Presidente Daisson Trevisol,  e o

Secretário Executivo Sidnei Bellé, estarem participando ativamente do COES e auxiliando em

todas as ações que foram demandadas, devido ao momento de pandemia.

Em janeiro foi realizada a “Recepção aos novos gestores da saúde” uma iniciativa do COSEMS

em  parceria  com  a  SES.  Semanalmente  realizamos  reuniões  com  os  apoiadores  para

alinhamentos internos de cada área por meio da plataforma Zoom - a qual temos assinatura -

para  elaboração  das  agendas  conforme  planejamento.  Dentre  elas  a  construção  de  agenda

mínima para registros de todas as atividades desenvolvidas, criando assim, memória descritiva

das reuniões, organizando listas de presenças (formulário google forms).

Destacamos as agendas da CIR (Comissão Intergestores Regionais), realizadas mensalmente no

período  deste  quadrimestre,  nas  16  regiões  de  saúde  de  SC,  para  atualização  de  assuntos

pertinentes  à  saúde,  contando  com  a  participação  dos  técnicos  e  gestores  municipais  e

apoiadores do COSEMS.

Dentre  outras  agendas  do  COSEMS,  citamos  a  Reuniões  da  CIB  (Comissão  Intergestores

Bipartite),  realizadas também mensalmente, pactuando ações para o estado, contando com a

participação da Secretaria de Estado da Saúde e o COSEMS.

Da mesma forma foram realizadas as Câmaras Técnicas de Regulação, Gestão, Vigilância em

Saúde, Atenção Primária, Assistência Farmacêutica e Rede de Urgência e Emergência, durante

os meses deste quadrimestre com a participação da SES, COSEMS e gestores municipais.

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina



Reuniões da Equipe Central do COSEMS, com objetivo de levantar melhorias dos métodos de

comunicação, visando objetividade e tempo de resposta adequado, para as demandas oriundas

da gestão  municipal.  Além de buscar  o  alinhamento  e  implementação de  melhoria  no portal

COSEMS, redes sociais e mídias, para divulgar as ações realizadas.

Realizamos a capacitação promovida pelo COSEMS “Regulação de Serviços de Alta e Média

Complexidade  Ambulatorial”  ministrada  pelo  assessor  técnico  Clemilson  de  Souza,  na  qual

participaram  gestores  e  os  técnicos  dos  municípios.  Nos  meses  seguintes  foram realizadas

capacitações  com  as  16  regiões  de  saúde  e  municípios,  referente  ao  aprimoramento  do

enfrentamento  da  pandemia,  a  febre  amarela  e  as  campanhas  de  vacinação  da  gripe.

Reuniões de capacitação em parceria com a Superintendência do Ministério da Saúde de Santa

Catarina como o Webnários do Projeto Força-tarefa Regularização na inserção dos instrumentos

de planejamento (2018-2021).

Vale destacar a ferramenta construída em parceria com o COSEMS, SES e o Ministério Público

chamada “Quem Vacina Hoje” que traz as informações referente ao grupo que será vacinado nos

próximos dias, tipo da vacina, locais e a documentação necessária.

Florianópolis, 24 de junho de 2021.

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina



ANEXO I
RELATÓRIO SINTÉTICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional

Tipos de Receitas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Receita Corrente 123.266,35 123.097,07 123.447,98 0,00 369.811,40

Receitas de Contribuições/Portaria 220 122.925,00 122.925,00 122.925,00 122.925,00 491.700,00
Receitas de Contribuições/Boletos 0,00 0,00
Receitas Financeiras  (Rendimentos) 341,35 172,07 522,98 492,83 1.529,23

Receita de Capital 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Imobilizado 0,00
Diversas (Especificar) 3.000,00 3.000,00
Total das Receitas 123.266,35 123.097,07 126.447,98 123.417,83 496.229,23

Tipos de Despesas JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Despesas Correntes: 4.222,29 111.750,85 206.056,18 100,00 322.129,32

Vencimentos e Vantagens Fixas 0,00 37.959,61 66.074,75 0,00 104.034,36
Encargos Sociais 0,00 20.684,70 48.950,27 0,00 69.634,97
Diárias e Ajuda de Custos 65,26 7.329,84 4.723,58 0,00 12.118,68
Impostos/Taxas 104,13 0,00 0,00 0,00 104,13
Tarifas Bancárias 100,00 100,00 183,60 100,00 483,60
Materiais de Consumo (Expedientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Combustíveis e Lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens e Locomoção 0,00 192,30 1.848,85 0,00 2.041,15
Serviços de Terceiros Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0,00 38.939,40 67.608,00 0,00 106.547,40
Outros (especificar) 3.952,90 6.545,00 16.667,13 0,00 27.165,03

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00
Móveis e Equipamentos 0,00
Veículos 0,00
Outros (especificar) 0,00
Total de Despesas 4.222,29 111.750,85 206.056,18 100,00 322.129,32
Saldo do Mês ( 119.044,06)        ( 11.346,22)          ( (79.608,20)         ( 123.317,83)        



Saldo do Período Anterior ( 290.715,42)        ( 409.759,48)        ( 421.105,70)        ( 341.497,50)        
Saldo Final ( 409.759,48)        ( 421.105,70)        ( 341.497,50)        ( 464.815,33)        ( 464.815,33)        

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems







RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
COSEMS/SC

ANO 2020



MISSÃO

PROMOVER AUTONOMIA E FORTALECIMENTO DOS MUNICÍPIOS
CATARINENSES ATRAVÉS DE REPRESENTAÇÃO FEDERATIVA, APOIO

TÉCNICO, GOVERNANÇA E COMPLIANCE

VISÃO

SER EXEMPLO DE GESTÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA COM REPRESENTATIVIDADE ASSERTIVA, GESTÃO

BASEADA EM EVIDÊNCIAS E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA.

VALORES

TRANSPARÊNCIA
LEGALIDADE

COMPROMISSO
CONFIANÇA

ORGANIZAÇÃO
INOVAÇÃO

RESOLUTIVIDADE



Diretoria

Alexandre Lencina Fagundes
Presidente - Cunha Porã

Manuel Rodrigues Del Olmo
Vice-presidente - São Bento do Sul

Sueli Terezinha de Oliveira
Secretária - Rio do Sul

Elixsandra da Silva Mota
Secretária Adjunta - Meleiro

Bruna Larissa Muniz
Tesoureira - Palmeira

Luis Fernando Dahmer Peruchini
Tesoureiro Adjunto - Luzerna

Conselho Fiscal – Titulares

Jaqueline Previatti
Mafra

Simão Hasckel
Dona Emma

Celso Vilmar Brancher
Joaçaba

Alan Felippe
Vargeão

Francismari Rossi Lessa
Gravatal

Conselho Fiscal Suplentes

Mauro Francisco Risso
Jardinópolis

Marivaldo dos Reis Santaisabel
Porto União



João Paulo Garcia
Galvão

Sergio Inacio Buche
Santa Helena

Robson Francisconi
Morro da Fumaça

Secretaria Executiva

Simone de Souza
Secretária Executiva

Apoio Técnico Centralizado

Edson Luiz Medeiros
Gerente Administrativo, Financeiro e Coordenador do Apoio
Descentralizado

Fábio Antônio de Souza
Assessor Técnico em Controle, Avaliação e Processamento de Dados

Priscila de Meira da Silva
Assessora Técnica em Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Maria Vitória Stein Felipe
Assistente Administrativo e Financeiro

Luciane Savi
Assessora Técnica da Assistência Farmacêutica

Clemilson de Souza
Assessor Técnico em Regulação em Saúde

Celso Mauro Bevilacqua
Assessor de Imprensa

Gidião Barros
Assessor Jurídico

Mauri Aroldo Thomaz Júnior
Assessor de Comunicação



Apoio Técnico Descentralizado

Alessandra Daros Nunes
Região Saúde do Meio Oeste

Cátia Marcon
Região de Saúde da Grande Florianópolis e Serra Catarinense

Cinara Sarggioratto
Região de Saúde do Extremo Oeste

Dirceu Antônio Perondi
Região de Saúde do Oeste

Guilherme Daniel Pupo
Região de Saúde do Médio e Alto Vale do Itajaí

Ivânia da Silva Rosalino May
Região de Saúde de Laguna

Jocivânia Pesenti
Região de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

Renata Amaral
Região de Saúde Foz do Rio Itajaí e Nordeste

Ricardo Nestor de Paula
Região de Saúde do Planalto Norte

Roseclair Regina Rizzatti Barros
Região de Saúde de Carbonífera e Extremo Sul

Vanderlei Batti
Região de Saúde Xanxerê e Alto Uruguai



Elaboração:

Equipe do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina –
COSEMS SC

Enfoque em Planejamento Estratégico e Gestão baseada em dados e evidências

Coordenação do Trabalho: Simone de Souza – Secretária Executiva

Informações:

Telefone: (48) 3664-8860 / 3664-8861

Whatsapp: (48) 9 9187-4760

E-mail: cosemssc@cosemssc.org.br

Homepage: https://www.cosemssc.org.br/

https://www.cosemssc.org.br/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL COSEMS/SC

Ações do COSEMS/SC realizadas no 1º Quadrimestre de 2020:

Na Defesa Civil, em Florianópolis, nos dias 20 e 21 de janeiro, ocorreu o

Encontro COSEMS/SC e Reunião de Planejamento 2020 com o modelo de

Governança do CONASEMS, apresentado por Diogo Demarchi Silva e Nilo Bretas, na

oportunidade toda a equipe central e apoiadores participaram da atividade;

Em Florianópolis, no dia 04 de fevereiro, ocorreu a Reunião de

Planejamento de Ações referente ao COVID-19 em SC, com a participação do

COSEMS/SC, SES e Regionais de Saúde;

Em Brasília, nos dias 10 e 11 de fevereiro, ocorreu o encontro referente ao

Novo Financiamento da Atenção Primária, com a participação do Gerente

Administrativo Financeiro e Coordenador do Apoio Descentralizado, Edson Luiz

Medeiros e Apoiadores COSEMS/SC;

Houve também a Oficina descentralizada no município de Criciúma, nos dias

17 e 18 de fevereiro, envolvendo a Macrorregião Sul, com a temática “novo modelo de

financiamento da APS”. Participou o Gerente Administrativo Financeiro e Coordenador

do Apoio Descentralizado Edson Luiz Medeiros, os assessores técnicos Cosems

Priscila Meira e Fábio Souza e a Secretária Executiva Simone de Souza;

Em Florianópolis, dia 21 de fevereiro, ocorreu a reunião da Equipe Central

COSEMS/SC, revisitando planejamentos e traçando estratégias para uma melhor e

mais assertiva tomada de decisão no decorrer do primeiro semestre de 2020;

Grupo de trabalho (GT) MP/Cosems/SES, realizado em 03 de março-

Estruturado grupo de trabalho, junto ao Ministério Público de SC, com participação da

Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo do GT é seguir com alinhamentos

pertinentes quanto aos serviços de regulação no estado, enfocando regulação de leitos

e lista de espera de cirurgias eletivas, no intuito de apoiar os municípios no



entendimento, organização e acompanhamento desses processos. O grupo deverá ser

contínuo e reunir-se-á mensalmente;

Em São Bento do Sul, nos dias 11, 12 e 13 março de 2020, ocorreu o VI

Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, promovido pelo

COSEMS/SC, contando com a participação de gestores e técnicos dos Municípios de

Santa Catarina. Também prestigiaram o evento as autoridades do município de São

Bento do Sul, a Deputada Federal Carmem Zonotto, a Deputada Estadual Paulinha, o

Secretário de Estado da Saúde Helton Zeferino, o Presidente do Conasems Willames

Freire. No evento foi comemorado os 30 anos do Cosems, com lançamento da

REVISTA COSEMS 30 ANOS e entrega de homenagens aos Ex Presidentes que já

passaram pelo Cosems SC, marcando sua história;

Concomitantemente ao VI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS

DE SAÚDE, no dia 11 de março, ocorreu também a 3ª MOSTRA CATARINENSE

“BRASIL AQUI TEM SUS”, visto que o Cosems SC conta com uma equipe bastante

ativa, a Mostra cumpriu seu objetivo, realizando todas as atividades propostas.

Oportunamente, cabe informar, que devido a Emergência de Saúde Pública

de Importância Internacional (ESPII), desencadeada pela pandemia causada pelo novo

coronavírus, todas as atividades presenciais do Cosems SC foram suspensas,

temporariamente, desde o dia 16 de março, imediatamente após o término do

congresso.

A partir deste dia, o Presidente Alexandre Lencina Fagundes, a secretária

executiva Simone de Souza e o gerente administrativo/financeiro e coordenador do

apoio Edson Luiz Medeiros, passaram a compor o Centro de Operações em

Emergências de Saúde – COES, estando o mesmo sediado no prédio da Defesa Civil

de Santa Catarina, onde o governo também instalou seu comitê de crise. O Cosems

SC passou a atuar junto ao COES e outras entidades parceiras como FECAM,

FEHOSC, COREN SC, colaborando com as ações de enfrentamento da COVID-19 no

estado.



O COSEMS-SC esteve e segue, durante todo o tempo, buscando junto ao

COES e Secretaria de Estado, articulações e apoio aos gestores nas tomadas de

decisão com base em evidências científicas e locais, de acordo com a realidade dos

catarinenses e as peculiaridades de cada região. Dentre as ações realizadas cita-se:

construção de Nota Técnica conjunta para distribuição dos testes rápidos e

equipamentos de proteção individual – EPI; levantamentos acerca das necessidades

das regiões quanto da carência destes itens; distribuição dos respiradores com base

em critérios técnicos – capacidade de ampliação de leitos de UTI pelos hospitais

próprios e contratualizados com a SES; apoio na construção de fluxos e processos de

atuação de equipes de Atenção Primária perante a pandemia.

No mês de abril de 2020, o COSEMS/SC realizou uma parceria com a

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) e Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), para distribuir máscaras

de proteção Face Shield aos profissionais de saúde dos municípios. As entidades

públicas citadas estavam confeccionando o referido equipamento de proteção

individual para doar às instituições de saúde no momento inicial da crise pandêmica. A

parceria foi importante para a ação devido ao conhecimento do Cosems em relação as

reais necessidades dos municípios catarinenses, bem como pela capilaridade e

agilidade de informações do Conselho através rede de apoio.

O Cosems vem participando de inúmeras reuniões virtuais com

CONASEMS, CONASS, MS, ALESC, FECAM, regiões de saúde enquanto CIR, e

outros entes. Foram e estão sendo produzidas lives com o Presidente levando aos

gestores municipais muita informação sobre o planejamento de ações e organização

dos processos do COES para o combate a pandemia da Covid 19. As lives vem

proporcionando transparência sobre o posicionamento e ações do COSEMS-SC diante

dos inúmeros desafios diários.

É importante destacar que, devido ao fato de ainda estarmos vivendo o

momento pandêmico, as ações do COSEMS seguem sendo realizadas remotamente.

Houve uma tentativa de retorno ao trabalho presencial, agora no mês de julho, mas o

quadro da Covid em Santa Catarina tornou a agravar-se, sendo prudencial que a

equipe seguisse ainda em trabalho remoto. Tal medida se estende para todas as ações



da equipe Cosems, exceto em casos de maiores necessidades ou situações

específicas, desde que a equipe apresente a devida justificativa para realizar

deslocamentos maiores ou atendimento in loco.

Vale reforçar, que a presença do Presidente Alexandre Lencina Fagundes e

da equipe Cosems junto ao COES, fez e vem fazendo toda a diferença para que a

tomada de decisão, em prol dos municípios, siga com maior assertividade e agilidade.

Ações do COSEMS/SC realizadas no 2º Quadrimestre de 2020:

Seguindo as ações e o planejamento, observamos a existência de algumas

atividades que foram desenvolvidas acerca do enfrentamento da pandemia da

COVID-19, as quais, em parceria com a SES, FECAM, MS, FEHOESC, CES, entre

outras que passaram assim como o COSEMS compor o COES estadual.

É fato que muitas atividades não seguiram ao planejamento, principalmente

pelo fato de a equipe estar em home office e o Presidente Alexandre Lencina

Fagundes, a Secretária Executiva Simone de Souza e Coordenador Técnico Edson

Medeiros, estarem participando ativamente do COES e auxiliando em todas as ações

que foram demandadas, devido ao momento de pandemia.

Nos dias 11 e 27 de maio de 2020 - Foram realizadas reuniões com a equipe

técnica por meio da plataforma Zoom – a qual o temos assinatura, para elaboração

das agendas conforme planejamento. Dentre elas a construção de agenda mínima

para registros de todas as atividades desenvolvidas, criando assim, memoria descritiva

das reuniões, organizando listas de presenças  (formulário google forms).

No mês de maio ainda participamos de agendas com SES/CONASS,

CONASEMS, Câmaras Técnicas de Gestão, Regulação, Assistência Farmacêutica,

APS e do CES – Conselho Estadual  de Saúde.

Destacamos as agendas com as regiões de saúde promovidas pela

SES/COSEMS/FECAM/MS/FEHOESC para implementação da matriz de

gerenciamento de risco em elaboração, e que os municípios passariam adotar de

forma regionalizadas, para a estruturação das ações e serviços, bem como para a

tomada de decisão regionalmente. Esta ação se estendeu nos meses seguintes.



Reunião da equipe COSEMS, com objetivo de levantar melhorias dos

métodos de comunicação,

visando objetividade e tempo resposta adequado, para as demandas

oriundas da gestão municipal.

Nos dias 22 e 29 de junho de 2020 – Realizamos reuniões de equipe para

alinhamento e implementação e melhoria no portal COSEMS, redes sociais e mídias,

para divulgar as ações realizadas. Foram discutidas ainda parcerias com SES e

FECAM, MS e COREN para realização de lives com foco no enfrentamento a

pandemia da COVID-19.

Dentre as ações, a organização do drive do COSEMS – (Google drive) para

participação de todos e visualização tanto das tarefas quanto à contribuições na

construção de POP. Dentre outras agendas COSEMS no mês de junho, citamos

participação de reuniões para construção de metodologias – Ferramentas COVID-19

Matriz de Gerenciamento de Risco, Matriz GUTAI – (esta iniciada em maio),Esta

matriz que fora elaborado por uma Ong – com a participação de setores da sociedade

civil organizada, bem como da Universidade Federal de Santa Catarina e COSEMS.

Reuniões do COES que aconteciam todas as segunda-feira, ou nas terça-feira.

Dias 13, 16, e 21 de julho de 2020 – Realizamos reuniões com a equipe

interna e apoiadores para alinhamentos acerca do enfrentamento da pandemia da

COVID-19, bem como de integração com os CIES regionais, onde os apoiadores

participam de forma ativa, visando assim, auxiliar nas orientações nos territórios com

foco na EPS.

Dia 30 de julho tivemos o lançamento oficial do Guia para enfrentamento da

COVID-19 – CONASS/CONASEMS com participação dos municípios catarinenses.

Dias 5, 7, 10, 11, 13 de agosto iniciamos as primeiras reuniões de

implementação do DIGISUS MODOLULO PLANEJAMENTO nas dezesseis regiões de

saúde do estado. Observamos que entramos no mês de setembro com essas ações, e

hoje, já temos dos 295 municípios catarinenses, 265 com todos os dados de cadastros

realizados no DIGISUS módulo planejamento.



Dia 19 de agosto realizamos Webinário com o tema Encerramento da

Gestão, com participação da Blenda Leite – CONASEMS, na oportunidade contamos

com apresentação expressiva dos gestores  municipais.

Ações do COSEMS/SC realizadas no 3º Quadrimestre de 2020:

No 3º Quadrimestre de 2020, o COSEMS/SC seguiu com as atividades que

foram desenvolvidas acerca do enfrentamento da pandemia da COVID-19, as quais,

em parceria com a SES, FECAM, MS, FEHOESC, CES, entre outras que passaram

assim como o COSEMS compor o COES estadual.

É fato que muitas atividades não seguiram ao planejamento, principalmente

pelo fato de a equipe estar em home office e o Presidente Alexandre Lencina

Fagundes, a Secretária Executiva Simone de Souza e Coordenador Técnico Edson

Medeiros, estarem participando ativamente do COES e auxiliando em todas as ações

que foram demandadas, devido ao momento de pandemia.

Nas sextas do mês de novembro e dezembro de 2020, foram realizadas

reuniões com a equipe técnica para alinhamentos internos de cada área, por meio da

plataforma Zoom - a qual temos assinatura - para elaboração das agendas conforme

planejamento. Dentre elas a construção de agenda mínima para registros de todas as

atividades desenvolvidas, criando assim, memória descritiva das reuniões, organizando

listas de presenças (formulário google forms).

Destacamos as agendas da CIR (Comissão Intergestores Regionais),

realizadas mensalmente no período deste quadrimestre, nas 16 regiões de saúde de

SC, para atualização de assuntos pertinentes à saúde, contando com a participação

dos técnicos e gestores municipais e apoiadores do COSEMS.

Nos dias 27 e 29 de outubro e nos dias 10, 16 e 30 de novembro,

realizamos Reuniões da Equipe Central do COSEMS, com objetivo de levantar

melhorias dos métodos de comunicação, visando objetividade e tempo de resposta

adequado, para as demandas oriundas da gestão municipal. Além de buscar o



alinhamento e implementação de melhoria no portal COSEMS, redes sociais e mídias,

para divulgar as ações realizadas.

Dentre outras agendas do COSEMS, citamos a Reuniões da CIB (Comissão

Intergestores Bipartite), realizadas também mensalmente, pactuando ações para o

estado, contando com a participação da Secretaria de Estado da Saúde e o

COSEMS/SC.

Da mesma forma foram realizadas as Câmaras Técnicas de Regulação,

Gestão, Vigilância em Saúde, Atenção Primária e Assistência Farmacêutica, durante os

meses deste quadrimestre com a participação da SES, COSEMS, técnicos e gestores

municipais.

Durante o mês de setembro, por meio da plataforma Zoom, foi realizado

juntamente com a SES, a implantação e implementação do Guia de Enfrentamento ao

Covid-19 nas regiões de saúde catarinenses, a fim de fortalecer o combate à pandemia

em todo estado.

No mês de outubro e novembro por meio da plataforma Zoom, ocorreu a

implantação do sistema de planejamento DigiSUS, por meio da parceria do COSEMS,

SES e o Núcleo de Apoio do Ministério da Saúde/SC.

No mês de dezembro foi realizada a Capacitação do CoronaDados, em uma

parceria SES e COSEMS. Nesse mesmo mês outras agendas importantes foram

realizadas como a reunião para atualização dos dados e ações referente ao

enfrentamento da pandemia promovido pelo COSEMS.
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Florianópolis, 09 de abril de 2021                                                          MRP- 131/2021 

 
Aos  
Conselheiros e Diretores do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina – COSEMS/SC  
Florianópolis – SC  
  
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/SC – Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina 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/SC 

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/SC 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/SC 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 de Santa Catarina – COSEMS/SC 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/SC não adotou a norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às Entidade 

sem Finalidade de Lucros nos seguintes itens: (a) não reconhecimento da forma 

correta das receitas decorrentes de convênio e parcerias, bem como das 

respectivas despesas que devem ser registradas em contas próprias, inclusive as 

patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade, (b) não reconheceu as 

despesas com base no princípio da Competência, por este princípio, as receitas e 

as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 

ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento, (c) não foram 

apresentadas a demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL) e a 

demonstração do fluxo de caixa (DFC), (d) ausência de controles do ativo 

imobilizado, não foi feito o teste de recuperabilidade dos bens elaborado. Não foi 
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possível validar o saldo apresentado em 31 de dezembro de 2020 e (e) não foram 

apresentadas as notas explicativas das demonstrações contábeis com as 

informações mínimas descritas na ITG 2002 (R1) Os efeitos da não adoção 

completa da norma contábil ITG 2002 (R1) aplicável às Entidade sem Finalidade 

de Lucros não foram determinados. 

 

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. 

 

c) O COSEMS/SC não realizou a entrega da totalidade das suas obrigações fiscais 

acessórias. Cabe ressaltar que essa situação ensejará em multas fiscais para o 

Conselho. O COSEMS/SC não registrou contabilmente a provisão das multas pela 

não entrega das obrigações acessórias. Não foi possível determinar os efeitos 

desse assunto nas demonstrações contábeis do COSEMS/SC no exercício findo em 

31 de dezembro de 2020. 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Introdução  

Revisamos o balanço patrimonial do 
COSEMS/SC 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  7 

Demonstrações 
Contábeis  

Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício 

 3  8 

Nossos Comentários  

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

 4  10 

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. 

 4.1  10 

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. 

 4.2  11 

Contabilização das 
Receitas Financeiras  

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  12 

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%. 

 4.4  13 

Controles 
Patrimoniais 

 
Na data-base de 31 de dezembro de 2020, o 
COSEMS/SC não apresentou o controle de seus 
bens registrados no Ativo Imobilizado. 

 4.5  14 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

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/SC 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. 

 4.6  15 

Tombamento do Ativo 
Imobilizado  

Verificamos que o Conselho não realiza o 
tombamento dos seus bens imobilizados. O 
tombamento juntamente com o relatório 
auxiliar que já existe 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. 

 4.7  16 

Depreciação  

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. 

 4.8  17 

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

 4.9  19 

Pis Sobre Folha  

O PIS sobre a folha de pagamento é uma 
obrigação tributária principal devida por todas 
as entidades sem fins lucrativos, classificadas 
como Isentas, Imunes ou Dispensadas, e 
calculado sobre a folha de pagamento de 
salários, à alíquota de 1%. 

 4.10  19 

Provisão de Férias e 
13º salário pelo regime 
de competência 

 
Observamos que as provisões de férias e 13º 
salário não estão sendo registrados pelo 
regime de competência. 

 4.11  20 

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. 

 4.12  20 

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. 

 4.13  23 

Contabilização dos 
Serviços de Auditoria 

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

 4.14  25 

Contabilização da 
Licença de Uso do 
ZOOM 

 
O COSEMS/SC recebeu do CONASEMS o direito 
de uma licença do ZOOM, porém a mesma não 
está sendo registrada contabilmente. 

 4.15  25 

Elaboração de 
Normativo para 
definir regras de 
contratação de 
despesas 

 

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

 4.16  26 
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Sumário  Descrição  
Referência no 

Relatório  Página 

Ausência de 
Orçamento 
Formalizado 

 
O COSEMS/SC não apresentou o orçamento 
formalizado. 

 4.17  27 

Elaborar as 
demonstrações 
contábeis em 
conformidade com o 
PRONUNCIAMENTO 
TÉCNICO CPC 26 (R1) 
- Apresentação das 
Demonstrações 
Contábeis 

 

O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 
é definir a base para a apresentação das 
demonstrações contábeis, para assegurar a 
comparabilidade tanto com as demonstrações 
contábeis de períodos anteriores da mesma 
entidade quanto com as demonstrações 
contábeis de outras entidades. 

 4.18  28 

Obrigações 
tributárias e 
previdenciárias 

 

As entidades sem fins lucrativos estão 
submetidas a várias obrigações acessórias, tais 
como: ECF, ECD, DCTF, DIRF, SEFIP, RAIS e 
CAGED. 

 4.19  30 

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. 

 4.20  32 

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

 4.21  34 

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. 

 4.22  34 

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. 

 4.23  35 

Cessão de uso  

A área do COSEMS/SC funciona no espaço 
cedido pelo Ministério da Saúde. Com relação 
a esse assunto, não nos foram apresentados 
instrumentos conferidos pela legislação que 
suportem a referida cessão de uso. 

 4.24  36 

Eventos 
subsequentes – 
COVID-19 

 

O COSEMS/SC 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. 

 4.25  37 

Conclusão  Conclusão dos nossos trabalhos.  5  38 
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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 de Santa Catarina – COSEMS/SC, 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 Equivalentes de Caixa 459.958                      449.074                      
Adiantamentos 4.361                          -                              

464.320                      449.074                      
Não circulante

Imobilizado 7.309                          49.237                        
7.309                          49.237                        

Total do Ativo 471.629                      498.310                      

Passivo
2020 2019

Passivo
Circulante

Salários, obrigações sociais e tributárias 7.183                          -                              
7.183                          -                                  

Patrimônio Social

Patrimonio Social 464.445                      498.310                      
464.445                      498.310                      

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 471.629                      498.310                      
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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 1.476.100                   1.684.608                   
Repasse Conasems 1.476.100                   1.479.285                   
Outras Receitas -                              205.323                      

Receitas com restrição 98.316                        -                             
Receitas c/Convênio 98.316                        -                              

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (1.469.220)                  (1.474.898)                  
Pessoal e encargos sociais e assistenciais (705.786)                     (473.755)                     
Despesas gerais (763.435)                     (1.001.143)                  

Resultado operacional 105.196                      209.710                      

Receitas e despesas financeiras líquidas 2.477                          4.545                          

Déficit e superávit líquido do exercício 107.673                      214.255                      
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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 de Santa Catarina – COSEMS/SC, foram 

identificadas as seguintes fragilidades: 

 

4.1. 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 

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: 
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4.2. 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 

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.  
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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: 

 

 

Comentário da administração 

 

4.3. Contabilização das Receitas Financeiras 

 

As receitas financeiras são os juros recebidos; os descontos obtidos; o lucro na 

operação de reporte; os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa; 

prêmios de resgate de títulos ou debêntures; as variações monetárias positivas em 

função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por dispositivo 

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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legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte; assim como os ganhos 

cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações. 

 

Verificamos que o COSEMS/SC não vem contabilizando as receitas e as despesas 

financeiras. A apropriação do rendimento de aplicação financeira observará o 

Regime de Competência Contábil. Nas aplicações com prazo superior a 1 (um) 

mês, efetua-se o registro dos rendimentos por partidas mensais.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços e contabilizar as receitas e 

despesas financeiras respeitando o regime de competência. 

 

Comentário da administração 

 

4.4. 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. 

 

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 

 



 
 

 

 

 
 MRP14 
 

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. 

 

Comentário da administração 

 

4.5. Controles Patrimoniais 

 

Solicitamos os relatórios patrimoniais que suportam os saldos da contabilidade na 

data-base de 31 de dezembro de 2020, e fomos informados que o COSEMS/SC 

não possui controles dos saldos. Segue abaixo a posição em na data-base 

analisada: 

 

Histórico 
Saldo 

Contábil 

BENS E DIREITOS EM USO 120.428,09 

APARELHOS E INSTALAÇÕES 2.947,25 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 21.024,64 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.054,70 

VEÍCULOS 81.499,60 

ELETRÔNICO 8.901,90 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (113.119,08) 

FUNDO DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIF. (27.205,97) 

FUNDO DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS (7.854,76) 

FUNDO DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS (59.766,49) 

FUNDO DEPRECIAÇÃO ELETRÔNICO (12.397,46) 

FUNDO DEPRECIAÇÃO APARELHOS E INSTALAÇÕES (5.894,40) 

TOTAL 7.309,01 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/SC elaborar o controle patrimonial detalhado por 

item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado, bem como classificar dentro 

da Rubrica própria do Imobilizado e não de Investimentos como vem sendo feito. 
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Comentário da administração 

 

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/SC 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/SC 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. 

 

Comentário da administração 

 

4.7. Tombamento do Ativo Imobilizado 

 

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

O tombamento juntamente com o relatório auxiliar que já existe 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 
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Recomendamos ao COSEMS/SC elaborar o controle patrimonial detalhado por 

item de cada grupo de contas do Ativo Imobilizado, bem como classificar dentro 

da Rubrica própria do Imobilizado e não de Investimentos como vem sendo feito. 

Comentário da administração 

4.8. Depreciação 

 

Constatamos que o COSEMS/SC possui saldo de depreciação maior do que o 

saldo do custo e não realiza 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. 

 

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 
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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: 

“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 realize as devidas depreciações respeitando o 

princípio da competência atendendo ao Pronunciamento Técnico CPC – 27. 
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Comentário da administração 

 

 

4.9. Código FPAS 

 

Verificamos que o COSEMS/SC recolheu o FPAS com a alíquota 3,75% nos meses 

de abril, maio e junho com base na MP 932/2020 e 4,5% na demais competência 

com o código FPAS 566, 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/SC que faça a análise sobre o referido assunto, bem 

como os principais efeitos que podem ser ocasionados em virtude da 

regularização do código FPAS. 

 

Comentário da administração 

 

4.10. PIS Sobre Folha de Pagamento 

 
O PIS sobre a folha de pagamento é uma obrigação tributária principal devida por 

todas as entidades sem fins lucrativos, classificadas como Isentas, Imunes ou 

Dispensadas, e calculado sobre a folha de pagamento de salários, à alíquota de 

1%. Entende-se por folha de salários mensal, o total dos rendimentos do trabalho 

assalariado de qualquer natureza, tais como salários, gratificações, comissões, 

adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio trabalhado, adicional de férias, 

quinquênio, adicional noturno, hora extra, 13° salário e repouso semanal 

remunerado. Não integram a base de cálculo: o salário-família; o aviso prévio 
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indenizado; o FGTS pago diretamente ao empregado na rescisão contratual; a 

indenização por dispensa, desde que dentro dos limites legais. 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o Conselho 

não recolheu o PIS sobre folha de pagamento, sobre as férias e sobre o 13º Salário, 

bem como não fez as devidas provisões contábeis do referido encargo. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/SC que envide esforços em regularizar a situação 

descrita. 

 

Comentário da administração 

 

4.11. Provisão de Férias e 13º salário pelo regime de competência 

 
Observamos que as provisões de férias e 13º salário não estão sendo registrados 

pelo regime de competência. Esse valor deve ser provisionado 1/12 avos, 

independente do seu pagamento. Assim, o lançamento contábil deve ser feito 

mensalmente tanto para férias quanto para o 13º Salário e provisionando, 

também, os encargos que incidem em ambos de forma segregada. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que o Conselho faça a contabilização de forma correta 

respeitando o regime de competência para que a contabilidade reflita a 

realidade do conselho. 

 

Comentário da administração 

 

4.12. Registro das Despesas pelo regime de competência 
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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. 

 

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 Descrição Histórico Valor Comentário 

02/01/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de Maricel 
Karina Lopez Torres, NF 57 

  3.900,00  
Competência 

de 12/2019 

06/01/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de Alessandra 
Daros Nunes Eireli - ME, NF 28 

     3.185,40  
Competência 

de 12/2019 

06/01/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de Renata 
Cristine do Amaral, NF 24 

     3.185,40  
Competência 

de 12/2019 

03/02/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
59 

     3.900,00  
Competência 

de 01/2020 

04/02/2020 Outras Despesas 
Pagamento de MAURI 
AROLDO THOMAZ JUNIOR, 
NF Nº 9 

     3.500,00  
Competência 

de 01/2020 

03/03/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
61 

     3.900,00  
Competência 

de 02/2020 

01/04/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 

     3.900,00  
Competência 

de 03/2020 

03/04/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GESTAO - 
CONSULT. E ASSESS. PUBLICA 
E EMPRE., NF Nº 285 

     3.185,40  
Competência 

de 03/2020 

14/04/2020  Despesas Congresso 
Pagamento de ENGENHARIA 
DE EVENTOS EIRELI EPP, NF Nº 
600 

   23.688,00  
Competência 

de 03/2020 

04/05/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de RICARDO 
NESTOR DE PAULA, NF Nº 35 

     3.185,40  
Competência 

de 04/2020 
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Data Descrição Histórico Valor Comentário 

04/05/2020 
 Viagens/Diarias/Ajuda 
de Custo 

REEMBOLSO - Demonstrativo 
de Despesas ALEXANDRE 
LENCINA FAGUNDES, 
PARTICIPAÇÃO NO CENTRO 
DE OPERAÇÕES DE 
EMERGÊNCIAS EM SAUDE - 
COES, LOCAL: 
FLORIANOPOLIS/MARAVILHA, 
DATA: 26/03 E 31/03, 
COMBUSTIVEL. 

        411,51  
Competência 

de 03/2020 

01/06/2020  Honorários Contábeis 
Pagamento de GIL LOSSO 
ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
ME, NF Nº 195 

     1.682,00  
Competência 

de 05/2020 

04/06/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
64 

     3.900,00  
Competência 

de 05/2020 

03/07/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
65 

     3.900,00  
Competência 

de 06/2020 

06/07/2020  Despesas Congresso 
Pagamento de MAURI 
AROLDO THOMAZ JUNIOR, 
NF Nº 14 

     3.500,00  
Competência 

de 06/2020 

03/08/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
66 

     3.900,00  
Competência 

de 07/2020 

03/08/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GESTAO - 
CONSULT E ASSESS PUBLICA, 
NF Nº 297 

     3.185,40  
Competência 

de 07/2020 

02/09/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GUILHERME 
DANIEL PUPO, NF Nº 50 

     6.370,80  
Competência 

de 08/2020. 

02/09/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
67 

     3.900,00  
Competência 

de 08/2020. 

02/09/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GESTÃO - 
CONSULT. E ASSESS PÚBLICA 
E EMPRE., NF Nº 300 

     3.185,40  
Competência 

de 08/2020. 

01/10/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
68 

     3.900,00  
Competência 

de 09/2020 

01/10/2020  Despesas Congresso 
Pagamento de MAURI 
AROLDO THOMAZ JUNIOR, 
NF Nº 18 

     3.500,00  
Competência 

de 09/2020 

01/10/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GESTAO - 
CONSULT. E ASSESS PUBLICA 
E EMPRE., NF Nº 303 

     3.185,40  
Competência 

de 09/2020 

02/10/2020 
 Viagens/Diarias/Ajuda 
de Custo 

REEMBOLSO - Demonstrativo 
de Despesas ALEXANDRE 
LENCINA FAGUNDES, 
REUNIAO ORDINARIA CIB 
241, NO COES - LOCAL 
FLORIANOPOLIS, DATA 02 A 
04/09/2020 

     1.029,84  
Competência 

de 09/2020 
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Data Descrição Histórico Valor Comentário 

08/10/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GUILHERME 
DANIEL PUPO, NF Nº 1 

     6.370,80  
Competência 

de 09/2020 

04/11/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
69 

     3.900,00  
Competência 

de 10/2020 

17/11/2020 
 Viagens/Diarias/Ajuda 
de Custo 

Pagamento de Diárias 
ALEXANDRE LENCINA 
FAGUNDES, PARTICIPAÇÃO 
NO COES, EM REUNIÃO 
CONVOCADA PELO 
MINISTERIO PÚBLICO 
ESTADUAL, ASSUNTO PAUTA 
TRS E REUNIÃO ADM. DA 
EQUIPE DO COSEMS. 

        750,00  
Competência 

de 10/2020 

02/12/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de MARICEL 
KARINA LOPEZ TORRES, NF Nº 
71 

     3.900,00  
Competênica 

de 11/2020 

02/12/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de AGESPLAN 
ASSESSORIA E 
PLANEJAMENTO, NF Nº 20 

     3.185,40  
Competênica 

de 11/2020 

21/12/2020 
 Servicos de Terceiros - 
Pessoa Juridica 

Pagamento de GUILHERME 
DANIEL PUPO, NF Nº 04 

     6.370,80  
Competênica 

de 11/2020 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/SC 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. 

 

Comentário da administração 

 

4.13. 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: 
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• 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. 

 

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. 

Comentário da administração 
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4.14.  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) 

 

Comentário da administração 

 

4.15. Contabilização da Licença do ZOOM 

 

O COSEMS/SC recebeu do CONASEMS o direito de uma licença do ZOOM, porém 

ela não está sendo registrada na contabilidade. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos que a licença adquirida através do CONASEMS seja registrada. 

Sugerimos os seguintes lançamentos: 

Reconhecimento da cessão da licença pelo valor de mercado: 

D – Ativo Intangível – X (ANC) 

C – Obrigação com o uso da licença – X (PC) 

 

Reconhecimento da amortização conforme o início do uso e o tempo da 
licença: 

D – Despesa com Amortização – X/12 AVOS (Resultado) 

C – Amortização acumulada – X/12 AVOS (ANC) 

 

Ao mesmo tempo que: 

D – Obrigação com o uso da licença – X/12 AVOS (PC) 

C – Receita de doação de Licença ZOOM – X/12 AVOS (Resultado) 

 

Comentário da administração 

 

4.16. Elaboração de normativos para definir regras na contratação de despesas  

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

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

gerir recursos públicos, entendemos que o COSEMS/SC 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: 

 



 
 

 

 

 
 MRP28 
 

 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. 

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. 

 

Comentário da administração 

 

4.17. 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. 

 

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 
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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/SC envidar esforços no sentido de formalizar o seu 

orçamento. 

 

Comentário da administração 

 

4.18. Elaborar as demonstrações contábeis em conformidade com o 

PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 

 
O objetivo do Pronunciamento Técnico CPC 26 é definir a base para a 

apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade 

tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma 

entidade quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Nesse 

sentido, o referido Pronunciamento estabelece requisitos gerais para a 

apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para a sua estrutura e os 

requisitos mínimos para seu conteúdo. 

  As demonstrações contábeis demonstram a posição patrimonial e financeira do 

COSEMS, além de proporcionar informação acerca do desempenho dos fluxos de 

caixa dos exercícios apresentados. As demonstrações contábeis também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus 

deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram 

confiados. Nesse sentido, as demonstrações contábeis proporcionam informação 

da entidade acerca do seguinte: 

 

 Ativos; 

 Passivos; 
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 Patrimônio Líquido; 

 Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; e 

 Fluxos de caixa. 

Essas informações, juntamente com outras informações constantes das notas 

explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis a prever os futuros 

fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua 

geração. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Diante do exposto, recomendamos ao COSEMS apresentar o conjunto completo 

das suas demonstrações contábeis: 

 

 Balanço patrimonial ao final do período; 

 Demonstração do resultado do período Patrimônio Líquido; 

 Demonstração do resultado abrangente do período;  

 Demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

 Demonstração dos fluxos de caixa do período; 

 Notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 

e outras informações elucidativas; e 

 Informações comparativas com o período anterior. 

Comentário da administração 
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4.19. Obrigações tributárias e previdenciárias 

 
As entidades sem fins lucrativos estão submetidas a várias obrigações acessórias, 

tais como: 

 ECF: Pode-se definir a ECF como uma declaração digital 

integrante do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração 

Digital) que veio a substituir a antiga declaração de rendas da 

pessoa jurídica (DIPJ). A partir do ano-calendário 2015, as pessoas 

jurídicas imunes ou isentas estão obrigadas a entregar a ECF. 

 

 ECD: Mais uma obrigação integrante do projeto SPED, a ECD 

nada mais é que a escrituração contábil da entidade, que veio 

a substituir os livros contábeis em formato físico e seus 

demonstrativos (Livro Diário, Razão, Notas Explicativas, Balanço, 

Demonstrativos de Resultado, Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

entre outros). Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas e 

equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos 

termos da legislação comercial, inclusive entidades imunes e 

isentas. Cabe destacar que a obrigatoriedade não se aplica às 

pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-

calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, 

contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja 

soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 

mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a 

escrituração contábil (IN RFB n° 1.894/2019);  

 

 DCTF: Declaração periódica que consiste basicamente na 

informação de débitos de tributos federais apurados e seus 

respectivos pagamentos e compensações. Conforme Solução 

de Consulta COSIT nº 111/2017:  
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As pessoas jurídicas de direito privado em geral, mesmo que 

equiparadas, imunes ou isentas, deverão apresentar, 

mensalmente, de forma centralizada pela matriz, a Declaração 

de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).  

Essas pessoas jurídicas caso não possuam débitos a declarar e 

permaneçam nesta condição durante todo o exercício, a partir 

do ano-calendário de 2014, inclusive, somente devem 

apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de cada ano. Caso 

passem a apurar débitos a declarar tornam-se novamente 

sujeitas à apresentação da DCTF mensalmente a partir do mês 

em que se constatar tal ocorrência. 

 

 DIRF: Declaração de impostos retidos na fonte que engloba o 

IRRF, INSS retido e contribuições sociais retidas. 

 

 SEFIP: Declaração periódica que contém basicamente as 

informações de apuração do INSS e do FGTS da entidade. A 

obrigatoriedade de sua entrega por parte das entidades imunes 

e isentas segue às mesmas normas aplicadas às demais pessoas 

jurídicas. 

 

 RAIS: A entidade ou instituição deverá declarar que não exerce 

atividade econômica com fins lucrativos na Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS, a partir do ano base de 2003, para fins 

do disposto no § 6º do art. 580 da CLT. Além da declaração na 

RAIS, a entidade ou instituição deverá manter documentos 

comprobatórios da condição declarada em seu 

estabelecimento, para apresentação à fiscalização do Ministério 

do Trabalho e Emprego, quando solicitados. 
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 CAGED: Cadastro geral de empregados e desempregados. 

Declaração periódica que tem de ser informada nos meses em 

que a entidade tiver admissões ou demissões. 

 
 

Cabe ressaltar que essa situação poderá ensejar em questionamentos dos Órgãos 

fiscalizadores, além de multas fiscais com valores relevantes.  

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao Conselho envidar esforços no sentido de regularizar a situação 

descrita com o objetivo de cumprir os prazos e entregas das obrigações acessórias. 

Não obstante, recomendamos a realização de um estudo para levantar os valores 

das multas e juros que serão geradas em razão da ausência do cumprimento das 

obrigações acessórias. 

 

Comentário da administração 

 

4.20. 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.  

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. 
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Itens Descrição 
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/SC 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.  

 

Comentário da administração 
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4.21. 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/SC, 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/SC envide esforços na criação de políticas e 

normas para investimento. 

 

4.22. 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 
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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/SC estudar os impactos da respectiva legislação na 

sua operação. 

 

Comentário da administração 

 

4.23. 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 

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. 
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Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/SC 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. 

 

Comentário da administração 

 

4.24. Cessão de Uso 

 

A área utilizada pelo COSEMS/SC funciona no espaço cedido pelo Ministério da 

Saúde. Com relação a esse assunto, não nos foram apresentados instrumentos 

jurídicos que suportem a referida cessão de uso. 

 

Lembramos que a cessão de uso é a transferência gratuita da posse de um bem 

de uma entidade para outra, a fim de que o cessionário o utilize nas condições 

estabelecidas no respectivo termo, por tempo certo ou indeterminado. 

 

Recomendação da MRP Auditoria 

 

Recomendamos ao COSEMS/SC providenciar a formalização da cessão de uso, 

por meio de instrumento firmado entre os representantes do cedente e cessionária. 

 

Comentário da administração 
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4.25. Eventos subsequentes – COVID-19  

 

O COSEMS/SC 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/SC 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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Ofício nº 0397/2021 – CONASEMS 

Brasília, 01/09/2021. 

Ao Senhor 

Daisson José Trevisol 

Presidente do COSEMS/SC 

Rua Esteves Júnior nº 160, 12º andar - Centro. Florianópolis/SC 

CEP: 88015-130 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0049/2021. 

Prezado Senhor, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0049/2021 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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