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Confira, nesta edição, as atividades realizadas durante o 
ano de 2019, os investimentos feitos para a melhoria do 
serviço prestado ao médico e as ações já previstas para 
este ano de 2020.
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veículos. Estamos, portanto, com 
três carros novos para atender o 
Conselho.

No que diz respeito à defesa das 
condições de trabalho para o mé-
dico, identi fi camos, denunciamos 
e cobramos providências das auto-
ridades competentes. Obti vemos 
bons resultados, inclusive, com vi-
tórias judiciais. Listamos as princi-
pais nesta prestação e contas.

Também em 2019, consegui-
mos ampliar as “facilidades” para 
o médico reduzir o tempo gasto 
com suas necessidades burocrá-
ti cas junto à Autarquia. Lançamos 
o Portal de Serviços, por meio do 
qual o profi ssional pode ter aces-
so a certi dões de conduta éti ca, 
de quitações de obrigações, à 
emissão de boletos e à segunda 
via dos certi fi cados de regularida-
de de Pessoa Jurídica, entre ou-
tros documentos.

Para este ano de 2020, projetos 
voltados para a melhoria dos ser-
viços prestados ao médico e à so-
ciedade estão na nossa planilha, 
com recursos já previstos. Confi ra 
neste informati vo e, caso tenha 
alguma dúvida ou quiser enten-
der com mais detalhamento, nos 
procure que teremos sati sfação 
em esclarecer.
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Expediente

Celso Murad 
Presidente do CRM-ES

Neste primeiro jornal de 2020 
trazemos uma prestação de contas 
do exercício de 2019, com os inves-
timentos feitos, ações realizadas e 
demais atividades desenvolvidas 
em benefício da classe médica e 
da sociedade.

Separamos os temas por tópi-
cos para facilitar e tornar a leitu-
ra mais agradável. Você perceberá 
que os investimentos foram feitos 
de forma planejada e com rigoroso 
controle e pesquisa de mercado, o 
que permitiu significativa redução 
de custos na aquisição de alguns 
serviços e produtos. 

Perceberá, também, que o inves-
ti mento mais signifi cati vo feito em 
2019 foi na atualização profi ssional, 
com contratação dos cursos de Atu-
alização de Urgência e Emergência 
Adulto e Pediátrico.

As ações de fi scalização foram 
reforçadas com a criação da Comis-
são de Fiscalização e a compra de 
dois novos veículos que, devido ao 
controle rigoroso dos gastos e in-
vesti mentos, foi possível efetuar a 
compra dos veículos a custos muito 
baixos (R$ 75.000,00), já que substi -
tuímos cinco carros velhos da frota 
de seis veículos. Ficamos com o mais 
novo e em total condição de ofere-
cer segurança à equipe de Fiscaliza-
ção e negociamos os demais, possi-
bilitando a compra dos dois novos 
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Menos burocracia

Ações para facilitar a vida do médico

As ações do CRM-ES para defender as melhores condi-
ções de trabalho para os médicos e de atendimento para a 
população nortearam os trabalhos desenvolvidos em 2019. 
A direção da Autarquia atuou em situações que envolve-
ram, por exemplo, os problemas estruturais dos hospitais 
Infantil, de Vitória, e do Roberto Silvares, de São Mateus. 

Em atuações parecidas, o CRM-ES denunciou e pediu pro-
vidências às autoridades para problemas nas unidades de 
Pronto Atendimento de Cariacica e da Praia do Suá (Vitória), 
além de agir contra os concursos públicos anunciados pelo 

Em 2019, o CRM-ES ampliou as “facilidades” para o 
médico reduzir o tempo gasto com suas necessidades 
burocráticas junto à Autarquia. Para isso, lançou o Por-
tal de Serviços, por meio do qual o profissional pode 
ter acesso a certidões de conduta ética, de quitações 
de obrigações, de especialidade e para fins de aposen-
tadoria, além da emissão de boletos e da segunda via 
dos certificados de regularidade de Pessoa Jurídica. 

Todos os comunicados e ações feitas pela Diretoria do CRM-ES em 2019 ganharam ampla publicidade pelos seus ca-
nais institucionais de comunicação (site, e-mail, WhatsApp, Instagram e Facebook), garantindo ao médico informação e 
transparência sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho e seus gastos. 

CRM-ES mais transparente

Defesa do médico e da sociedade

Essas ações permitiram uma redução de tempo gasto 
com burocracias, pelo médico, e uma redução de cus-
tos para emissão de boletos pelos Correios – por en-
quanto, os boletos de Pessoa Jurídica continuam sendo 
encaminhados pelos Correios. 

A aceitação dessas ações pode ser medida pela quan-
tidade de acesso ao site do CRM-ES, que no ano passa-
do chegou a 79 mil, com 650 mil visualizações. 

Poder Público com remuneração exageradamente abaixo 
dos valores de referência do Piso Fenam.  

Outra ação em defesa do médico capixaba foi contra 
a obrigatoriedade do uso do Atestado Médico Digital. O 
CRM-ES foi à Justiça contra a obrigatoriedade da emissão 
do atestado de forma digital na rede particular, conforme 
previa a proposta feita pelo Governo do Estado, e saiu vito-
rioso. A utilização desse modelo de atestado é facultativa à 
rede privada, cabendo ao governo determinar a implanta-
ção somente na sua própria rede de atendimento médico.
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Fiscalização

Comissão amplia a função estratégica do Conselho

A vontade de ampliar a quanti dade e a qualidade das 
fi scalizações feitas pelos CRM-ES foi concreti zada, em 2019, 
por ações administrati vas, como a criação da Comissão de 
Fiscalização, a implantação de procedimentos mais apro-
priados para a atuação em campo e a compra de dois novos 
veículos. 

Com todas essas providências tomadas durante o ano, 
a Autarquia alcançou o número de 596 visitas, contando 
as ações que envolvem a equipe de fiscalização (confor-
me quadro abaixo). A quantidade de fiscalizações ficou 
acima das realizadas no ano anterior, no total de 583. 

A soma dos valores gastos com os projetos relacio-
nados à fiscalização alcançaram R$ 150.000,00 em 2019, 
a metade utilizada para a compra de dois carros zero 
Km Spin 1.8 LT. No ano de 2018, o CRM-ES gastou R$ 
77.951,46 com os projetos na área.

Esses valores não representam todo o gasto gerado 
com a atividade fim do Conselho, que é a fiscalização. 
Neste caso, seria preciso somar todas as despesas tam-
bém com o trabalho judicante, o que incluiria as de 
pessoal e os jetons. 

Mais médicos contemplados em 2019 

Além dos cursos do Programa de Educação Médica Conti nuada (PEC), onde estão incluídos os de Urgência e Emergência, 
outros 17, relacionados a várias áreas e ati vidades voltadas à classe médica, foram realizados no ano passado, atendendo 
a 802 profi ssionais.  Entre os eventos constam as cerimônias de jubilamento para os médicos que completaram 70 anos, a 
entrega de carteiras médicas aos profi ssionais recém-formados, entre outros .

VISITAS REALIZADAS

PROJETOS DE FISCALIZAÇÃO

2018 2019

418 415

35 107

5 7

73 55

3 4

23 1

3 4

7 1

- 20

16 13

583 627

Registro de Pessoas Jurídicas

Refiscalização

Busca ava

Denúncia (Ministério Público)

Denúncia (Presidência)

Denúncia (Corregedoria)

Denúncia (CODAME)

Assessoria Jurídica

Demanda do CFM

Outras

TOTAL DE VISITAS
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Educação Continuada

O CRM-ES investi u R$ 307.592,48 em cursos, palestras e 
julgamentos simulados em 2019. O valor representa prati ca-
mente o dobro dos recursos uti lizados no ano anterior com 
o Programa de Educação Médica Conti nuada (PEC), que foi 
de R$ 165.501,39.

No total, foram realizados 29 eventos, atentando a profi s-
sionais de todas as regiões do Espírito Santo. O destaque do 
ano de 2019 foi o curso de atualização em urgência e emer-
gência, com quatro eventos – duas vezes mais do que em 
2018.  

Todos os eventos do PEC foram realizados em parceria 
com o Conselho Federal de Medicina (CFM), que devolverá 
aos cofres do CRM-ES R$ 150.000,00 do total investi do, a 
� tulo de ressarcimento após a prestação de contas do Con-
selho Regional, concluída no fi nal de janeiro deste ano. 

No ano passado, todos os eventos relacionados ao PEC 
atenderam a 415 médicos, sendo que 163 deles parti cipa-
ram do curso de urgência e emergência.

CFM aprova investi mento para 2020

Seis novos cursos de Urgência e Emergência serão realizados neste ano. O processo de licitação para a realização desses 
eventos deve ser realizado até o fi nal de fevereiro, a um custo esti mado de R$ 300.000,00. 

Ao todo, será investi do cerca de R$ 400.000,00 para a concreti zação das palestras, julgamentos simulados e cursos do 
Programa de Educação Médica Conti nuada (PEC) para o Espírito Santo em 2020.  

Investimento na qualificação do médico dobra em 
relação a 2018 

EVENTOS / PEC

EVOLUÇÃO DO PEC

2018 2019

14 22

24 29

Palestras no Interior do Estado

TOTAL DE EVENTOS DO PEC

8 3Julgamentos Simulados

2 4Curso de Atualização em Urgência e Emergência

PEC em Alegre

Julgamento 
Simulado na UVV

Curso Éti ca Médica PEC em São Mateus
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Tribunal de Ética

Mais agilidade em sindicâncias e processos
A quantidade de sindicâncias e de processos éticos 

profissionais julgados aumentou bastante em 2019, 
comparativamente a 2018. No ano que passou foram 
julgadas 268 sindicâncias e 71 processos éticos, contra 
204 e 60, respectivamente, no ano anterior. 

CODAME faz campanha para garanti r segurança ao médico
A Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos 

(CODAME) fez uma grande campanha em 2019 para 
ajudar o médico a fazer divulgação segura do seu tra-
balho, ou seja, obedecendo as normas estabelecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). 

Entre as várias informações veiculados no site e nas 
mídias sociais do CRM-ES (Facebook e Instagram), a Co-
dame se colocou, também, à disposição dos profissionais 
para que todos entendessem os limites estabelecidos 
pelo CFM para a publicidade médica, inclusive indicando 

um canal direto de contato para o médico capixaba, por 
meio do telefone (27) 2122-0100. 

Esse canal conti nua aberto e os conselheiros que com-
põem a Codame disponíveis para os esclarecimentos e orien-
tações que os médicos necessitarem. A Comissão também 
se mantém atenta às divulgações feitas pela classe médica 
em todos os meios de comunicação. Caso seja identi fi cada 
necessidade de orientação ou correção, o médico responsá-
vel pela divulgação indevida é chamado ao Conselho para 
esclarecimentos e orientações. 

ATIVIDADES

ATIVIDADES JUDICANTES

2018 2019

287 215Sindicâncias instauradas

374 316Sindicâncias em trâmite

204 268Sindicâncias julgadas

144 231Sindicâncias arquivadas

60 37Processos éco-profissional instaurados

217 176Processos éco-profissional em trâmite

60 74Processos éco-profissional julgados

47 80Absolvições de denunciados

40 22Penalizações de denunciados

A ampliação desses números oferece à sociedade e, 
especialmente, ao médico, mais segurança e tranquili-
dade. É preciso lembrar que boa parte das sindicâncias 
acabou arquivada em função da ausência de indícios de 
infração ao Código de Ética Médica.  
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Gestão

Investimento com atenção financeira

O CRM-ES fez os investimentos necessários em 2019, mas 
com uma atuação rigorosa de mercado que lhe permitiu uma 
significativa redução de custo em muitas rubricas. 

O valor mais significativo foi aplicado na contratação dos 
cursos de Atualização de Urgência e Emergência Adulto 
(2) e Pediátrico (2), que pela pesquisa de mercado indica-
va um valor médio de R$ 216.575,69 e que foi contratado 

por R$ 196.500,00, gerando uma economia 
de R$ 20.075,69. 

Os outros dois projetos de maior valor fo-
ram a compra de dois veículos para a fiscaliza-
ção e a implantação da “solução de e-mail na 
nuvem”. A primeira gerou investimento de R$ 
75.000,00, a segunda, R$ 87.000,00 (para 36 
meses de contrato). Nos dois casos, os valores 
ficaram abaixo das pesquisas de mercado rea-
lizadas pela equipe técnica do Conselho. 

A aquisição dos dois veículos, no entanto, 
não representou aumento da frota do CRM
-ES. Os carros novos atenderam às necessi-
dades da fiscalização, garantindo mais segu-
rança, e geraram economia para a Autarquia. 

A melhoria da estrutura física e dos equipamentos e o investimento na qualidade dos serviços prestados ao médico e à 
sociedade indicam as prioridades do CRM-ES para este ano de 2020. 

•   Manutenção da Rede Elétrica;
•   Reestruturação do Cabeamento de Rede;
•   Reavaliação dos bens móveis e imóveis;
•   Elaboração do Planejamento Estratégico;
•   Aquisição de 21 notebooks para o Plenário;
•   Aquisição de 21 Licenças office, call e antivírus para os  notebooks;
•  Aquisição de equipamentos de wireless (Wi Fi) para liberação da internet via Wi Fi aos médicos que procuram os 
... serviços do Conselho e aos setores administrativos da sede;
•   Contratação de empresa para organização, digitalização e armazenamento do arquivo geral.

Melhoria na qualidade dos serviços

1- Aquisição de dois veículos novos para a fiscalização,
com redução da frota de seis para três carros
Valor Pago pelo CFM (Projeto de Fiscalização)
R$ 75.000,00
Valor de venda dos veículos usados (Permuta)
R$ 88.000,00

A frota de veículos foi reduzida de seis para três carros 
– três veículos usados foram vendidos a um valor global de 
R$ 88.000,00. 

No caso da contratação dos serviços para os e-mails 
institucionais, o valor da pesquisa mercadológica indica-
va um preço referencial de R$ 88.598,89 – R$ 1.598,89 
acima do valor contratado. 
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Situação Contábil

O ano de 2019 teve um significativo aumento no nú-
mero de médicos ativos e empresas médicas ativas no 
Espírito Santo. O período terminou com 11.153 médicos 
em atividade e 2.913 empresas ativas. No ano anterior, 
o número de médicos e de empresas em atividade eram, 
respectivamente, 10.512 e 2.610.  

Novos médicos e empresas ativas

Crescem atividades, receitas e despesas do Conselho
A atuação do CRM-ES, com crescimento substancial em 

2019, comparativamente a 2018, também representou um au-
mento de despesas gerais e de receita. 

Os dados do exercício demonstram, por exemplo, que as 
receitas com anuidade de Pessoas Físicas e Jurídicas cresceu 
significativamente em 2019. No primeiro caso, elas repre-
sentaram um aumento de 5% em relação ao ano anterior; 
já em relação às Pessoas Jurídicas, o aumento foi de 15% 
comparado a 2018.  

O total geral de receita cresceu 6%, atingindo o valor glo-
bal de R$ 12.550.000,00. No entanto, em função de despesas 
inesperadas com ações judiciais encerradas em 2019 (quase 
R$ 1.000.000,00 só com essa rubrica), o total da despesa 
do ano foi maior que a receita, atingindo R$ 13.600.000,00, 
19% a mais do que em 2018.

A atuação mais arrojada dos conselheiros, com mais ativi-
dades judicantes e fiscalizadoras em relação ao ano anterior, 

OBS: As informações orçamentárias ainda estão sujeitas a atualizações e 
alterações em decorrência de eventos subsequentes

Unidades elegem comissões éticas e diretorias clínicas
As unidades de saúde do Espírito Santo estão atentas 

às normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e elege-
ram, com participação do seu corpo clínico, as comissões de 
Ética Médica e as diretorias Clínicas. 

No ano passado, o número de comissões de ética e de 
diretorias clínicas mais que dobrou em relação a 2018. 

Posse PA Praia do Suá

ampliou o pagamento de jetons, que alcançou um valor de 
R$ 1.429.000,00. As despesas com pessoal caíram um pouco 
em relação ao ano passado, chegando a R$ 3.741.000,00.  

REGISTRO DE
PESSOAS FÍSICAS / ESPECIALIDADE 2018 2019

10.512

553

1

168

348

-

146

1

9

65

641

14

655

Inscrições avas

Inscrições primárias

Inscrições provisórias

Inscrições por transferência

Médicos transferidos para outra UF

Médicos cassados

Inscrições secundárias - outra UF

Médicos aposentados

Médicos falecidos

Médicos cancelados

Registro de qualificação de especialidade
deferidos

Registro de qualificação de especialidade
indeferidos

Registro de qualificação de especialidade
analisados

11.153

453

2

74

334

-

157

-

13

71

700

44

744

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA 2018 2019

2.610Total de empresas avas 2.913

350Inscritas 299

-Inscritas na modalidade provisória 64

124Canceladas 12

74Inoperantes - análise de cancelamento 7

2Suspensas 4


