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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 
 
Aos  
Diretores, 
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – (COSEMS/PR) 
Curitiba – PR  
 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde do Paraná – COSEMS/PR (“Conselho”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – 
COSEMS/PR (“Conselho”), em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis as Entidades sem 
Finalidade de Lucros (ITG 2002 (R1)). 
 
Base para opinião  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Conselho, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfase 
 
Conforme nota explicativa 20, O Conselho reapresentou o saldo comparativo do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, nas seguintes rubricas: Caixa e 
equivalente de caixa, Investimentos e Fornecedores de Bens e Serviços e Salários, 
Obrigações Sociais e Tributárias. 
 
 
 
 





Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná
Demonstração do resultado do período

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

Reapresentado
Nota 2020 2019

Receitas

Receitas sem restrição 4.242.219                    3.452.281                    
Contribuições e doações voluntárias 14           3.953.965                     3.356.281                     
Receitas com gratuidades 15           288.253                       96.000                         

Despesas operacionais

Com atividades institucionais (3.365.737)                   (3.389.234)                   
Pessoal e encargos sociais e assistenciais 16           (866.189)                      (500.719)                      
Despesas  gerais e administrativas 16           (2.211.548)                    (2.792.514)                    
Despesas com gratuidades 15           (288.000)                      (96.000)                        

Resultado financeiro 34.603                        49.266                        

Despesas e receitas financeiras, líquido 17           34.603                         49.266                         

Outras receitas e despesas operacionais 10.507                        -                               

Outras receitas e despesas 18           10.507                         -                                

Déficit e superávit líquido do exercício 921.592                      112.314                      

Demonstração do resultado abrangente

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais)

2020 2019

Déficit e superávit líquido do exercício 921.592                      112.314                      

Outros Resultados Abrangentes (1.609)                         -                               

Total dos resultados abrangentes do período 919.983                      112.314                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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