
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG nº 31, de 24 de novembro de 2014 

 

 

ISS. Subitem 4.01 da Lista de Serviços da Lei 
nº 13.701/2003. Código de serviço 04030. 
Serviços de auditoria médica.  
 

 
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no 
uso de suas atribuições legais, em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei 
14.107, de 12 de dezembro de 2005 e em conformidade com o que consta nos 
autos do processo administrativo nº. XXXXXX; 
 
ESCLARECE: 
 
1. A consulente tem por objeto social a prestação de serviços como assessoria 
técnica, planejamento, projeto, consultoria e auditoria médica, tudo em 
referência à área de saúde.  
 
2. Informa também que se encontra inscrita no município de São Paulo no 
código 04030.  
 
3. Acrescenta que no mês de julho de 2014 celebrou aditivo a um contrato a fim 
de realizar auditorias médicas para hospitais.  
 
4. A consulente pergunta se poderia continuar a emitir Nota Fiscal Eletrônica de 
Serviços, utilizando como código de serviço medicina ou biomedicina, haja 
vista que o serviço prestado desenvolve-se integralmente no âmbito médico 
ambulatorial ou se, a partir da assinatura do contrato, estaria obrigada a 
modificar seu cadastro municipal como forma de viabilizar a emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica de Serviço que ateste como o serviço prestado auditoria. 
 
5. A consulente apresentou contrato de prestação de serviços de auditoria 
médica cujo objeto contratual é definido como prestação de serviços de 
auditoria de internação hospitalar e contas médicas, pronto atendimento, 
atendimento ambulatorial e atenção domiciliar (internação domiciliar e 
assistência domiciliar), nos casos indicados pelas contratantes junto a 
hospitais, clínicas ambulatoriais e prontos socorros, bem como nas residências 
dos segurados que participam do Programa de Atenção Domiciliar.  
 
5.1. Ainda de acordo com a cláusula quarta do contrato a consulente tem como 
obrigações, entre outras as atividades, as que estão a seguir descritas. 
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5.1.1. Prestar serviços de acordo com os padrões éticos estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina, responsabilizando-se integralmente pelas 
informações fornecidas.  
 
5.1.2. Legitimar os atendimentos prestados, certificando-se que o tratamento 
realizado corresponde ao solicitado pelo médico assistente.  
 
5.1.3. Certificar-se da real necessidade da internação do paciente, do uso de 
leitos e equipamentos de alta tecnologia, da utilização de materiais e 
medicamentos, especialmente os de alto custo.  
 
5.1.4. Manter contatos com o médico responsável pelo paciente, informando-se 
sobre seu estado clínico, evolução e prognóstico. 
 
5.1.5. Analisar e emitir parecer sobre as condições de prorrogação feitas pelo 
médico assistente. 
 
5.1.6. Realizar auditoria médica e de enfermagem nas internações 
hospitalares, no atendimento ambulatorial e pronto atendimento. Verificar 
procedimentos realizados, certificando-se da pertinência técnica dos itens e 
quantidades faturados e a correspondência com o efetivamente utilizado. 
Verificar por amostragem a prescrição e uso de medicamentos genéricos, 
assegurando-se de que os prestadores não estejam cobrando similares de 
marcas nacionais de custo mais elevado. Conferir a dosagem efetivamente 
utilizada e compatibilizar com a dosagem do medicamento cobrado. Analisar as 
faturas com base no prontuário ou ficha médica do segurado, fazer o 
fechamento da conta, discutir divergências com a auditoria do prestador, 
obtendo desta a concordância quanto às glosas.  
 
5.1.7. Prorrogar a internação hospitalar, se for o caso, a um prazo de 24 horas 
a contar do dia do vencimento das diárias hospitalares autorizadas. 
 
5.1.8. Apontar casos passíveis de indicação para Atenção Domiciliar quando se 
tratar de pacientes internados. Indicar casos passíveis de gerenciamento de 
doenças crônicas, para pacientes internados e não internados.  
 
6. De acordo com o inciso II do art. 5º da Lei Federal nº 13.842, de 10 de julho 
de 2013 a auditoria médica é ato privativo do médico.  
 
7. Assim, considerando a legislação federal citada no item 6, bem como a 
descrição das atividades constantes do contrato apresentado, conclui-se que 
os serviços prestados pela consulente são todos relacionados a atividades 
privativas de médicos. 
 
7.1. Os serviços médicos desenvolvidos pela consulente em razão do contrato 
sob exame enquadram-se no subitem 4.01 – medicina e biomedicina, código 
de serviço 04030 do Anexo 1 da Instrução Normativa SF/SUREM nº 08, de 18 
de julho de 2011.  
 



3 / 3 
 

7.2. A consulente deverá emitir notas fiscais utilizando o código 04030 para os 
serviços de auditoria médica, de acordo com as disposições do Decreto nº 
53.151, de 17 de maio de 2012, sendo que não há necessidade de alteração 
cadastral, tendo em vista que este código de serviço já consta do seu cadastro.  
 
8. Promova-se a entrega de cópia desta solução de consulta à requerente e, 
após anotação e publicação, arquive-se. 
 
 

CARLOS KATSUHITO YOSHIMORI 
Diretor do Departamento de Tributação e Julgamento 

 


