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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: junho de 2021 

Considerando a Instrução Normativa TCU n° 84/2020 que estabelece normas para a tomada e prestação 
de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento 
pelo Tribunal de Contas da União. 
 
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) apresenta abaixo a 
sua Prestação de Contas do mês de junho de 2021. 

Vitória–ES, 30 de junho de 2021 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O QUE É? 
 
Prestação de contas é o 
instrumento de gestão pública 
mediante o qual os 
administradores e, quando 
apropriado, os responsáveis pela 
governança e pelos atos de gestão 
de órgãos, entidades ou fundos 
dos poderes da União apresentam 
e divulgam informações e análises 
quantitativas e qualitativas dos 
resultados da gestão 
orçamentária, financeira, 
operacional e patrimonial do 
exercício, com vistas ao controle 
social e ao controle institucional 
previsto nos artigos 70, 71 e 74 da 
Constituição Federal. 
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FINALIDADE 
 
A prestação de contas tem 
como finalidade demonstrar, de 
forma clara e objetiva, a boa e 
regular aplicação dos recursos 
públicos federais para atender 
às necessidades de informação 
dos cidadãos e seus 
representantes, dos usuários de 
serviços públicos e dos 
provedores de recursos, e dos 
órgãos do Poder Legislativo e de 
controle para fins de 
transparência, 
responsabilização e tomada de 
decisão 



Méd. Vet. Virginia Teixeira do Carmo 
Emerich 

CRMV-ES nº 568 
Presidente do CRMV-ES 

Mensagem da Presidente do CRMV-ES  

Cumprindo o princípio da transparência, com a finalidade de demonstrar de 
forma clara e objetiva a aplicação dos recursos financeiros, iremos apresentar 
mensalmente a Prestação de Contas do CRMV-ES, com a divulgação de 
informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão 
orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. 
 
Mais do que números, iremos demonstrar as principais ações, os programas, 
projetos e atividades, em suma, o que resultou em valor público. 
 
Nessa prestação, iremos falar de plenária, das duas primeiras sessões de 
julgamento de PEP da atual gestão, do curso de RT organizado por seis regionais 
em conjunto, inclusive o Espírito Santo, a participação na 2ª Câmara Nacional 
de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, as ações do Conselho  pela vacinação 
do médico-veterinário contra a Covid-19, a portaria de autoinspeção - que 
desburocratiza o processo de registro no CRMV-ES, as reuniões com 
autoridades políticas de Vitória, as campanhas nas mídias sociais, as novidades 
do setor de comunicação do Conselho, planos e projetos em andamento, os 
dados financeiros referentes ao mês de junho e indicadores dos setores. 
 
Além das mídias sociais, site e Portal da Transparência, esse documento é mais 
uma ferramenta que a gestão apresenta para, de forma transparente e aberta, 
divulgar tudo que acontece aqui no CRMV-ES. 

 
 



Competências legais e finalidade 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Estado do Espírito Santo é uma autarquia 
pública dotada de personalidade jurídica de 
direito público, com sede e foro na capital 
Vitória e jurisdição em todo o território do 
Estado do Espírito Santo, possui autonomia 
técnica, administrativa e financeira, além de 
constituir no conjunto de autarquias do 
Sistema CFMV/CRMVs.  
 
 
 

 

O CRMV-ES tem por finalidade orientar e 
fiscalizar o exercício das profissões de 
médico-veterinário e zootecnista, bem como 
servir de órgão de consulta dos governos da 
União, dos Estados e Municípios em assuntos 
referentes ao exercício profissional, ao ensino, 
à pesquisa, extensão, produção animal, defesa 
sanitária, saúde pública e ao meio ambiente, 
assim como em matéria direta ou 
indiretamente relacionada com a indústria e o 
comércio de produtos veterinários, produtos 
de origem animal e seus derivados, no Estado 
do Espírito Santo. 
 
 

As competências legais foram estabelecidas por meio da Lei Federal 
5.517, de 23 de outubro de 1968, que cria o Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) e os Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária (CRMVs), regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 1969;  
 
A Lei Federal nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o 
exercício da profissão do Zootecnista; e a Resolução CFMV nº 591, de 
1992 que institui e aprova o Regimento Interno Padrão dos Conselhos 

Regionais.  
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Identificação dos principais dirigentes 

Diretoria Executiva – Gestão: 12/4/2021 a 11/4/2024 
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Virginia Teixeira do 
Carmo Emerich 

Presidente 
Médica-Veterinária 

CRMV-ES nº 568 

Douglas Severo Silveira 
Vice-Presidente 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 688 

Gabriela Gabriel de 
Almeida 

Secretaria Geral 
Médica-Veterinária 

CRMV-ES nº 356 

Augusto Marchon Zago 
Tesoureiro 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 184 



CANAIS DE ATENDIMENTO CRMV-ES 

27-3324-3877 e 3324-3795 
Das 8h às 17h 

Av. Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória / ES – 

CEP nº 29050-230 

E-mails e celular 

Assessoria / Gestão de PEP: 

secretariageral@crmves.org.br 

Celular: 27-995181374 

 

Gerência / Licitação: 

marcelosantos@crmves.org.br 

Celular: 27-995181374 

 

Fiscalização: fiscalizacao@crmves.org.br 

Celular: 27-998618906  

 

Setor de Pessoa Física e Jurídica: 

atendimento@crmves.org.br 

Celular: 27-997160692 

 

Cobrança: 

cobranca@crmves.org.br 

Celular: 27-998413499   

 

Site: www.crmves.org.br  
Facebook: www.facebook.com/crmves 
Instagram: www.instagram.com/crmves 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO CRMV-ES 
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Plenárias do CRMV-ES 
Plenária Ordinária 
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Em 11 de junho foi realizada a plenária ordinária, onde foi 
discutido quatro itens de pautas, 69 deliberações de 
processos administrativos e contou com a participação do 
Zoot. José Geraldo de Vargas Junior, representante da 
Associação Brasileira de Zootecnistas, que prestou alguns 
esclarecimentos sobre o PL 1428/2021 e aprovação de 
Portaria para a autoinspeção. 
 
Confira aqui o post na íntegra.  

https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/673


Sessão de Julgamento de PEPs 
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Cumprimento sua função como Tribunal de Honra 
da profissão do médico-veterinário e zootecnia, o 
CRMV-ES realizou no dia 28 de junho duas sessões 
de julgamentos.  
 
Foram aplicadas penalidades e as partes poderão 
recorrer ao CFMV. Os processos correm em sigilo 
até o trânsito em julgado das penalidades. 



Curso de RT 
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De forma inédita, foi realizado no dia 22 de 
junho o Primeiro Seminário Básico Integrado 
de Responsabilidade Técnica Online para 
Médicos-Veterinários, Zootecnistas e 
estudantes de ambas as áreas. 

 
O evento contou com a participação de mais 
de 170 pessoas e foi organizado pelos 
Conselhos dos Estados do Tocantins, Espírito 
Santo, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Pará. 

 

Confira o post na íntegra.  
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Participação em eventos do Sistema CFMV/CRMVs 

2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema 
CFMV/CRMVs, realizada de forma on-line. Confira o post 
aqui.  

Reunião com o Núcleo de Apoio aos Regionais – NAR do 
CFMV. Confira o post na íntegra.  
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Participação em eventos do Sistema CFMV/CRMVs 
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Apresentação da presidente do CRMV-ES, Méd. Vet. Virginia 
Teixeira do Carmo Emerich na 2ª Câmara Nacional de 
Presidentes, referente ao Grupo de Trabalho da Vigilância 
Sanitária. 
 
Em sua fala, foi abordado sobre o levantamento de interface 
entre Vigilância Sanitária e a atuação dos profissionais em 
estabelecimentos veterinários, sendo fundamental a 
importância que o Médico-Veterinário se manifeste nas 
consultas públicas de legislações do Ministério da Saúde que 
impactem diretamente no seu exercício profissional, em 
especial a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 da ANVISA. 
 



Ações do Conselho para vacinação do Médico-
Veterinário contra a Covid-19 

Contudo, em resposta, a SESA informou que não 
acolherará o pedido do CRMV-ES, e que o 
médico-veterinário só será vacinado por critério 
de faixa etária. Confira aqui. 
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O CRMV-ES reiterou à Secretaria de Saúde do 
Espírito Santo para que se cumpra o que determina 
o Plano Nacional de Imunização e a vacinação do 
médico-veterinário contra a Covid-19. Confira aqui. 
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Portaria CRMV-ES nº 9/2021 - Autoinspeção  
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Considerando a situação epidemiológica 
do país face à pandemia de COVID-19, a 
necessidade de dar celeridade aos atos 
administrativos da autarquia, além da  
desburocratização dos registros de 
pessoa jurídica, o Plenário do CRMV-ES 
durante a 442ª Sessão Plenária 
Ordinária do CRMV-ES, realizada em 11 
de junho de 2021, aprovou a Portaria 
CRMV-ES nº 9/2021, que estabelece 
procedimentos de autoinspeção da 
fiscalização. Confira na íntegra aqui.  

https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683
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https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/683


Portaria CRMV-ES nº 9/2021 - Autoinspeção  
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Para auxiliar no entendimento da aplicação da autoinspeção, a comunicação interna do CRMV-ES criou 
um vídeo com um passo a passo sobre a forma de proceder. Clique aqui para ter acesso. 
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Reuniões 

CRMV-ES recebeu a prefeitura de Vitória para discussão 
de projeto de castração. Confira aqui na íntegra.  

CRMV-ES recebeu vereador de Vitória e médico-
veterinário da prefeitura de Vitória. Confira aqui.  
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Ações do CRMV-ES 

4 PEPs 
instaurados 

Revisão dos 
contratos dos 

serviços 
terceirizados 

Reunião com 
gestores de 
contrato e 
empresas 

contratadas 
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Participação em 
GT da Vigilância 

Sanitária no 
CFMV 

Consulta Pública 
pela Anvisa 
(Portaria nº 

344/98) 

Campanhas nas 
mídias sociais 
pela vacinação 

do médico-
veterinário 
contratadas 



Campanhas nas mídias sociais 
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Clique nas imagens para ter acesso ao post 

https://www.instagram.com/p/CPls0qXjj86/
https://www.instagram.com/p/CPqEOhWDWOU/
https://www.instagram.com/p/CP3Yp3Tj8N5/
https://www.instagram.com/p/CP-x5U7jv4m/
https://www.instagram.com/p/CQGrhW3DmNX/
https://www.instagram.com/p/CQJJjMlj5VL/
https://www.instagram.com/p/CQtRWZIrXmG/
https://www.instagram.com/p/CQvz2woM-Sr/


Comunicação 
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Com objetivo de ampliar a comunicação institucional, o Conselho destacou a servidora Raia Luana 
Védova do CRMV-ES para ficar à frente da comunicação social interna, incluindo o novo site do 
Conselho e mídias sociais da Autarquia, em conjunto com a empresa de comunicação contratada. 

O CRMV-ES criou uma conta no flickr, onde é 
possível acessar o arquivo fotográfico do 
Conselho. 

O CRMV-ES disponibilizou diversos materiais 
que não têm formato adequado para o 
Instagram através de "link na bio", que 
possibilida o direcionamento com facilidade 
para outros sites. 

https://www.flickr.com/photos/186518730@N08/albums


Newsletter do CRMV-ES 
O CRMV-ES iniciou a publicação de newsletter a cada 15 dias, com o resumo das principais ações do 
Conselho nesse período. 
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Confira aqui.  Confira aqui.  

https://www.crmves.org.br/crmv/assets/userfiles/files/asdddsf/newsletter_(1).pdf
https://www.crmves.org.br/crmv/assets/userfiles/files/asdddsf/newsletter_2_quinzena_junho.pdf


Finanças 

• Balanço Financeiro 

• Comparativo de Despesa Liquidada 

• Comparativo da Receita 

• Cota Parte do CFMV 

• Demonstrativo Comparativo 

• Empenho 

• Liquidação e Pagamento 

• Inventário 
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https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/36
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/70
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/71
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/39
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/108
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/38
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/37
https://www.crmves.org.br/transparencia/ver/107


Verbas Indenizatórias, Gestão de Pessoas e 
Contratos 

Diárias, Jetons, Verbas e Passagens 

Relação dos servidores e cargos 

Remuneração dos servidores 
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Licitações e Contratos 
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Atividades finalísticas 
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Registro 
• 19 Médicos-Veterinários 

• 4  Zootecnistas 

• 4  pessoas jurídicas 

Denúncias 
•    4 denúncias recebidas 

•    4  PEPs instaurados 

  Fiscalização 
• 23 Termos de Fiscalização 

 

• 72 Termo de Constatação 

 

• 12 Auto de Infração 

 

• 1 Auto de Multa 

 

• 108 Total de 
documentos  

 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Despesa Status 

Reforma da sede Reavaliação do projeto arquitetônico. Pendência de análise do projeto junto à 
Prefeitura. 

Em 
andamento 

 

Reconhecimento do Médico-
Veterinário como profissional da 
saúde 

Não reconhecimento por parte das autoridades do Espírito Santo de que o Médico-
Veterinário é profissional da saúde.  Campanhas e ações para reverter essa situação. 

Em 
andamento 

 
 

Mapeamento dos indicadores do 
CRMV-ES 

Elaboração de norma para criação de indicadores. Em 
andamento 

Processo seletivo para formação das 
comissões temáticas 

Abertura de processo seletivo para as comissões temáticas do Conselho, dando 
transparência nas nomeações. 

Em 
andamento 

Treinamento da fiscalização Importância da participação contínua do setor de fiscalização em treinamentos Em 
andamento 

 

Avaliação dos contratos Reavaliação minuciosa dos contratos em andamento no CRMV-ES Concluído 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Despesa Status 

Planejamento relativo aos 40 anos do 
CRMV-ES 

Em 2022 o CRMV-ES completará 40 anos de existência. Com objetivo de contar a 
história do Conselho, através de relatos e documentos, é planejado uma série de 
eventos relativos aos 40 anos. 

Em 
andamento 

 

Parcerias com Regionais para 
realização de curso de RT on-line  

Para dar celeridade às pendências  existentes pela ausência de seminários de 
Responsabilidade Técnica, o CRMV-ES firmou parcerias com o CRMV-BA e CRMV-
MT, para que médicos-veterinários e zootecnistas participassem de forma on-line 
dos cursos nesses estados. 

Em 
andamento 

 

Normativas para realização de 
solenidade de entrega da Carteira de 
Identidade Profissional de forma on-
line. 

Dispõe acerca da solenidade de entrega da Carteira de Identidade Profissional ser 
realizada na forma virtual durante o enfrentamento da crise provocada pela 
Pandemia do COVID-19 

Concluída 

Aproximação com outros Conselhos 
Regionais e órgãos públicos 

Importância de alinhamento institucional do CRMV-ES com outros Conselhos 
Regionais do estado, além de órgãos públicos 

Em 
andamento 

Transparência nas ações sobre a 
vacinação do médico-veterinário 
contra a Covid-19 

Importância da divulgação de forma transparente sobre o andamento das ações 
pela vacinação do médico-veterinário contra a Covid-19 

Em 
andamento 

Novo site do CRMV-ES Em parceria com o CFMV, o Conselho está construindo seu novo site. Em 
andamento 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Despesa Status 

Servidora realocada para o setor de 
comunicação do CRMV-ES 

Valorizando seu quadro interno e buscando o aprimoramento da comunicação do 
CRMV-ES, a servidora Raira Luana Védova foi deslocada para atuar na reformulação 
do site, mídias sociais e artes, em apoio à Criar Comunicação. 

Em 
andamento 
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Atendimentos 
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Dados dos setores / Junho de 2021 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Contatos telefônicos 89 

E-mails recebidos 85 

E-mails enviados 64 

Whatsapp  32 

Presencial 4 

Processos para 
plenária 

24 

Treinamentos 0 

Ofícios enviados: 2 

Denúncias apuradas:  1 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 23 

Termo de 
Constatação 

72 

Auto de Infração 12 

Auto de Multa 1 

Total de documentos  108 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1048 

Empresas 
fiscalizadas 

95 

Índice 9,06% 

Indicadores 

Diligências a 
serem realizadas 

119 

Diligencias 
realizadas 

56 

Índice 47,05% 



Dados dos setores / Junho de 2021 - Cobrança 
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70% 

10% 

20% 

Anuidade 2021 - PF 

Pagou Parcelou Não pagou 

1753 pagaram 
253 parcelaram  

502 não pagaram 

66% 
6% 

28% 

Anuidade 2021 - PJ 

Pagou Parcelou Não pagou 

841 pagaram 
77 parcelaram 

355 não pagaram 

Quantidade de acordo realizado 
via Termo de Confissão de 

Dívida:  

13 R$ 39.651,07 

Atividades de cobranças 

E-mail  554 

WhatsApp 225 



Dados dos setores / Junho de 2021 
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Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 19 

Zootecnistas 4 

Empresas registradas 4 

Produtores rurais 0 

Cancelamentos 15 

Suspensão 12 

ARTs 63 

Atendimento pessoal 39 

E-mail recebido 291 

E-mail enviado 322 

Whatsapp 287 

Assessoria Jurídica 

Novos processos 
ajuizados 

16 

Pareceres 4 

Processos analisados 37 



Dados dos setores / Junho de 2021 
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Assessoria da Presidência 

Contatos telefônicos 52 

E-mail recebido 268 

E-mail enviado 212 

Whatsapp 109 

Ofícios da Presidência 13 

Plenárias realizadas 2 

Processos relatados 69 

Itens discutidos 4 

Julgamentos realizados 2 

Reuniões realizadas 3 

Participações eventos 2 

Normativas publicadas 2 
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