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Ativo 
Nota 

12/2020 
  

12/2019 
Reapresentado   

Passivo 
Nota 

12/2020 
  

12/2019 
Reapresentado 

                    

Circulante          Circulante        

Caixa e equivalentes de caixa 3 204.383,72   26.189,64   Fornecedores 6 6.890,93   13.959,55 

Tributos a recuperar 4 7.777,35   7.777,35   Empréstimos e financiamentos 7 -   183,00 

Adiantamentos a fornecedores  27.253,37   203.451,79   Obrigações trabalhistas 8 52.018,31   45.222,59 

Total do ativo circulante  239.414,44   237.418,78   Obrigações tributárias 9 4.758,95   4.010,96 

       Credores por serviços 10 28.081,79   156.070,09 

       Adiantamento de clientes  45,99   - 

Não Circulante       Total do passivo circulante  91.795,97   219.446,19 

Bens sem restrição                   

Imobilizado líquido 5 45.009,01   54.632,41   Não Circulante        

Total do ativo não-circulante  45.009,01   54.632,41   Credores por serviços 10 0,00   25.425,92 

       Total do passivo não-circulante  0,00   25.425,92 

                    

           Patrimônio líquido        

           Patrimônio social 11.1 47.179,08   219.095,53 

           Superávit (Déficit) acumulado 11.2 145.448,40   -171.916,45 

           Total do patrimônio líquido  192.627,48   47.179,08 

                    

Total do ativo  284.423,45   292.051,19   Total do passivo e patrimônio líquido  284.423,45   292.051,19 

 
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis. 
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Descrição 
Nota 

12/2020 
  

12/2019 
Reapresentado 

Receitas operacionais        

Com restrição        

Secretaria Estadual da Saúde/RS  -   578.471,54 

CONASEMS  34.367,96   - 

Sem restrição        

CONASEMS  1.411.960,00   1.435.508,00 

Receita congresso  -   372.702,03 

Serviços prestados  5.491,82   326.844,20 

Total das receitas  1.451.819,78   2.713.525,77 

         

(-) Deduções da receita        

Impostos incidentes sobre serviços prestados  -782,60   -46.575,30 

Receita operacional líquida  1.451.037,18   2.666.950,47 

         

Despesas operacionais        

Com restrição        

Serviços com serviços prestados  -34.368,00   - 

   -34.368,00   - 

Com atividades institucionais        

Despesas com pessoal 12.1 -557.930,32   -512.241,20 

Despesas gerais e administrativas 12.2 -695.211,79   -2.519.090,88 

Despesas tributárias  -248,80   -2.134,07 

Total das despesas operacionais  -1.253.390,91   -3.033.466,15 

         

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro  163.278,27   -366.515,68 

         

Despesas e receitas financeiras, líquido 12.3 -17.829,87   -16.862,30 

         

Superávit / (Déficit) líquido do período  145.448,40   -383.377,98 

 
 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis. 
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Descrição 
 

12/2020 
 

12/2019 
Reapresentado 

     

Déficit / superavit líquido do exercício  145.448,40  -383.377,98 

     
Outros resultados abrangentes   211.461,53  - 

     
Total dos resultados abrangentes do período  356.909,93  -383.377,98 

 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis. 
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Nota 
Patrimônio 

social 

Superávit 
(déficit) 

acumulados Total 

Saldo em 01/01/2019  15.453,36 203.642,17 219.095,53 

 
  

 
 

Apropriação do superávit apurado em 2018 11.2 203.642,17 -203.642,17 - 

 
  

 
 

Déficit do período  - -383.377,98 -383.377,98 

 
  

 
 

Saldo em 31/12/2019  219.095,53 -383.377,98 -164.282,45 

     
Reclassificação de erros de exercícios anteriores 11.3 - 211.461,53 211.461,53 

 
  

 
 

Saldo em 31/12/2019 (ajustado)  219.095,53 -171.916,45 47.179,08 

     
Apropriação do déficit apurado em 2019 11.2 -171.916,45 171.916,45 - 

     
Superavit do período  - 145.448,40 145.448,40 

     
Saldo em 31/12/2020  47.179,08 145.448,40 192.627,48 

 
 

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis. 
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Descrição 
Nota 

12/2020 
  

12/2019 
Reapresentado 

Fluxo de caixa das atividades operacionais        

(Déficit) superávit do período  145.448,40   -383.377,98 

         

Itens que não afetam o caixa operacional        

Retificação de erros de exercícios anteriores 11.3 -   211.461,53 

Depreciações  9.623,40   9.538,11 

   155.071,80   -162.378,34 

         

(Aumento) redução nas contas do ativo        

Adiantamentos a fornecedores  176.198,42   -202.613,05 

Tributos a recuperar  -   -6.807,93 

         

Aumento (redução) nas contas do passivo        

Fornecedores  -7.068,62   4.879,87 

Obrigações trabalhistas  2.835,16   38.603,64 

Obrigações tributárias  4.708,55   -8.866,47 

Adiantamento de clientes  45,99   - 

Credores por serviços  -153.414,22   181.496,01 

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais  23.305,28   6.692,07 

         

Fluxo de caixa das atividades de investimentos        

Aquisição de bens do imobilizado 5 -   -4.485,40 

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento  -   -4.485,40 

         

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos        

Empréstimos  -183,00   183,00 

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento  -183,00   183,00 

         

(Redução) aumento das disponibilidades  178.194,08   -159.988,67 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  26.189,64   186.178,31 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 3 204.383,72   26.189,64 

(Redução) aumento das disponibilidades  178.194,08   -159.988,67 

 
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis. 

 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020. 

 
 

Cláudia Regina Daniel       Inovar Contadores 
CPF: 008.129.490-56       CRCRS n.º 007541/O-9  
Presidente        Francisco Bocchi Avila  

Contador CRCRS n.º 46.925/O-0 
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NOTA 1- Contexto operacional 
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul designado, abreviadamente, pelo 
termo COSEMS/RS, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de 
duração indeterminada, que tem por finalidade congregar as secretarias municipais de saúde ou órgão 
equivalente e seus respectivos secretários/as ou detentor de função equivalente para atuarem em prol do 
desenvolvimento da saúde pública, da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e 
serviços de saúde, promovendo ações conjuntas, que fortaleçam a descentralização política, administrativa 
e financeira do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
 
NOTA 2-Apresentação das demonstrações contábeis 
 
2.1 - Base de preparação e apresentação 
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 
observância aos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que são, em geral, 
convergentes ou em acordo com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standard Board (IASB). Como se trata de uma entidade sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis 
também foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem finalidade de lucros, aprovada 
pela Resolução no 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela 
Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 
1000 (R1)- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 
(R1) - Entidade sem finalidade de lucros. 
A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 
2.2 - Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do COSEMS/RS e, 
também, a sua moeda de apresentação. 
 
2.3 - Apresentação dos ativos e passivos 
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor do COSEMS/RS e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-la. 
Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor sendo estimados na medida em que são 
incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. 
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam realizados ou 
pelo seu valor de custo, o menor entre os dois considerando as amortizações, variações monetárias e 
cambiais de acordo com as condições contratuais. 
São classificados como ativo circulante quando se espera que seja realizado até doze meses após a data do 
balanço ou que esteja mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão 
liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e variações monetárias de 
acordo com as condições contratuais. 
São classificados como passivo circulante quando estiver mantido essencialmente com finalidade de ser 
negociado ou deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço. 
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2.4 - Caixa e equivalente de caixa 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. O COSEMS/RS considera equivalentes de caixa uma 
aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a 
um insignificante risco de mudança de valor. 
 
2.5 - Instrumentos financeiros 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial do COSEM/RS quando a entidade 
for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente 
mensurados pelo valor justo. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
(exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos 
ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 
 
2.6 - Imobilizado 
São apresentados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando taxas que 
levam em consideração a vida útil dos bens, conforme segue: 
Descrição: Móveis e utensílios e equipamentos de informática, são depreciados em 10 e 20 % ao ano 
respectivamente. 
Os custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item 
específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem 
prováveis e os valores forem mensurados de forma confiável. 
O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos 
diretamente no resultado quando incorridos. 
O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma 
indicação de mudança significativa. Os ganhos ou as perdas em alienações são determinados pela 
comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado 
quando ocorridos. 
 
2.7 - Provisões 
Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, quando a Entidade tem uma obrigação 
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, em que o provável recurso econômico 
será exigido para liquidar a obrigação. 
 
2.8 - Apuração dos resultados 
O COSEMS/RS adota o regime de competência para o registro de suas despesas com base nas disposições 
contidas na Resolução CFC 1.409/12 sobre Entidade sem finalidade de lucros e a ITG 1000 – Resolução CFC 
1.418/12 e ainda nas disposições contidas nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, vigentes no exercício de 2020. 
As receitas dos recursos vinculados aos projetos são registradas no momento da utilização dos referidos 
recursos para o objeto dos respectivos projetos. 
 
2.9 - Estimativas contábeis 
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer 
que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas 
contábeis. Ativos e passivos sujeitos as estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, 
provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para devedores duvidosos, provisão para 
contingências, mensuração de instrumentos financeiros básicos, e ativos e passivos relacionados a 
benefícios a empregados.  
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A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
 
 
NOTA 3 – Caixa e equivalentes de caixa 
O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de curto prazo e 
de alta liquidez são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. Em 31 de dezembro apresentava a seguinte composição: 
 

Descrição  2020  2019 

     
Caixa  537,02  - 
Depósitos bancários  21.221,83  - 

Aplicações financeiras  182.624,87  26.189,64 

  204.383,72  26.189,64 

 
 
NOTA 4 – Impostos e contribuições a recuperar 
 

Descrição  2020  2019 

IRRF a recuperar  -  45,98 
CSLL retido a recuperar ¹  3.110,94  3.110,94 

IRRF retido a recuperar ¹  4.666,41  4.620,43 

  7.777,35  7.777,35 

 
¹ A Entidade teve estes valores retidos indevidamente em uma nota fiscal de prestação de serviços e está 
tomando as providências para reavê-los. 
 
NOTA 5 – Imobilizado 

  

 Móveis e 
utensílios  

 Equipamentos de 
informática  

 Imobilizado total  

Saldos em 01 de janeiro de 2019 36.736,48 22.948,64 59.685,12 

Aquisições/baixas 4.485,40 - 4.485,40 

Apropriação/baixas depreciação -4.380,99 -5.157,12 -9.538,11 
Custo contábil, líquido 36.840,89 17.791,52 54.632,41 

    
Custo Total 44.662,30 25.784,91 70.447,21 
Depreciação acumulada -7.821,41 -7.993,39 -15.814,80 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 36.840,89 17.791,52 54.632,41 

Aquisições/baixas - - - 
Apropriação/baixas depreciação - - - 
Custo contábil, líquido - - - 
Custo Total 44.662,30 25.784,91 70.447,21 
Depreciação acumulada -12.287,69 -13.150,51 -25.438,20 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 32.374,61 12.634,40 45.009,01 
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NOTA 6 – Fornecedores 
As contas a pagar a fornecedores e provisões são compostas principalmente pelos valores em aberto de 
serviços contratados pela entidade. A Entidade possui políticas de gestão de risco financeiro em vigor para 
garantir que todas as contas a pagar são liquidadas dentro dos prazos previamente acordados. 
A Administração acredita que o valor contábil das contas a pagar não difere do seu valor justo. 
 
 
NOTA 7 – Empréstimos e financiamentos 
Refere-se a saldo devedor em conta corrente junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul. 
 
 
Nota 8 – Obrigações trabalhistas 
 

Descrição  2020  2019 

INSS a recolher  12.772,27  9.976,61 
FGTS a recolher  3.762,95  2.758,63 
PIS sobre a folha de pagamento a recolher  477,98  361,86 

Provisão para férias e encargos  35.005,11  32.125,49 

  52.018,31  45.222,59 

 
 
Nota 9 – Obrigações tributárias 
 

Descrição  2020  2019 

IRRF sobre a folha de pagamento a recolher  4.753,07  3.960,56 
COFINS  5,88  0,00 

Contribuições sociais retidas na fonte  -  50,40 

  4.758,95  4.010,96 

 
 
Nota 10 – Credores por serviços 
Refere-se ao saldo de Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida celebrado entre a Entidade e a 
prestadora de serviços de publicidade GT 4 Ltda. O valor médio do compromisso mensal é de R$ 10.154,62 
já com os juros pactuados de 1,3% ao mês. O vencimento final é previsto para 20/03/2021. 
 

  2020  2019 

Descrição  Circulante 
 

Não-
circulante  

Circulante 
 

Não-
circulante 

Valor devido das parcelas  30.445,41  -  167.359,84  30.463,86 

(-) Juros a apropriar  -2.363,62  -  -11.289,75  -5.037,94 

  28.081,79  -  156.070,09  25.425,92 
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NOTA 11 – Patrimônio líquido / Passivo a descoberto 
 
11.1 – Patrimônio social 
É destinado ao cumprimento dos objetivos estatutários da Entidade. 
Anualmente o superávit ou déficit apurado no exercício é apropriado ao patrimônio social.  
 
11.2 –Superávit / déficit acumulados 
Ao final de cada período anual, é apurado o resultado econômico (superávit ou déficit) da entidade.  
A destinação deste montante deve ser deliberada em Assembleia Geral, cuja previsão estatutária é de que 
ocorra em até no máximo os primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano, por esta razão os registros contábeis 
das deliberações ocorrem no ano seguinte à data base das demonstrações contábeis. 
 
11.3 – Ajuste de exercícios anteriores 
Conforme estabelece a NBC TG 23 R2 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro, 
aprovada pela Resolução n.º 1.179/09, do Conselho Federal de Contabilidade, erros podem ocorrer no 
registro, na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos de demonstrações contábeis. 
Erros cometidos e identificados dentro do exercício corrente devem ser corrigidos antes da elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis. Contudo, o erro pode ser identificado em exercício subsequente, 
nesse caso, o erro deve ser corrigido nas informações de exercícios anteriores apresentadas para fins 
comparativos. 
A Entidade identificou no exercício de 2020, erros de registro contábil de exercícios anteriores, que corrige 
nas demonstrações contábeis como reclassificação na coluna 2019 das referidas demonstrações. 
O efeito positivo destes ajustes no Patrimônio Líquido é de R$ 211.461,53, conforme abaixo demonstrado: 
 

  2020 

Contas debitadas   
Caixa e equivalentes de caixa  233,00 
Adiantamentos fornecedores  203.333,05 
Fornecedores  10.408,13 
Obrigações trabalhistas  10.579,51 

Obrigações tributárias  8.078,54 

  232.632,23 

Contas Creditadas   
Caixa e equivalentes de caixa  7.000,00 
Adiantamentos fornecedores  1.360,82 
Créditos a receber  1.085,00 
Tributos a recuperar  45,98 
Fornecedores  11.628,50 
Obrigações tributárias  50,40 

 
 21.170,70 

Ajuste de exercícios anteriores  211.461,53 

 
 
Nota 12 – Despesas por natureza 
Compreendem todas as despesas essenciais para a continuidade das atividades operacionais, bem como 
todos os gastos necessários na atividade fim da Entidade, conforme apresentados nos itens 12.1 a 12.3. 
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12.1 – Despesas com pessoal 
 

Descrição  2020  2019 

Salários e ordenados  302.364,23  282.395,53 
INSS  94.171,11  84.301,70 
Vale refeição  41.257,70  36.104,10 

Férias  31.882,69  9.374,50 
FGTS  30.059,91  26.499,27 

13º salário  26.434,81  24.812,54 
Bolsa estágio  16.170,00  5.400,00 

Vale transporte  9.034,94  7.492,92 
PIS s/ folha de pagamento  3.515,31  3.113,35 
Provisão de férias e encargos  2.879,62  32.125,49 

Assistência médica e social  160,00  621,80 

  557.930,32  512.241,20 

 
12.2 – Despesas gerais e administrativas 
 

Descrição  2020  2019 

Execução de congresso      321.864,83   1.509.898,13 
Assessoria em gestão publica     154.695,03   192.150,72 
Propaganda e publicidade       81.237,58   427.728,04 

Capacitações e treinamentos             361,60   46.326,49 
Viagens e estadias       24.630,78   155.985,90 
Assessorias de terceiros       21.458,31   86.188,20 
Serviços de terceiros PJ       20.226,58   10.667,87 
Honorários contábeis       36.908,44   47.462,96 

Outras despesas  33.828,64  42.682,57 

  695.211,79  2.519.090,88 

 
12.3 – Resultado financeiro, líquido 
 

Descrição  2020  2019 

Despesas financeiras     
Juros pagos  -14.068,87  -6.910,41 
IOF – Imposto sobre operações financeiras  -57,18  -413,4 
Juros de mora  -  -375,55 

Despesas bancárias  -4.378,50  -4.564,91 
Perdas em aplicações financeiras  -291,50  - 

Multas e juros por atraso pagamento de tributos  -  -6.907,79 

Subtotal  -18.796,05  -19.172,06 
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Descrição  2020  2019 

Receitas financeiras  
 

 
 

Juros de aplicações financeiras  871,37  2.165,40 

Juros cobrados  94,71                          -    

Descontos financeiros obtidos  0,1  144,36 

Subtotal  966,18  2.309,76 

Resultado financeiro líquido total  -17.829,87  -16.862,30 

 
 
Nota 13 – Imunidade tributária 
A Entidade é imune à incidência de tributação sobre seus resultados e operações por força do art. 150, 
Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro 
de 1988. Em conformidade com a legislação pertinente, a Entidade cumpre com todos os requisitos para o 
gozo da imunidade tributária. 
Caso a Entidade não se beneficiasse da imunidade tributária das Contribuições Sociais e Imposto de Renda 
e, considerando que, fosse enquadrado no regime de tributação do Lucro Real, seriam devidos nos 
exercícios de 2020 e 2019 os seguintes valores: 

  2020  2019 

Base de Cálculo PIS e COFINS       

Receitas CONASEMS e SES  1.446.327,96  2.013.979,54 
Serviços prestados sujeitos a tributação  5.491,82  326.844,20 
Receitas congresso  -  372.702,03 

(-) PIS 1,65% 23.864,41  39.380,25 

(-) COFINS 7,60% 109.920,92  181.387,80 

Subtotal  133.785,34  220.768,05 
Sobre as Receitas Financeiras     

Base de cálculo  966,18  2.309,76 

(-) PIS 0,65% -  15,01 

(-) COFINS 4,00% 38,65  92,39 

Subtotal  38,65  107,40 
Pagamentos efetuados     

PIS  -90,62  -5.392,93 

COFINS  -417,38  -24.840,16 

  -507,99  -30.233,09 

Superávit ou (Déficit) do período  145.448,40  -383.377,98 
(-) PIS  -23.864,41  -39.395,26 

(-) COFINS  -109.920,92  -181.480,19 

Base de Cálculo IRPJ e CSLL   11.663,06  -604.253,43 

       
(-) IRPJ 15,00% -1.749,46                       -    
(-) CSLL 9,00% -1.049,68                       -    

Superávit ou Déficit – AJUSTADO  8.863,93  -604.253,43 

       

"Economia" / Renúncia Fiscal  -133.238,70  -190.534,96 
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Nota 14 - Seguros 
A Entidade não possui seguros contratados para cobrir eventuais sinistros que atinjam seu patrimônio. 
 

 
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020. 

 
 
 
Cláudia Regina Daniel       Inovar Contadores 
CPF: 008.129.490-56       CRCRS n.º 007541/O-9  
Presidente        Francisco Bocchi Avila  

Contador CRCRS n.º 46.925/O-0 
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