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Missão 

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno 
governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 

 



 

 
 

Avaliação 

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e 
na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes 
sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à 
Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento. 



 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 

A auditoria objetiva avaliar a 
execução dos serviços 
terceirizados de médicos 
anestesiologistas, contratados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia, com recursos 
do Fundo Nacional de Saúde, 
para atender as unidades de 
saúde de Goiânia: HC/UFG, 
unidades municipais e rede 
privada credenciada. A entidade 
responsável pela intermediação 
dos serviços é a Cooperativa dos 
Médicos Anestesiologistas de 
Goiás (Coopanest). Foram 
avaliadas despesas dos 
exercícios de 2019 e 2020 (até 
junho). 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
A Coopanest faturou cerca de 23 milhões de 
reais do FNS, nos exercícios de 2019 e 2020 
(até junho), divididos entre os serviços 
prestados ao HC/UFG, às unidades de saúde 
municipais e à rede credenciada pelo SUS. A 
ação avalia possível conflito de interesse, 
entre o escalonamento dos anestesiologistas 
terceirizados e a escala dos anestesiologistas 
empregados da Ebserh, que administra o 
HC/UFG, eventual direcionamento dos 
anestesistas terceirizados para determinados 
setores do HC, para aumentar o faturamento 
da Cooperativa; e, no caso das unidades de 
saúde municipais e credenciados do SUS, a 
ação analisa o cumprimento contratual e a 
liquidação das despesas.  

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 
O médico anestesiologista concursado que 
também presta serviço ao HC/UFG como 
terceirizado da Coopanest está auferindo 
rendimentos superiores ao teto constitucional; a 
elaboração das escalas e o escalonamento dos 
anestesiologistas terceirizados tem-se mostrado 
antieconômica, em função da extrapolação do 
orçamento anual; foram identificadas falhas nos 
registros dos serviços executados e fiscalização 
contratual, no âmbito do HC; ineficiência dos 
processos de liquidação das despesas, por parte da 
SMS.  



 

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CGU - Controladoria-Geral da União 

Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

Cerof – Centro de Referência em Oftalmologia  

Coopanest – Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás 

Cremego – Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás 

Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

FES – Fundo Estadual de Saúde 

FMS – Fundo Municipal de Saúde 

FNS – Fundo Nacional de Saúde 

HC – Hospital das Clínicas  

PCEP – Protocolo de Cooperação Entre Entes Públicos 

SC – Solução de Consulta 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

Siape = Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

UFG – Universidade Federal de Goiás 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente auditoria tem por objetivo analisar a execução dos serviços terceirizados de 
anestesiologista, conforme Contrato 01/2016, de 04 de janeiro de 2016, celebrado pela SMS 
e a Coopanest.  

Os procedimentos médicos de anestesia estão presentes em quase todas as 
intervenções médico-hospitalares. Nos exercícios de 2019 e 2020 (até junho), a Coopanest 
recebeu cerca de 23 milhões de reais do SUS. 

O objeto do Contrato 01/2016 é totalmente financiado com recursos do FNS e abrange 
a rede de atenção à saúde sob a responsabilidade do gestor municipal: HC/UFG, nos termos 
do Convênio 03/2019, de 22 de março de 2019; unidades de saúde de Goiânia; rede privada 
de saúde credenciada pelo SMS; e rede privada de saúde credenciada, no Município de 
Goiânia, pela SES, nos termos do PCEP, de 15 de março de 2019.   

 Em relação à remuneração da Coopanest, o Contrato 01/2016 adota duas tabelas 
referenciadas de procedimentos médicos, com valores distintos. O quadro abaixo discrimina 
os valores por porte da anestesia.  

 

Quadro – Valores Praticados pela Coopanest 

Porte Proc 
Valores Contratuais Vigentes para Procedimentos de 
Anestesia Realizados no HC/UFG, nas Unidades de Saúde 
Municipais e nas Entidades Credenciadas pelo SMS. 

Valores Contratuais Vigentes para Procedimentos de 
Anestesia Realizados nas Entidades Credenciadas pela 
SES no Município de Goiânia. 

0 * * 

1 115,91 52,70 

2 169,65 77,16 

3 249,70 113,56 

4 369,18 167,90 

5 571,07 259,72 

6 796,89 362,42 

7 1.133,79 515,67 

8 1.495,80 680,31 

Fonte: Contrato 01/2016. 

Obs.: para os procedimentos executados a partir das 19h até as 7h, em qualquer dia da semana, bem como nos 

finais de semanas e feriados, o valor do porte é majorado em 30%. 

Obs. 2: por exigência do Cremego, as Maternidades Dona Íris e Nascer Cidadão devem manter anestesiologista 

presencial (plantão), em dois turnos de 12 horas, a cujos honorários deve ser acrescido o valor do porte 5 

multiplicado por 2,615063. 

* O porte 0 é o procedimento de anestesia local, sem necessidade da presença do anestesiologista; geralmente, 

não se deve cobrar pelos serviços, no entanto, a Coopanest fatura pelo valor do porte 3. 

As razões, as discrepâncias e os aspectos negativos da utilização de tabelas com valores 
referenciais distintos não serão incluídos neste trabalho. Importante ressaltar que o problema 
é antigo, inclusive o Cade já se pronunciou no Processo 08012.021738/96-92. 

 Por contar com médicos anestesiologistas concursados e residentes, o escopo no 
âmbito do HC/UFG, além da análise documental dos processos de pagamentos de janeiro de 
2019 a junho 2020, incluiu análise do escalonamento de concursados, residentes e médicos 
cooperados da Coopanest.  

O Estado de Goiás e o Município de Goiânia não possuem anestesiologistas em seus 
quadros de servidores. Neste caso, o escopo dos trabalhos limitou-se à análise documental 
dos processos de pagamentos, de 2019 e parte do primeiro semestre de 2020, e do 
cumprimento contratual. 



 
 Todos as análises e exames estão em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março 
de 1964, em especial o art. 63, SC 15, de 14 de março de 2018, Ética & Serviço Público e Lei 
5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Foram propostas questões de auditoria relacionadas a potencial conflito de interesses, 
em função de médico concursado atuando como terceirizado no HC/UFG, fluxo da elaboração 
da escala de trabalho dos médicos concursados e terceirizados e atuação nos termos do ato 
cooperativo. 

Destaca-se como limitação de escopo o fato de que a HC/UFG ter atendido 
parcialmente a Solicitação de Auditoria 834001/03, em função da ausência de manifestação 
da Coopanest sobre o faturamento individual dos médicos cooperados, as taxas/comissões 
cobradas e retenções tributárias dos valores faturados.  

 A SMS não encaminhou os processos de pagamentos referentes aos meses de set2019, 

out2019, nov2019 e dez2019. 

 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DOS EXAMES 

 

1. O anestesiologista da Ebserh/HC/UFG, matr. Siape 1173972, acumula atividade 
terceirizada de anestesiologista no HC/UFG, com a qual fatura rendimentos superiores ao 
teto constitucional. 

O HC conta com 23 anestesiologistas concursados, sendo 22 pela Ebserh e um cedido 
pelo Ministério da Saúde. Os concursados da Ebserh cobrem 42,26% da carga horária semanal 
dos diversos setores do Hospital (tabela abaixo). A complementação da carga horária semanal 
é feita por anestesiologistas terceirizados via Coopanest, Contrato 01/2016.  

 

Tabela - Distribuição de Carga horária semanal necessária para cobrir 100% das demandas do 
HC-UFG/Ebserh 

Setor HC/UFG Qtde. Salas Func. Horas Func. 
Horas Func. 

Semanal 

Centro Cirúrgico (Cirurgias Eletivas) 9 2ª a 6ª 12h (das 7h às 19h) 540h 

Centro Cirúrgico (Cirurgia Eletiva) 3 Sábado 6h (das 7h às 13h) 18h 

Centro Cirúrgico (Urgências) 1 2ª a dom 24h 168h 

Maternidade 1 2ª a dom 24h 168h 

Hemodinâmica 1 2ª a 6ª 12h (das 7h às 19h) 60h 

Endoscopia Digestiva 1 2ª a 6ª 12h (das 7h às 19h) 60h 

Endoscopia Urológica 1 2ª a 6ª 12h (das 7h às 19h) 30h 

Radiologia 1 2ª a 6ª 10h (das 7h às 12h/das 13h às 18h) 50h 

Ambulatório 1 2ª a 6ª 2h (das 16h30min às 18h30min) 10h 

Cerof 4 2ª a 6ª 12h (das 7h às 19h) 240h 

 Total Horas Func. Semanal 1.344h 

Fonte: Estudo realizado pela chefia da Unidade de Cirurgia/RPA/CME disponível no processo SEI nº 
23760.013717/2020-77. 

 
Sendo:  

Cerof – Centro de Referência em Oftalmologia. 

 

A atuação do médico empregado da Ebserh/HC/UFG na área privada é livre, desde que 
não prejudique a escala oficial de trabalho no Hospital.  

Faz-se necessário alertar que:   

(i) a Coopanest é paga com recursos públicos do FNS; 

(ii) a atividade-fim de médico anestesiologista do HC/UFG, a princípio deveria ser 
realizada por concursado, no entanto, a Administração Pública, por limitações administrativas, 
é obrigada a terceirizá-la, o que não transmuda a natureza da atividade pública e a origem dos 
recursos que remuneram a terceirização; 

(iii) a escala dos anestesilogistas da Ebserh deve ser elaborada de maneira impessoal, 
evitando beneficiar uns em detrimento de outros;  

(iii) e o desempenho do emprego público deve se dá de forma ética e transparente; e 

(iv) a acumulação de cargos e empregos públicos é lícita para profissionais da área de 
saúde com profissões regulamentadas, respeitado, em todo caso, o teto constitucional de 
remuneração (considerados isoladamente os cargos e empregos acumuláveis, nos termos da 
jurisprudência do STF). 

Sendo assim, o objetivo da auditoria é verificar se os anestesiologistas concursados 
prestam serviços ao HC/UFG como terceirizado da Coopanest e em quais condições. 



 
 Confrontando a relação de anestesiologistas da Ebserh e a lista de cooperados da 
Coopanest, nota-se que, dos 23 médicos concursados, 22 são cooperados; destes, apenas o 
anestesiologista matr. Siape 1173972 prestou serviços ao HC/UFG na condição de terceirizado, 
no período sob análise.  

 Pela Ebserh, o anestesiologista matr. Siape 1173972 deveria cumprir escala semanal de 
24h no período noturno (das 19h às 7h), impreterivelmente nas terças (12h) e quintas (12h), 
nos setores centro cirúrgico (urgências) e maternidade, que atendem 24h todos os dias da 
semana.  

Durante 2019, dos 52 pacientes atendimentos pelo referido anestesiologista, apenas 
14 foram em dias úteis, sendo que 5 pacientes foram atendidos nos dias da escala, os demais 
foram atendidos em finais de semana, ou seja, o médico cumpre parcialmente a escala 
semanal.   

De segunda a sexta, das 7h às 19h, o anestesiologista matr. Siape 1173972 presta 
serviços ao HC como terceirizado da Coopanest. 

  A produtividade do anestesiologista matr. Siape 1173972, em 2019, atuando como 
terceirizado alcançou 838 pacientes, nos quais foram realizados 1.165 procedimentos. O total 
de procedimentos de abril de 2019, por exemplo, permitiu que o anestesiologista auferisse 
mais de 58 mil reais, valor que ultrapassa o teto constitucional. 

  

Tabela – Produtividade do Anestesiologista matr. Siape 1173972 (AJLFS) atuando pela 
Coopanest 

Mês Qtde. Proc Acumulado 

jan2019 69 69 

fev2019 130 199 

mar2019 124 323 

abr2019 177 500 

mai2019 68 568 

jun2019 89 657 

jul2019 119 776 

ago2019 58 834 

set2019 62 896 

out2019 84 980 

nov2019 89 1069 

dez2019 96 1165 

Total 1.165   

Fonte: faturas da Coopanest emitidas em 2019. 

  

Atuando pela Ebserh, o anestesiologista matr. Siape 1173972 atendeu 52 pacientes em 
2019, nos setores centro cirúrgico (37 pacientes), hemodinâmica (4 pacientes) e maternidade 
(11 pacientes).   

Comparando as produtividades do anestesiologista matr. Siape 1173972, considerando 
um desdobramento médio de três procedimentos por paciente, os 52 pacientes atendidos 
pelo anestesiologistas em 2019 desdobrar-se-iam em 156 procedimentos; dividindo esta 
quantidade por 365 dias, obtém-se uma produtividade de 0,43 procedimentos por dia, 
atuando pela Ebserh. Em contrapartida, dividindo-se 1.165 por 365 dias, obtém-se 3,19 
procedimentos por dia, produtividade 7,4 vezes superior à produtividade diária como 
empregado da Ebserh.  

 A causa do achado é a permissibilidade dada a empregado público para acumular, na 
mesma instituição, função pública e atividade terceirizada remunerada pelo poder público.   

 A aceitação de empregado público acumulando salário e remuneração da cooperativa 
é fator de desmotivação do quadro de pessoal, principalmente no tange à diferenciação dos 



 

 
 

tributos e encargos que incidem sobre salários na fonte e a tributação sobre faturamento 
recebido por meio de pessoa jurídica intermediadora. Ademais, a distribuição ineficiência da 
carga horária dos empregados públicos resulta em baixa produtividade e maiores custos ao 
orçamento da saúde pública. 

 O fato também caracteriza conflito de interesse e prejudica a transparência dos atos 
públicos, na medida em que pode ser questionada a influência do empregado público na 
elaboração das escalas oficiais da Ebserh/HC/UFG, já que ele não cumpre a escala oficial de 
trabalho e permanece de segunda a sexta no HC atuando pela Coopanest.  

 Pelo exposto, tem-se que a resposta para a questão “A escala de trabalho dos 
anestesiologistas do HC, concursados e terceirizados, é elaborada de forma imparcial e 
otimizada para minimizar os custos com terceirização de médicos anestesiologistas?” é 
negativa, tendo em vista que a escala dos médicos anestesiologista da Ebserh não é elaborada 
de forma imparcial, a carga horária não é otimizada e, em consequência, os custos com 
terceirização não são minimizados. 

 Para a subquestão “Na escala de trabalho dos anestesiologistas existem situações nas 
quais o médico anestesiologista é servidor concursado e ao mesmo tempo presta serviços à 
Unidade Hospitalar na condição de terceirizado?”, a resposta é positiva, tendo em vista que o 
anestesiologista matr. 1173972 presta serviços ao HC/UFG como terceirizado da Coopanest. 

    

 

2. Antieconomicidade na elaboração das escalas de trabalho dos anestesiologistas da Ebserh 
e dos residentes do HC/UFG.  

 Tendo como referência os setores do HC/UFG (Tabela - Distribuição de Carga horária 
semanal necessária para cobrir 100% das demandas do HC-UFG/Ebserh) e os valores 
praticados pela Coopanest (Quadro – Valores Praticados pela Coopanest), verifica-se que os 
procedimentos de anestesia de porte superiores a 3, ou seja, mais complexos, concentram-se 
nos setores de cirurgias eletivas, Cerof e Hemodinâmica.   

 Analisando as escalas mensais dos anestesiologistas da Ebserh e a distribuição dos 
cooperados da Coopanest nos setores do HC/UFG, chega-se à seguinte situação:  

 

(1) A carga horária semanal dos anestesiologias da Ebserh (568h), à exceção do centro 
cirúrgico (cirurgias eletivas) que funciona no sábado e consome apenas 18h, é 
consumida nos setores de endoscopia digestiva e centro cirúrgico, responsáveis pelo 
atendimento de 60% e 22% dos pacientes que procuram o HC/UFG, respectivamente; 
os anestesiologistas da Ebserh não são escalados para atuar no Cerof, cuja maioria dos 
procedimentos tem porte entre 5 e 8; 

 

(2) Os setores de endoscopia digestiva e centro cirúrgico funcionam de segunda a sexta, 
das 7h às 19h, portanto, não haveria óbice para que fossem assumidos pela Coopanest, 
liberando, por conseguinte, os anestesiologistas da Ebserh para atuarem no Cerof ou 
em cirurgias eletivas; 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gráfico – Quantidade de Pacientes Atendidos nos Setores do HC/UFG pelos Anestesiologistas 
da Ebserh 

 
Fonte: HC/UFG - Planilha dos serviços de anestesiologistas prestados em 2019. 

 

 

(3) Os anestesiologistas cooperados são distribuídos para os setores de cirurgias eletivas, 
Cerof e Hemodinâmica, nos quais são realizados os procedimentos de maior porte e, 
portanto, de maior impacto financeiro para o SUS; 

 

Gráfico – Quantidade de Pacientes Atendidos nos Setores do HC/UFG pelos Anestesiologistas 
da Coopanest 

 

 
Fonte: Faturas emitidas pela Coopanest em 2019. 
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Soma-se ao exposto acima o fato de que os residentes são escalados juntos com os 
anestesiologistas cooperados pessoa jurídica, permitindo que estes executem dois ou mais 
procedimentos ao mesmo tempo, aumentando o faturamento da Coopanest e, por 
conseguinte, impactando ainda mais os custos do Contrato 01/2016.  

 A tabela abaixo apresenta o número de pacientes atendidos pelos cooperados da 
Coopanest que atuaram como pessoa jurídica e cujos procedimentos foram executados com 
auxílio de residentes. 

 

Tabela – Quantidade de Pacientes Atendidos por Cooperados que Executaram Procedimentos 
com Auxílio de Residentes. 

Classificação Cooperado Paciente Atendidos PJ 

1 LM 1143 CEA 

2 AJLFS  838 CEA 

3 LCS 558 ALFA 

4 ADM 515 CA 

5 NMSM 461 EA 

6 AVMB 371 CEA 

7 RMAF 265 ALFA 

8 AEAF 248 ALFA 

9 LFCB 239 CA 

10 DHP 185 CA 

Total 4.823  

Fonte: Faturas emitidas pela Coopanest em 2019; Escala dos Residentes de Abril de 2019;  

 

Sendo:  

PJ – Pessoa Jurídica; 

ALFA (CNPJ 06.135.001/0001-20); CA (CNPJ 02.289.944/0001-56); CEA (CNPJ 02.344.756/0001-83); e EA (CNPJ 
01.800.253/0001-02). 

 

O total de pacientes atendidos pelos cooperados listados na tabela representa mais de 
50% do total de pacientes atendidos pela Coopanest em 2019 (8.372 pacientes) 

 A distribuição de trabalho da Ebserh, bem como o direcionamento dos 
anestesiologistas da Coopanest para setores com procedimentos mais lucrativos, tem 
ocasionado a extrapolação do orçamento anual destinado ao pagamento do Contrato 
01/2016, conforme consta no Convênio 03/2019, Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros, 
instrumento assinado entre a SMS e o HC/UFG que viabiliza a integração do HC à Rede 
Municipal de Atenção à Saúde. 

 

Quadro – Valores Faturados pela Coopanest em 2019 x Orçamento Anual 

Valore Fat. Coopanest em 2019 
(a) 

Orçamento Anual Destinado ao Pag.  Coopanest 
(b) 

Dif. (a-b) 

R$ 3.768.781,59 R$ 3.120.000,00 R$ 648.781,59 

 Fonte: Convênio 03/2019; Relatório Definitivo 022/2020 – HC/UFG/AUGE/EBSERH/MEC.  

 

Abaixo estão relacionados os ofícios da Diretoria Administrativa – Setor de Avaliação e 
Controladoria do HC/UFG que autoriza e aprova valores mensais a serem pagos à Coopanest 
cuja soma supera o orçamento anual previsto no Convênio 03/2019. 

 

Quadro – Valores Autorizados e Aprovados pelo Setor Financeiro do HC/UFG 



 
Comp. Fatura Ofício Data Valor Aprovado 

Jan2019 10332 32/2019/HC-UFG/EBESERH 12abr2019 R$ 349.083,32 

Fev2019 10440 03/2019/HC-UFG/EBESERH 30mai2019 R$ 293.396,61 

Mar2019 10559 07/2019/HC-UFG/EBESERH 19jun2019 R$ 259.216,69 

Abr2019 10681 07/2019/HC-UFG/EBESERH 26jun2019 R$ 377.478,59 

Mai2019 10806 19/2019/HC-UFG/EBESERH 22jul2019 R$ 321.148,48 

Jun2019 10935 42/2019/HC-UFG/EBESERH 19ago2019 R$ 284.441,87 

Jul2019 11084 45/2019/HC-UFG/EBESERH 16out2019 R$ 370.090,23 

Ago2019 11196 49/2019/HC-UFG/EBESERH 28nov2019 R$ 330.624,49 

Set2019 11329 51/2019/HC-UFG/EBESERH 18dez2019 R$ 385.314,30 

Out2019 11451 03/2020/HC-UFG/EBESERH 28jan2020 R$ 386.178,14 

Nov2019 11583 08/2020/HC-UFG/EBESERH 28fev2020 R$ 253.134,63 

Dez2019 11736 10/2020/HC-UFG/EBESERH 08abr2020 R$ 158.679,29 

Fonte: documentos da Auditoria Interna da Ebserh (Relatório 22/2020). 

 

 

A antieconomicidade caracteriza-se pela ineficiência do gestor público em distribuir a 
carga horária dos médicos concursados de maneira adequada. A eficiência, ao planejar a 
execução da despesa, evita que a Administração Pública incorra em custos que poderiam ser 
evitados/minimizados ou que extrapolem orçamento anual da despesa. 

Não é possível determinar a causa. Aguardar manifestações da unidade auditada em 
respostas ao Relatório Preliminar. 

A malversação de recursos públicos da saúde prejudica a gestão do SUS e os usurários 
do sistema. Ademais, o escalonamento dos médicos residentes para acompanhar os médicos 
cooperados não contribui para o aprendizado dos residentes, na medida em que a atuação da 
Coopanest se concentra em procedimentos eletivos e não de urgência e emergência. 

 Assim, a resposta para a questão “A escala de trabalho dos anestesiologistas do HC, 
concursados e terceirizados, é elaborada de forma imparcial e otimizada para minimizar os 
custos com terceirização de médicos anestesiologistas?” é negativa, na medida em que a 
distribuição da carga horária dos anestesiologistas concursados não redunda em diminuição 
de custos e os residentes são escalados com cooperados, aumentando ainda mais os custos 
do Contrato 01/2016. 

 

 

3. Serviços faturados pela Coopanest em pacientes não localizados nos registros do HC/UFG 
e serviços faturados pela Coopanest cujos procedimentos foram realizados pela Ebserh. 

 

A auditoria confrontou os registros de atendimentos do HC/UFG e as faturas da 
Coopanest dos meses de abril e agosto de 2019. O objetivo do exame é identificar 
inconformidades nos controles administrativos, na fiscalização contratual e nos serviços 
autorizados pelo HC e pagos pela SMS. 

Após os exames de confrontação, a auditoria identificou ocorrências relacionadas a 
serviços (procedimentos) faturados pela Coopanest em pacientes não localizados nos registros 
da HC/UFG e a serviços (procedimentos) realizados por anestesiologistas da Ebserh faturados 
pela Coopanest. 

 

Quadro – Ocorrências Abril 2019 e Agosto 2019 



 

 
 

Fatura Paciente data Porte Proc 
Anestesiologista 

Coopanest 
 V. Faturado  Ocorrências 

10681 

A.D.S.B. 20/03/2019 5 L.F.C.B.           571,07  Não Localizado 

A.M.F. 12/03/2019 3 H.S.D.O.G.           249,70  Não Localizado 

A.M.F. 12/03/2019 3 H.S.D.O.G.           124,85  Não Localizado 

A.M.F. 12/03/2019 3 H.S.D.O.G.           124,85  Não Localizado 

A.M.F. 12/03/2019 3 H.S.D.O.G.           124,85  Não Localizado 

J.C. 12/03/2019 4 A.D.M.           369,18 Não Localizado 

F.C.D.S. 15/03/2109 4 J.G.G.J          369,18  Não Localizado 

J.S.B.S. 19/02/2019 2 E.D.S.L          169,65  Não Localizado 

J.A.A.P. 13/03/2019 3 R.C.D.O.F.          249,70  Não Localizado 

K.I.D.S. 13/03/2019 2 F.F.R.C.L.          169,65  Não Localizado 

M.D.S.C. 14/03/2019 5 L.M.          571,07  Realizado pela EBSERH 

M.D.S.C. 14/03/2019 3 L.M.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.D.S.C. 14/03/2019 3 L.M.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.R.S. 20/02/2019 0 E.D.S.L          249,70  Não Localizado 

R.L.S. 22/03/2019 2 R.H.T.          169,65  Realizado pela EBSERH 

R.L.S. 22/03/2019 2 R.H.T.            84,83  Realizado pela EBSERH 

S.M.C.M. 19/03/2019 5 L.M.          571,07  Realizado pela EBSERH 

T.P.N.D.S. 20/03/2019 2 T.M.D.S.C.          169,65  Não Localizado 

J.R.D.S. 01/04/2019 3 D.A.S.          249,70  Realizado pela EBSERH 

J.R.D.S. 01/04/2019 3 D.A.S.          124,85  Realizado pela EBSERH 

J.R.D.S. 01/04/2019 3 D.A.S.          124,85  Realizado pela EBSERH 

J.R.D.S. 01/04/2019 3 D.A.S.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.A.N.M. 05/04/2019 3 G.P.B.          249,70  Realizado pela EBSERH 

M.A.N.M. 05/04/2019 3 G.P.B.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.A.N.M. 05/04/2019 3 G.P.B.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.A.N.M. 05/04/2019 3 G.P.B.          124,85  Realizado pela EBSERH 

M.A.N.M. 05/04/2019 3 G.P.B.          124,85  Realizado pela EBSERH 

O.J.C. 05/04/2019 5 M.F.B.D.O.          571,07  Realizado pela EBSERH 

M.M.D.S. 10/04/2019 5 L.M.          571,07  Realizado pela EBSERH 

J.A.D.C. 11/04/2019 4 V.D.S.          369,18  Não Localizado 

A.C.D.S. 12/04/2019 5 F.M.A.          285,54  Realizado pela EBSERH 

A.C.D.S. 12/04/2019 6 F.M.A.          796,89  Realizado pela EBSERH 

A.C.D.S. 12/04/2019 3 F.M.A.          124,85  Realizado pela EBSERH 

A.C.D.S. 12/04/2019 3 F.M.A.          124,85  Realizado pela EBSERH 

A.C.D.S. 12/04/2019 3 F.M.A.          124,85  Realizado pela EBSERH 

Z.S.D.S. 12/04/2019 5 F.M.A.          571,07  Realizado pela EBSERH 

Z.S.D.S. 12/04/2019 3 F.M.A.          124,85  Realizado pela EBSERH 

Z.S.D.S. 12/04/2019 3 F.M.A.          124,85  Realizado pela EBSERH 

O. L. D. N. 16/04/2019 4 L.M.          369,18  Não Localizado 

11196 

F.S.N. 31/07/2019 2 N.M.D.S.M.          169,65  Não Localizado 

J.A.D.M.P. 26/07/2019 4 L.M.          369,18  Não Localizado 

J.A.R.F. 06/08/2019 2 M.A.S.A.          169,65  Não Localizado 

J.P.D.S. 30/07/2019 3 R.M.D.A.F.          249,70  Não Localizado 

K.V.L.W. 01/08/2019 2 R.M.D.A.F.          169,65  Não Localizado 

M.F.B. 22/07/2019 3 L.L.N          249,70  Não Localizado 

V.A.C.D.O. 09/08/2019 6 A.V.M.D.B.          796,89  Não Localizado 

G.L.D.S. 23/07/2019 5 T.D.S.B.          571,07  Realizado pela EBSERH 

M.N.D.M.I. 29/07/2019 4 R.F.M.E N.          450,32  Realizado pela EBSERH 

Z.M.M. 09/08/2019 4 M.R.M.D.A.          369,18  Realizado pela EBSERH 

Fonte: Faturas 10681 e 11196; Planilhas de Controle dos Procedimentos Realizados pelo HC/UFG e pela Ebserh – 
Elaboradas pelo HC/UFG, exercício 2019. 

 

 A causa do achado está relacionada com ausência de fiscalização do Contrato 01/2016, 
no âmbito do HC/UFG, e falhas nos controles internos administrativos. 

 A ausência de controle dos procedimentos pode ocasionar pagamentos por serviços 
não executados, prejudicando as atividades do SUS. 



 
 O fato apontado acima liga-se indiretamente a questões de controle dos 
procedimentos, das escalas e da carga horária dos empregados da Ebserh.  

  

 

4. Os cooperados pessoa jurídica da Coopanest, que prestaram serviços nas unidades de 
saúde cobertas pelo Contrato 01/2016, no período sob análise, não emitiram notas fiscais. 

 

 A auditoria analisou os processos de pagamentos da Coopanest, nos exercícios de 2019 
e 2020 (primeiro semestre). Neste período, a cooperativa recebeu cerca de 23 milhões de reais 
da SMS, por serviços de anestesiologistas prestados ao HC/UFG, às unidades de saúde 
municipais e à rede credenciada pelo SUS.   

Nos termos do ato cooperativo, as cooperativas singulares de trabalho médico atuam 
para alavancar a produção dos cooperados, pessoas físicas e jurídicas, buscando 
oportunidades no mercado. Diferentemente da entidade cooperativa, os cooperados 
objetivam lucro e, assim, são sujeitos passivos das obrigações tributárias 

Segundo a legislação, as cooperativas singulares de trabalho médico deverão 
apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas 
fiscais emitidas pelos cooperados pessoas jurídicas.  

 Dessa forma, analisou-se a liquidação das despesas, nos termos do art. 63 da Lei 
4.320/194, e o atendimento da SC n.º 15, de 14 de março de 2018, no que tange ao 
cumprimento das obrigações tributárias dos cooperados pessoa jurídica. 

 Dos processos de pagamentos analisados, verificou-se que diversos procedimentos 
foram realizados por anestesiologistas atuando como cooperado pessoa jurídica. No HC/UFG, 
a Coopanest relacionou anestesias realizadas pelas seguintes empresas: CNPJ 
06.135.001/0001-20; CNPJ 02.289.944/0001-56; CNPJ 02.344.756/0001-83; e CNPJ 
01.800.253/0001-02. Estas mesmas empresas, conforme as faturas dos serviços prestados às 
unidades de saúde municipais, respondem pelos serviços de plantonista das Maternidades 
Nascer Cidadão e Dona Íris.  

 Em nenhum dos processos de pagamentos citados anteriormente consta nota fiscal do 
respectivo cooperado pessoa jurídica. 

 Por motivos de limitação de escopo, conforme exposto na introdução deste relatório, 
a equipe de auditoria não tem condições de precisar o valor faturado por cooperado pessoa 
jurídica que prestou serviços ao HC/UFG. No caso dos serviços de plantonista das 
Maternidades Nascer Cidadão e Dona Íris, exercício 2019, como os responsáveis pelos 
plantões são majoritariamente cooperados pessoa jurídica, o valor aproximado dos serviços 
prestados sem a respectiva nota fiscal é de cerca de 2 milhões de reais.  

 

Tabela – Valor Faturado por Serviços de Plantonista  

Maternidade Ano Qtde. Dias Valor Plantão (24h) Plantão (24h) x 365 dias 

Nascer Cidadão 
2019 365 2.986,77 

1.090.170,34 

Dona Íris 1.090.170,34 

Total 2.180.340,68 

Fonte: Contrato 01/2016; Faturas emitidas pela Coopanest dos serviços prestados às unidades de saúde do 
município. 

 

 

 



 

 
 

5. A SMS, na qualidade de contratante, não reteve e nem recolheu, em favor da União, as 
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos por serviços prestados por 
cooperado pessoa jurídica, conforme determinação do art. 30 da Lei n.º 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

 

O objetivo dos exames é verificar se a SMS observou os critérios legais de liquidação 
da despesa, principalmente no que tange ao valor exato a pagar ao prestador dos serviços.  

Segundo a legislação, as cooperativas singulares de trabalho médico deverão 
apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das notas 
fiscais emitidas pelos cooperados pessoas jurídicas.  

Para os fins das retenções do Imposto de Renda, nos termos do RIR/1999, arts. 647 e 
652, e das Contribuições previstas no art. 30 da Lei 10.833/2003, sobre os valores relativos aos 
serviços prestados pelos cooperados pessoas jurídicas incidem 1,5% de IR e 4,65% relativos à 
CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep, percentuais a ser retido individualmente de 
cada cooperado. 

Em análise dos processos de pagamentos, exercício 2019 e 1º semestre de 2020, 
verificou-se que a SMS vem retendo apenas 1,5% de IR das notas fiscais.   

Como as cooperativas pessoa jurídica não emitiram notas fiscais e a Coopanest não 
emite as suas faturas discriminando os valores referentes a taxas/comissões cobradas dos 
cooperados, a procedimentos executados por cooperados pessoa física e a procedimento 
executados por cooperados pessoa jurídica, não é possível precisar o valor exato que deixou 
de ser retido e repassado à União.  

No caso das faturas dos plantões das Maternidades Nascer Cidadão e Dona Íris, o valor 
que deixou de ser retido ultrapassa 100 mil reais. 

Não é possível determinar a causa. Aguardar manifestações da unidade auditada em 
respostas ao Relatório Preliminar. 

A ausência das retenções tributárias compromete as finanças públicas, desequilibra o 
mercado e desmotiva o contribuinte que cumpre com suas obrigações com o fisco. 

Conclui-se, assim, que a SMS não liquida corretamente a despesa, deixando de reter e 
recolher, em favor da União, as contribuições previstas em lei. Ademais, vê-se que a Coopanest 
não age nos termos do ato cooperativo, na medida em que deixa de discriminar os serviços 
executados, prejudicando a liquidação regular da despesa.   



 
CONCLUSÃO 

Das análises e dos exames de auditoria, conclui-se: 

- Médico concursado da Ebserh presta serviços ao HC/UFG na condição de terceirizado 
da Coopanest e fatura rendimentos superiores ao teto constitucional, situação que pode gerar 
conflito de interesse, prejudicar a transparência e a boa gestão da Administração Pública; 

- Antieconomicidade no escalonamento oficial de médicos concursados e residentes 
que atuam no HC/UFG. Evidencia-se o fato antieconômico pela ineficiência da distribuição da 
carga horária dos médicos anestesiologistas concursados, os quais são direcionados para 
setores do Hospital onde os procedimentos de anestesia são rotineiros, deixando os demais 
setores, nos quais os procedimentos são mais lucrativos para os médicos da Coopanest;  

- No caso dos médicos residentes, a antieconomicidade está evidenciada no fato de 
que os mesmos estão auxiliando médicos da Coopanest, cooperados pessoa jurídica, 
aumentando os custos do Contrato 01/2016 e, por conseguinte, o faturamento da Coopanest; 

- Identificou-se ocorrências, nos meses de abril e agosto de 2019, relacionadas à 
serviços faturados pela Coopanest e pagos pelo HC/UFG, nas faturas de abril e agosto de 2019, 
cujos pacientes não estão registrados nos controles do Hospital e cujos serviços foram 
executados pela Ebserh.  

- Em respeito ao ato cooperativo, nota-se que os cooperados pessoa jurídica, sujeitos 
passivos de obrigação tributária, não estão emitindo notas fiscais dos serviços prestados. Em 
consequência, a SMS está deixando de reter e recolher, em favor da União, as contribuições 
sociais previstas na Lei 10.833/2003. 

As causas vão desde a permissibilidade dada a empregado público para acumular, na 
mesma instituição, função pública e atividade terceirizada remunerada pelo poder público, a 
falhas nos controles internos administrativos. 

Não foram identificadas boas práticas. 

Os benefícios esperados estão relacionados à atuação ética e transparente dos serviços 
prestados aos usuários do SUS, à diminuição da fatura dos serviços terceirizados da Coopanest 
e a melhorias nos processos de pagamentos: transparência dos recursos gastos com saúde; 
transparência em relação aos responsáveis pela realização do procedimento, para fins de 
persecução administrativa, cívil e penal dos procedimentos realizados com imprudência, 
imperícia ou negligência do profissional que atua por meio de cooperado pessoa jurídica. 

Os danos financeiros são decorrentes de extrapolação do orçamento HC/UFG, previsto 
no Convênio 03/2019, e ausência de retenção de contribuições sociais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 

DE AUDITORIA 

 

Achado n° 1:  O anestesiologista da Ebserh/HC/UFG, matr. Siape 1173972, acumula atividade 
terceirizada de anestesiologista no HC/UFG, com a qual fatura rendimentos superiores ao 
teto constitucional. 

 

Manifestação da unidade examinada 

 

Por meio da Solicitação de Auditoria 834001/02, questionou-se ao HC/UFG sobre a participa-
ção de médicos anestesiologistas concursados atuando como terceirizado pela Coopanest e, 
em positivo, o envolvimento dos anestesiologistas concursdos/terceirizados na elaboração 
das escalas oficiais. A resposta à solicitação segue transcrita abaixo. 
 
Sim, a grande maioria. Visto que é praxe comum em Goiânia, a maioria dos anestesistas se 
cooperarem à COOPANEST-GO. Os que para cá são encaminhados, se funcionários, são enca-
minhados fora das escalas de trabalho da Ebserh. 
 
Sim, conforme cláusulas contratuais definidas no contrato da COOPANEST-GO com a SMS/Goi-
ânia (Anexo 3), a função dos terceirizados da COOPANEST-GO limita-se ao Serviço de Anestesi-
ologia, visto tratar-se de um serviço único, assim como os outros serviços especializados desta 
instituição. 
 

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Análise da equipe de auditoria 

 

Não obstante 22 médicos, dos 23 concursados, serem cooperados à Coopanest, apenas 

um presta serviços ao HC/UFG como cooperado/terceirizado.  

Em relação à movimentação desse médico, de fato, a equipe de auditoria não identificou 

serviços prestados durante a escala oficial da Ebserh. Isto não quer dizer que a irregularidade 

esteja afastada, tendo em vista que o volume de informações das faturas, em relação aos 

pacientes atendidos e aos procedimentos realizados, é extremamente grande. 

Segundo consta no Relatório Definitivo 022/2020 – HC/UFG/AUGE/EBSERH/MEC, 

da auditoria interna da Ebserh, o médico em questão cumpriu 93% da sua escala oficial de 2019 

em período noturno, ou seja, das 19h às 7h; a atuação do mesmo como prestador de serviços 

pela Coopanest, no exercício de 2019, era realizada inclusive nos dias em que estava escalado 

como empregado ou mesmo quando em férias.  

A CGU não teve acesso às escalas oficiais do médico em período diurno, das 7h às 19h. 

No entanto, como ele cumpriu 7% das suas escalas mensais neste período e prestou serviços 

pela Coopanest no período diurno. A documentação encaminhada pelo HC/UFG não indica o 

horário de trabalho do empregado. Segundo consta na planilha de procedimentos realizados 



 
pelo empregado, o mesmo cumpriu a sua carga horária nos finais de semana, o que não condiz 

com as escalas oficiais de 2019. 

A elaboração da escala oficial de trabalho dos médicos concursados deve ser 

transparente e livre de viés subjetivos. Os exames de auditoria não permitem identificar até que 

ponto o médico Siape 1173972 tem influência no escalonamento dos demais concursados e na 

distribuição dos serviços prestados pela Coopanest.  

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Achado n° 2: Antieconomicidade na elaboração das escalas de trabalho dos anestesiologistas 
da Ebserh e dos residentes do HC/UFG.  

 

Manifestação da unidade examinada 

 
Por meio da Solicitação de Auditoria 834001/02, questionou-se ao HC/UFG sobre a distribui-
ção da força de trabalho dos concursados da Ebserh, o escalonamento dos residentes e o pro-
cesso de elaboração das escalas oficiais. A resposta à solicitação segue transcrita abaixo. 
 
Em resposta ao item 1b informamos: 
 
A distribuição de Carga horária semanal necessária para cobrir 100% das demandas do HC-
UFG/Ebserh corresponde a 1.344h, conforme Quadro 1*, o que corresponde à uma demanda 
mensal de 5.376h (1.344h x 4 semanas). 
 

* A Tabela - Distribuição de Carga horária semanal necessária para cobrir 100% das demandas 
do HC-UFG/Ebserh sintetiza o Quadro 1.  

 

Atualmente temos 22 anestesistas no quadro funcional da Ebserh, 21 com 24h semanais e 1 

com 40h, totalizando 544h semanais, o que corresponde à uma demanda mensal de 2.176h 

(544h x 4 semanas). 

 
O quadro funcional da Ebserh atende a 40,5%, portanto a “demanda mensal por serviços ter-
ceirizados da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Coopanest)” é de 3.200h 
ou seja a COOPANESTGO atende 59,5% da demanda necessária de cobertura anestésica do 
hospital. 
 
Em resposta ao item 1c informamos que a responsabilidade da elaboração/confecção da es-
cala dos anestesistas é da chefia da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT). A Ge-
rência de Atenção à Saúde (GAS) é responsável pela aprovação e publicação da escala. 
 
A elaboração da escala obedece aos critérios estabelecidos na Norma Operacional Nº 04/2017, 
da Ebserh (Anexo 2). 
 
A escala é impressa e assinada pela chefia da DADT e GAS, em documento identificado com a 
logomarca do HC-UFG/EBSERH; fixada no quadro de avisos dos postos onde os Anestesiologi-
tas desempenham suas atividades, em local visível e de fácil acesso aos empregados, servido-
res e usuários dos serviços do hospital, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da 
data inicial de sua vigência, devendo também ser entregue à Divisão de Gestão de Pessoas 
(DivGP), no mesmo prazo. 



 

 
 

 
Em complementação às manifestações acima, o HC/UFG anexou a Norma Operacional nº 
04/2017/Ebserh/MEC, vigente a partir de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre a elaboração 
das escalas oficiais, bem como discorreu sobre os critérios e conceitos da referida norma.  

 

g) o escalonamento dos médicos residentes. 
 
A escala nos foi entregue pela Coordenação de Residência Médica da UFG, que através das 
Supervisões acadêmicas está de acordo com as normativas legais do pais as quais tratam de 
alunos de pós graduação Latu sensu da Universidade Federal de Goiás. 
 
Aqui, o HC/UFG anexou fotos das escalas dos residentes, de janeiro a dezembro de 2019. Para 
evitar excesso de informações, a manifestação completa está anexada aos documentos da au-
ditoria.  
 

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Análise da equipe de auditoria 

 

Em lista anexada aos documentos da auditoria interna da Ebserh, a CGU contou 23 
médicos, sendo 22 (vinte e dois) concursados e 1 (um) cedido pelo Ministério da Saúde. 
Portanto, a carga horária semanal disponível dos anestesiologistas da Ebserh representa 
42,26%.  

No que tange à elaboração das escalas oficiais, a Norma Operacional nº 
04/2017/Ebserh/MEC apresenta apenas as diretrizes, conceitos e forma de cálculo da jornada 
de trabalho. Entretanto, tem-se que a elaboração das escalas oficiais não pode estar 
desassociada dos termos do Contrato 01/2016, principalmente quanto à redução de custos 
dos setores do HC onde são praticados os procedimentos de portes de maior valor, a exemplo 
do Cerof e das cirurgias eletivas.  

Ademais, nada obsta que a complementação da carga horária semanal dos setores 
urgências, endoscopia, radiologia, maternidade e ambulatório seja inteiramente feita por 
pelos cooperados da Coopanest, direcionando os médicos concursados prioritariamente para 
os setores Cerof e cirurgias eletivas.  

Em relação aos residentes, cabe ao gestor do HC direcioná-los para os setores nos quais 
o aprendizado contribuirá de maneira mais efetiva, que são as emergências e urgências. Afinal, 
depreende-se que esses futuros profissionais atuarão primeiramente nos prontos-socorros e 
unidades de traumatismo.  

 A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Achado 3: Serviços faturados pela Coopanest em pacientes não localizados nos registros do 
HC/UFG e serviços faturados pela Coopanest cujos procedimentos foram realizados pela 
Ebserh. 

 

Manifestação da unidade examinada 

 



 
Esse achado reporta fatos obtidos na documentação encaminhada pelo HC/UFG. O Hospital 
poderá se manifestar ao tomar conhecimento do Relatório Preliminar. 

 

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Análise da equipe de auditoria 

 

Em virtude da ausência de manifestações sobre o Relatório Preliminar, permanece o 
achado da auditoria. 

 

Achado n° 4: Os cooperados pessoa jurídica da Coopanest, que prestaram serviços nas  
unidades de saúde cobertas pelo Contrato 01/2016, no período sob análise, não emitiram 
notas fiscais. 

 

Manifestação da unidade examinada 

 

Esse achado reporta fatos obtidos na documentação encaminhada pela SMS. A 
Secretaria poderá se manifestar ao tomar conhecimento do Relatório Preliminar. 

 

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar.  

 

Análise da equipe de auditoria 

 

Em virtude da ausência de manifestações sobre o Relatório Preliminar, permanece o 
achado da auditoria. 

 

Achado n° 5: A SMS, na qualidade de contratante, não reteve e nem recolheu, em favor da 
União, as contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos por serviços prestados por 
cooperado pessoa jurídica, conforme determinação do art. 30 da Lei n.º 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

 

Manifestação da unidade examinada 

 

Esse achado reporta fatos obtidos na documentação encaminhada pela SMS. A 
Secretaria poderá se manifestar ao tomar conhecimento do Relatório Preliminar. 

 

A unidade examinada não se manifestou sobre o Relatório Preliminar. 

 

Análise da equipe de auditoria 

 

Em virtude da ausência de manifestações sobre o Relatório Preliminar, permanece o 
achado da auditoria. 

 


