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Como vai a saúde de sua empresa 

informe

médica ou consultório?

Palestra feita pelo Grupo Asse no Congresso de 
Coloproctologia no dia 05/09/2015 no Hotel Windsor - Barra da Tijuca / RJ

“ O médico quando se forma, encontra muitos desafios para 
exercer a profissão.  É necessário um mínimo de conhecimento 
para um bom planejamento financeiro, tributário e contábil. 
Assim como a prevenção é importante para nossa saúde, um 
contador especializado nesta área pode garantir ainda mais a 
saúde do seu negócio. “

Prevenção:

Estar devidamente legalizado junto 
aos órgãos de fiscalização.

- Alvará de Funcionamento.
- Vigilância Sanitária renovada anual-
mente.
- CNES renovado semestralmente. Se 
tiver convênio com SUS, renovação 
mensal.
-  Livro Procon registrado e código de 
defesa ao consumidor.
- Cart-certificado e Responsabilidade 
Técnica do Cremerj renovado anual-
mente.
- CEI – Cadastro Empregador Indi-
vidual.
- Livro Inspeção Trabalho, Registro Em-
pregados, Quadro de horário, Con-
trole Ponto.
- Funcionário registrado,  tem que 
possuir programa acidentário e ocu-
pacional.

Funcionamento:

- Tanto a PF como a PJ tem que colocar 
na nota fiscal e recibo emitido, o nome, 
CPF, valor e data do paciente. A PJ infor-
mará na DMED e a PF informará no pro-
grama multiplataforma do carnê leão, 
paciente por paciente, que será im-
portado para sua declaração de ajuste 
do IRPF no ano subsequente.   
- A  PJ tem uma tributação federal no 
lucro presumido com base de pre-
sunção de 8% ou 32% dependendo 
de sua estrutura física e demanda de 
custo diferenciado, excetuando-se 
as simples consultas.  Ser constituída 
como sociedade empresarial e estar de 
acordo com as normas da Anvisa. Lei 
11.727/2008.

A tributação municipal poderá  ser 
devida como sociedade uniprofissional 
ou movimento econômico, de acordo 
com o enquadramento em conformi-
dade com a lei.  O entendimento tem 
que ser norteado de forma objetiva tan-

to pelo fisco como pelo contribuinte.   
 Médicos, sua profissão é uma 

questão de vocação, salvar vidas, mas 
é importante que conheça o futuro do 
seu empreendimento, suas atitudes, 
comportamento que coloca em prática 
hoje, para que sua PF ou PJ cresça for-
talecida e saudável.  Contrate um pro-
fissional que assessore de preferência 
somente a área da saúde, pois tem in-
formações que a gente só divide com 
quem confia.


