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Méd. Vet. Marcus Campos Braun 
CRMV-ES nº 1373 

Presidente do CRMV-ES 

Mensagem do Presidente do CRMV-ES  

                       É com grande alegria e satisfação que apresentamos o Relatório de Gestão do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES), um importante instrumento de 
avaliação que proporciona aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade em geral, uma visão 
sistêmica da atuação desta instituição, o conhecimento do planejamento de ações e projetos, bem como os 
resultados alcançados. De forma inédita, esse relatório foi construído em um formato visual que facilite o 
entendimento do conteúdo pela sociedade, sendo utilizadas imagens, tabelas e gráficos. Iremos apresentar o 
esforço desse Conselho em melhor cumprir suas competências constitucionais e legais como órgão 
fiscalizador do exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia, por meio da orientação, normatização e 
fiscalização, em prol da saúde pública, animal e ambiental.  
 
                         Em um ano atípico e dramático para a sociedade, em virtude da pandemia da Covid-19, essa 
Autarquia cumpriu sua missão de exercer atividades fiscalizatórias e funcionando como Tribunal de Honra, 
cabendo-lhe o trabalho de zelar pelo desempenho ético, pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos 
que a exerçam legalmente. Nesse documento vamos destacar as principais realizações do CRMV-ES: as 
ações de fiscalização, demonstrando com números sua efetividade, o trabalho intenso da Plenária, as 
campanhas, as inovações nas mídias sociais, as intervenções em defesa do reconhecimento da Medicina 
Veterinária na Saúde Única, bem como o fortalecimento da Assessoria de Comunicação em prol da 
sociedade e da transparência, com a participação da gestão do CRMV-ES, Médicos Veterinários e 
Zootecnistas em pautas na imprensa do estado.   
 
                        O CRMV-ES apresentará também os dados concernentes à sua gestão que resultaram na 
geração de valor público e, de forma transparente, o detalhamento da execução orçamentária e financeira 
desta autarquia,  balanços financeiros, além de relatórios contábeis. Vamos juntos! 
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Figura  1 – Presidente do CRMV-ES 



Declaração de Integridade do Relatório Integrado  

O CRMV-ES apresenta seu Relatório de Gestão, atendendo às diretrizes 
estabelecidas na IN TCU nº 84/2020 e da DN TCU nº  187/2020, e assegura 
a integridade das informações contidas neste relatório integrado.  
 
As áreas são responsáveis pela integridade das informações aqui prestadas 
e o conteúdo foi aprovado pela área de governança desta Autarquia Federal.  
 
Por fim, entendemos que foi aplicado o pensamento coletivo na preparação 
e na apresentação deste relatório, fazendo com que se tornasse uma 
experiência bastante positiva de trabalho em equipe e de desenvolvimento 
do senso de responsabilidade (nos responsáveis das áreas) pela gestão das 
informações prestadas. 

Diretoria Executiva do CRMV-ES 
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Materialidade 

A definição da materialidade no CRMV-ES é fruto do 
processo de identificação, avaliação e priorização dos 
temas relevantes que impactam nossa capacidade de criar 
valor em curto, médio e longo prazo.  
 
Para alcançarmos o atendimento pleno da DN TCU n.º 
187/2020, os setores do CRMV-ES pontuaram os diversos 
itens que julgamos ser material e de entrega do Conselho 
para os médicos-veterinários, zootecnistas e sociedade 
em geral.  
 
Foram identificados 14 temas materiais relacionados com 
as nossas atividades precípuas, ou seja, a razão pela qual 
o CRMV-ES foi criado, que é o de registrar, fiscalizar, atuar 
como Tribunal de Honra, orientar e disciplinar as 
profissões do médico-veterinário e zootecnista, estando 
no topo os temas “Valorização da profissão” e “Promover 
a Medicina Veterinária e Zootecnia”. 
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Figura  2 – Materialidade  
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VISÃO GERAL E 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO 
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 
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Nome e personalidade jurídica  

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / CRMV-ES 
Vinculação à Entidade Federal: Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV 
CNPJ: 27.398.460/0001-76 
Natureza Jurídica: Autarquia Federal 
Área de Jurisdição: Estado do Espírito Santo 
Endereço: Av. Cyro Lima, 125, Enseada do Suá, Vitória / ES – CEP nº 29050-230 
Telefones da Entidade: (27) 3324-3877; (27) 99518-1374 ; (27) 99716-0692;  (27) 99841-3499 
Endereço da página da Internet: www.crmves.org.br 

 

Breve histórico 

 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo – CRMV-ES, foi criado no dia 21 de janeiro de 
1982, quando no Salão Nobre do Palácio Anchieta, sede do 
governo do Estado, tomou posse a Comissão Diretora 
Provisória, constituída pelos Médicos Veterinários Antero 
Dadalto, Vinícius Alves e Antônio Carlos Barletta.  
 

Desde a sua criação, a entidade teve 10 (dez) presidentes: 
 
 

Méd. Vet. Antero Dadalto – Gestão:  1982-1985;  
Méd. Vet. Carlos Motta – Gestão: 1985-1988;  
Méd. Vet. José C. Marangoni – Gestão: 1988-1991;  
Méd. Vet. Amilson P. Said – Gestão: 1991-1994, 1994–1997, 1997–2000, 2000-
2003 e 2003-2006. 
Méd. Vet. Maria da Gloria Alves Cunha – Gestão: abril/2002–abril / 2003 
Méd. Vet. Lúcio Teodoro Jorge – Gestão: janeiro/2006 a abril/2006 
Méd. Vet. Silvio Queiroz de Oliveira – Gestão: 2006–2009 e 2009-2012 
Méd. Vet. Luiz Carlos Barbosa Tavares – Gestão: 2012-2015 e 2015-2017 
Méd. Vet. José Carlos Landeiro Fraga – Gestão: novembro/2017 a abril/2018 
 
Atualmente o CRMV-ES é Presidido pelo Méd. Vet. Marcus Campos Braun – 
Gestão: 2018-2021. 
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Galeria dos Presidentes 
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Figura  3 – Galeria de Presidentes  11 



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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Linha do tempo 

Lei nº 5.5170 
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Veterinário e 
cria o CFMV e 
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26/6/1992 
 

Lei nº 5.550 
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zootecnista 
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64.704 que 
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Lei nº 5.517 

 Criação do 
CRMV-ES 

Resolução 
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Regimento 
interno padrão 
para os CRMVs 
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Figura  4 – Linha do tempo  
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Contribuir para o 
desenvolvimento e valorização 

da Medicina Veterinária e 
Zootecnia por meio da 

regulamentação, fiscalização e 
orientação do exercício 

profissional, promovendo o 
bem-estar da sociedade 

Ser reconhecido como uma 
instituição capaz de prestar 
serviços de excelência, em 

atendimento às expectativas da 
sociedade, no âmbito da Medicina 

Veterinária e da Zootecnia 

Comprometimento 
Responsabilidade 
Sustentabilidade 

Ética 
Melhoria Contínua 

Transparência 
Valorização Profissional 
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Estrutura Organizacional 

Diretoria Executiva Comissões 

Assessoria da 
Presidência 

Gerência 
Administrativa 

Assessoria de 
Comunicação 

Assessoria 
Contábil 

Assessoria da 
Tecnologia 

Setor de Fiscalização Setor PF / PJ Setor de Eventos Assessoria Jurídica Setor de Cobrança 

Plenário 

15 

Figura  5 – Organograma  
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Identificação dos principais dirigentes 

Diretoria Executiva GESTÃO 2018/2021 
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Figura  6 – Diretoria Executiva da Gestão 2018/2021  
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Marcus Campos Braun 
Presidente 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1373 

Surama Azevedo Freitas 
Vice-Presidente 

Médica-Veterinária 
CRMV-ES nº 1373 

Rodrigo de Oliveira Uvo 
Secretario Geral 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1348 

Victor Espíndula Milanez 
Tesoureiro 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1353 



Identificação dos principais dirigentes 

Conselheiros - GESTÃO 2018/2021 
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Figura  7 – Conselheiros da Gestão 2018/2021  
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Luiz Fernando P. Vieira 
Conselheiro Efetivo 
Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1520 

Anderson M. Borsoi Chagas 
Conselheiro Efetivo 
Médico-Veterinário 

CRMV-ES nº 823 

Daniel Pimentel R. Bressiane 
Conselheiro Efetivo 
Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1852 

André Freitas Pereira 
Conselheiro Efetivo* 

Zootecnista 
CRMV-ES nº 258/ZP (*licenciado 

desde 16/7/2020) 

Fabrício F. Pagani 
Conselheiro Efetivo 
Médico-Veterinário 

CRMV-ES nº 483 

Artur da Silva Pinheiro 
Conselheiro Efetivo 

Zootecnista 
CRMV-ES nº 212/ZP 

Bruna Mirelly de S. Pessotti 
Conselheira Suplente* 

Médica-Veterinária 
CRMV-ES nº 895 (*licenciada 

desde 16/7/2020) 

Eristeu Giuberti Junior 
Conselheiro Suplente 
Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1408 

Roseanne dos Reis A. Nunes 
Conselheira Suplente 
Médica-Veterinária 
CRMV-ES nº 1724 

Luciana Chaves Comaru 
Conselheira Suplente 
Médica-Veterinária 
CRMV-ES nº 1738 

Roberta Valeriano dos Santos 
Conselheira Suplente 
Médica-Veterinária 
CRMV-ES nº 1962 

Eduardo Lázaro de Faria 
Conselheiro Suplente 
Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 1935 



Análise SWOT 

 

- Fiscalização efetiva. 

 

- Comprometimento dos 
funcionários 

 

- Ampliação dos canais  de 
comunicação com a sociedade 

 

 

- Implantar o Conselho 
itinerante 

 

- Ampliação de parcerias com 
órgãos e poderes públicos 

 

- Convênio com o CFMV para 
reforma ampla da sede do 
CRMV-ES 

 

 

- Perda de funcionários 
qualificados para o mercado 
externo 

 

- Risco de exposição profissional 
e institucional nas mídias 
sociais 

 

- Ausência de 
representatividade política. 

 

- Fragilidade nas normativas do 
Sistema CFMV/CRMVs 

 

 

 

 

- Estrutura insuficiente da sede 
para atender bem as demandas 
atuais de trabalho 

 

- Falta de integração entre os 
setores. 

 

- Perdas judiciais por ausência 
de dispositivo legal 

 

- Falta de indicadores de 
desempenho  
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Figura  8 – Análise SWOT  
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Modelo de Negócios 

De acordo com o Decreto nº 9.203, de 2017, o valor público se traduz nos produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de 
uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da 
sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. 

Nossos CAPITAIS 

Humano 
13 funcionários e 6 

estagiários de nível superior 

Gestão 
4 diretores e 12 

conselheiros 

Financeiro 
Receita R$ 2.061.737,37  

Produtivo 
Ativo imobilizado 
R$ 2.570.147,59 

Aplicado aos nossos 
PROCESSOS 

Registrar 

Fiscalizar 

Julgar 

Orientar 

Disciplinar 

A
ti

v
id

a
d

e
s 

Resultaram em PRODUTOS 
 
Registros 
245 novos Profissionais 
137 novas Empresas 

 
Fiscalizações 
1713 fiscalizações realizadas 

 
Julgamentos 
4 julgamentos de PEPs 

 
Responsabilidade Técnica 
773 ARTs homologadas 
 
Entrega da Cédula 
6 cerimônias 

 

 
410 Termos de fiscalização 
320 Autos de Infração 
983 termos de  
constatação 
57 Autos de Multa 

 

 
2 Advertências 
1 Censura confidencial 
1 arquivamento 
 
583 processos 
administrativos relatados 

 

 
Funcionários 
Salários e vantagens:  
R$ 719.274,02 
 
Benefícios  
R$ 229.403,68 

 
Resultados 
Superávit financeiro de 
2020 R$ 462.690,82  

  

 
Instauração de 14 
novos Processos Éticos-
Profissionais 

  
  

Causaram os seguintes IMPACTOS 

E GERARAM 
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Figura  9 – Modelo de Negócios  
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Ambiente Externo 

2) Dificuldade do entendimento do reconhecimento da importância do 
Médico-Veterinário na Saúde Única. As atividades que este profissional 
desenvolvem são, muitas vezes, divulgadas de forma limitada, atribuindo a 
estes apenas a prática da clínica médica-veterinária. Dessa forma, se faz 
necessário ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: 
interna, sistema, profissionais e sociedade.   

20 

20 

1) Entendimento da necessidade de manutenção do funcionamento dos estabelecimentos 
veterinários e daqueles destinados ao comércio de produtos para alimentação animal. Durante a 
pandemia, o governos estado e municípios baixaram decretos restringindo a abertura de 
estabelecimentos, como medidas temporárias de prevenção ao contágio e à transmissão do 
Covid-19. Dessa forma, o CRMV-ES agiu ativamente em vistas do esclarecimento junto ao poder 
executivo de que, observadas as diretrizes e regras sanitárias federais, estaduais e municipais, os 
estabelecimentos veterinários, bem como os destinados ao comércio de produtos para 
alimentação animal, deveriam se manter em funcionamento, sendo facultada a cada profissional 
a análise nesse sentido. Após essa atuação, não houve relato por parte do Médico-Veterinário no 
funcionamento dos seus estabelecimentos. 

Destacam-se os seguintes fatos externos que influenciaram a gestão do CRMV-ES no ano de 2020: 



Ambiente Externo 

4) Embora os serviços médicos-veterinários tenham sido consideradas como 
essenciais durante a pandemia, foi notória a crise econômica vivida pelo país, 
com a perda de empregos, fechamentos de estabelecimentos e as medidas 
restritivas impostas pelos governos para combater a Covid-19. Dessa forma, o 
CFMV baixou a Resolução 1314/2020, que prorrogou os vencimentos da 
anuidade do exercício de 2020. Mesmo assim, o número de médicos-
veterinários, zootecnistas e empresas que pagaram a anuidade foi menor do que 
comparativo ao exercício de 2019:  3.378 x 3.133. Contudo, o impacto financeiro 
foi discreto. 
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3) A manutenção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade 
por parte do CRMVs de responsável técnico em estabelecimentos que mantenham animais e 
vendam medicamentos veterinários. Esse cenário foi desafiador em dois aspectos. Primeiro, 
de saúde única, pois a comercialização de medicamentos veterinários sem a devida 
supervisão técnica repercute na sociedade de forma negativa de diversas formas. Por fim, o 
outro aspecto é o financeiro, pois ao desvincular as empresas do CRMV, retira-se uma fonte, 
mas se mantém a despesa com o acompanhamento das empresas.  
 



 Principais canais de comunicação com a sociedade 

Os profissionais médicos-veterinários e zootecnistas podem acessar os serviços oferecidos pelo CRMV-ES por meio de seu 
atendimento presencial na sede da entidade. 
 
Os atendimentos presenciais estão relacionados com as mais diversas situações, tais como: inscrições, transferências, 
cancelamentos, alterações cadastrais de profissionais e empresas, entre outros. 
 
A comunicação tanto com os profissionais quanto com o cidadão comum também é realizada por meio do site www.crmves.org.br, 
canal que é possível ter acesso à legislação pertinente, documentos, informações institucionais, notícias, transparência e prestação 
de contas, publicações e parcerias.  
 
 Atualmente, o CRMV-ES não possui equipe exclusiva para o serviço de atendimento ao 
cidadão (SAC) via telefone ou por meio de chat on-line, entretanto, todos os 
departamentos prestam atendimento telefônico, whatsapp e via e-mail, por meio dos 
contatos disponíveis no link contatos no site da instituição, principalmente em tempos 
de pandemia. 
 
A ampliação e melhoria da comunicação com os profissionais tem sido uma preocupação 
do CRMV-ES e, por essa razão, em 2019 foi criada uma linha de transmissão pelo 
whatsapp, onde o profissional pode ter acesso de forma imediata às principais 
novidades. 
 
O CRMV-ES está em fase de implantação de sua Ouvidoria e Controladoria Geral. 

 

22 

21 

http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/
http://www.crmves.org.br/institucional/ver/81


A assessoria de comunicação produz a cada dois meses o informativo institucional, em que traz informações sobre as atividades realizadas 
no período, novas regulamentações, entrevistas e publicações oficiais de penalidades éticas. 
 
Além dos veículos de comunicação institucionais, o Conselho buscou aprimorar seu relacionamento com a sociedade, reforçando o trabalho 
de assessoria de imprensa.  
 
O resultado demonstra um expressivo crescimento no número de seguidores nas duas mídias sociais utilizadas pelo CRMV-ES: facebook e 
instagram. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assessoria de Comunicação do CRMV-ES 
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participações de profissionais em matérias.  
 
O Conselho também se aproximou mais de sua visão estabelecida no planejamento: a de ser reconhecido 
como uma instituição de referência em assuntos pertinentes à Medicina Veterinária e Zootecnia, sendo cada 
vez mais procurado pelos veículos de comunicação quando o assunto é bem-estar animal, zoonoses, saúde 
pública, produção animal, entre outros temas relacionados. 
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Gráfico 1 – Seguidores nas mídias sociais  
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Portal de Transparência e Prestação de Contas 
 

Considerando a necessidade do cumprimento do Acórdão TCU nº 
96/2016 e da Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, o 
CRMV-ES possui o Portal de Transparência e Prestação de Contas, 
exclusivamente dedicado a prestar informações sobre todos os seus 
processos, especialmente no que diz respeito à aplicação dos recursos 
financeiros do Conselho. 

Com o canal, os profissionais Médicos-Veterinários e Zootecnistas 
também podem acessar resoluções, relatórios de gestão, processos 
licitatórios, pagamentos de verbas indenizatórias, salários dos 
funcionários, e contratos. 

Ao acessar, o usuário tem quinze opções na barra de menu (atividades 
finalísticas, contratos, diárias, jetons e passagens, estrutura 
organizacional e competência, finanças, gestão de pessoas, inventário 
legislação, licitação, orçamento, planejamento, prestação de contas, 
reuniões / atas e SIC), de fácil navegação e bastando apenas mover o 
cursor do mouse para abrir as opções cadastradas. 
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Figura  10 – Portal da Transparência 
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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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Riscos, Oportunidades 
e Perspectivas 
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas 

A diretoria executiva do CRMV-ES considera a gestão de riscos e os controles internos 
como elementos essenciais à consecução dos objetivos e o cumprimento da missão da 
instituição, contribuindo para alcançar os resultados planejados de maneira mais segura 
e sustentável, bem como a estrita observância à legislação e regulamentos aplicáveis à 
entidade. 
 
Com relação aos controles internos, cabe ressaltar que a Instituição reconhece a 
necessidade de aprimorar cada vez mais os seus mecanismos de controle, tanto pelas 
comunicações internas, sistemas de informação e adequação às legislações, bem como o 
incentivo à participação dos servidores na elaboração de procedimentos.  

 

QUAIS SÃO OS RISCOS  E OPORTUNIDADES ESPECÍFICOS QUE AFETAM A CAPACIDADE DO CRMV-ES GERAR VALOR EM 
CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO E COMO LIDA COM ELES?  

O CRMV-ES, no exercício de suas ações em favor de alcançar seus objetivos, está sujeito a uma série de riscos, sendo eles 
tanto do ponto de vista externo quanto interno.  
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               RISCO MITIGAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Falta de contador no site do CRMV-ES 
para verificar principais acessos 

Estrutura insuficiente da sede para 
atender bem as demandas atuais. 

Falta de equipamentos tecnológicos para 
audiência e reuniões on-line 

A assessoria de tecnologia de informação do Conselho já providenciou a instalação 
de plugin para verificar a quantidade de acessos ao site do Conselho. 

Contratação de empresa para confeccionar projeto básico e executivos de 
arquitetura/engenharia para reforma da sede. 

Aquisição de equipamentos tecnológicos para audiência de instrução, julgamentos, 
plenárias e reuniões das comissões e diretoria. 

BAIXO 

 

MÉDIO 

 
MÉDIO 

Falhas na comunicação interna. 

Dificuldade em demonstrar aos órgãos 
de controle e à sociedade, o investimento 
/ despesas na atividade-fim da Autarquia 
(fiscalização). 

Dificuldade no reconhecimento do 
médico-veterinário como profissional da 
saúde 

 

Cadastro de profissionais e empresas 
desatualizados no SISCAD 
 
 

Maior integração e alinhamento dos processos entre setores 

Readequação nos centros de custos do orçamento do CRMV-ES, para que pudessem 
ser atendidas as exigências do TCU, demonstrando de forma mais clara as despesas 
do órgão com a atividade-fim. Além de intensificar ações de transparência na 
comunicação de ações da fiscalização. 

Campanha maciça do CRMV-ES na promoção e no reconhecimento da importância 
do papel do médico-veterinário na Saúde Única, com ações ativas juntos aos órgãos e 
poderes públicos. 
 

Tendo em vista a ocorrência das eleições on-line, o CRMV-ES realizou uma ampla 
campanha nas mídias sociais para atualização do cadastro por parte dos 
profissionais. 

 

ALTA 

Decisões judiciais em desfavor do CRMV-
ES. Perda de capital devido a perda do 
registro.  

Êxito da assessoria jurídica em recursos, desobrigando apenas do registro junto ao 
CRMV-ES, contudo, impedindo a devolução de anuidades já pagas.  

 
ALTA 

 
ALTA 

 
ALTA 

 
ALTA 

Falta de espaços para pastas e processos 
de registros. Demora na localização 
desses. 

Avançar na modernização para implantação de processos digitais, além de firmar 
parcerias com serviços digitais através do Sistema CFMV/CRMVs. 
 

 
ALTA 
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Tabela 1 – Relação dos principais riscos identificados  
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GESTÃO DA 
GOVERNANÇA 

GESTÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS E 

ORÇAMENTÁRIOS 

GESTÃO DE 
REGISTRO 

GESTÃO DE 
FISCALIZAÇÃO  

GESTÃO DE ÉTICA 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

GESTÃO DE LICITAÇÕES 
E COMPRAS 

GESTÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

Oportunidades e Perspectivas 

Portal da Transparência  
 
Aperfeiçoamento do Portal da Transparência para atender as exigências da 
Lei Federal nº 12.527/11, a Lei de Acesso à Informação e novas exigências 
do TCU. 
 
Cobrança Efetiva 
 
Programa de recuperação de crédito com a possibilidade de concessão de 
descontos nos juros e multa, conforme Resolução CFMV nº 1120/16 e 
disparos de e-mails e posts em nossas mídias sociais (Site, Instagram, 
Facebook e Whatsapp) com a lembrança das datas de pagamento da 
anuidade do ano vigente e a possibilidade de desconto. 
 
Parceria com o CFMV para reforma da sede 
 
Em face da Resolução CFMV nº 1239/2019, que criou o Programa de 
Desenvolvimento para os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(PRODES), o CRMV-ES enviou documentação ao CFMV para convênio com 
vistas a obtenção de recursos financeiros para reforma total da sede do 
CRMV-ES. 
 

Oportunidades Perspectivas 

Ouvidoria 
 
Implementação e estruturação da ouvidoria, com a adesão ao sistema 
e-OUV da CGU, para atendimento das exigências da Lei Federal nº 
13.460/17. 
 
Desburocratização 
 
Em virtude da pandemia da Covid-19, e a implantação de medidas 
temporárias de prevenção ao contágio e à transmissão, o CRMV-ES 
criou mecanismos para o recebimento de documentação por e-mail, 
evitando o contato direto com os usuários. 
 
Reforma da sede 
 
Com objetivo de otimizar o uso dos espaços, reestrututação dos 
setores, facilitação do fluxo de trabalho com o agrupamento dos 
setores em atividades correlatas,  com fins de melhorias das condições 
e conforto aos usuários e servidores, o Conselho projeta uma ampla 
reforma na sede do CRMV-ES 
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GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 
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Estrutura de governança  

Figura  11 – Estrutura de Governança 
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              Plenário: órgão legislativo/deliberativo que também funciona 
como tribunal de honra. É composto por 4 diretores, 6 conselheiros 
efetivos e 6 conselheiros suplentes, eleitos para mandato de 3 anos. 
 
            Diretoria Executiva: é integrada pelo presidente, vice-
presidente, secretário-geral e tesoureiro, que são responsáveis pela 
execução das Resoluções, bem como preservação das medidas de 
ordem administrativa, financeira e/ou social do Conselho, decididas 
pelo Plenário ou pela Presidência, em, seus respectivos campos de 
atuação legal e regimentos próprios. 

              Instâncias internas de apoio: As instâncias internas de 
apoio contribuem para a boa governança da organização, realizando a 
comunicação entre partes interessadas internas e externas, 
comunicando inconformidades à alta gestão. No CRMV-ES as 
instâncias envolvidas são as assessorias de comunicação, assessoria 
contábil, assessoria de tecnologia e as comissões técnicas. A gestão 
estratégica (Diretoria Executiva), a gestão tática (Coordenação) e 
operacional.  

 

Instâncias externas  
 

                O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV): é o 
órgão que regula e também fiscaliza as atividades desenvolvidas 
pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 
 
                O Tribunal de Contas da União (TCU): é o órgão de 
controle externo responsável pela fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades 
públicas.  

 
 
 

Descrição da estrutura de governança  

    

    

    

    

    

Instâncias internas 
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Outras informações de governança  

Em 2020 ocorreram as eleições no CRMV-ES e, de maneira inédita, dos mais de 
1.843 votos, 1.841 foram exercidos pelo site de votação on-line, oferecendo a 
possibilidade dos profissionais votarem a partir de seus ambientes particulares 
e também visando à redução de custos, principalmente com correspondências. 
Para que a eleição de 2020 se realizasse, o CRMV-ES mobilizou equipes de 
todos os seus departamentos para o atendimento telefônico e presencial dos 
profissionais durante todo o processo eleitoral. Foi destaque ainda o trabalho 
da assessoria de comunicação, que contou com um planejamento traçado 
durante o ano, com foco na informação dos Médicos-Veterinários e Zootecnistas 
sobre todas as etapas do processo eleitoral, bem como as opções de voto 
disponíveis e o passo a passo da votação, além da realização de uma campanha 
de atualização cadastral.  

Eleições 2020 

Auditorias 

Medidas administrativas para apuração de 
responsabilidade por dano ao erário  

Atuação preventiva: A assessoria jurídica atua na elaboração de 
pareceres, assessoria em licitações, audiência de processos éticos e 
demais processos administrativos sob demanda.  
 
Atuação contenciosa: O departamento jurídico é responsável pela 
defesa dos interesses do CRMV-ES em juízo, atuando nos processos 
de execução fiscal, mandado de segurança e outras ações 
necessárias. 

A auditoria interna do CRMV-ES atualmente é realizada pela Comissão de 
Tomada de Contas (CTC). Com relação à auditoria independente, o CRMV-ES 
não contratou esse tipo de serviço no exercício de 2020, para a realização de 
auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis. Contudo, conta com o 
controle de receitas, pagamentos e férias pela empresa de contabilidade. 

Novos processos 
ajuizados  

128 

Quantidade total de 
processos 

619 

Pareceres emitidos 46 

2020 
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Tabela 2 – Movimentação processual 
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Principais objetivos estratégicos 

Aumentar a capacidade do setor de fiscalização, com capacitação periódicas e 
aprimoramento da logística. 

 
 

Fiscalização 

Recursos Humanos 

Investimento constante em atualização dos servidores, com aprimoramento 
dos fluxos de trabalhados estabelecidos nos POPs. 

Financeira 

Aprimoramento do setor de cobrança, visando a otimização da receita, a 
redução da inadimplência, e a prospecção de novos registros através da 
fiscalização. 

Procedimentos Externos 

Parcerias com Vigilâncias, Secretarias de Saúde, Ministério Público, IDAF, 
MAPA, IEMA, IBAMA e Delegacia de Maus Tratos 

Procedimentos Internos 

Reorganização de processos administrativos e atualização dos POPs, com a 
implantação de indicadores nos setores, com vistas à avaliação e 
desenvolvimento de estratégias. 

Educação Continuada 

Realização de eventos, cursos, seminários, congressos e palestras visando 
a atualização profissional e educação continuada dos médicos-
veterinários e zootecnistas 

Comunicação 

Aprimoramento e fortalecimento dos canais de comunicação através das 
mídias sociais e novas tecnologias.  

Responsabilidade Técnica  

Realização de cursos com vistas ao aprimoramento do médico-veterinário 
e zootecnista, em áreas específicas de atuação do RT, além de treinamento 
de profissionais realizado na sede do Conselho. 

Marketing Institucional 

Publicidade institucional voltada para a informação da sociedade sobre as 
atividades do médico-veterinário e zootecnista. Importância da medicina 
veterinária na saúde única. Mensagens publicitárias nas datas 
comemorativas das duas profissões. 
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Contribuir para o desenvolvimento e valorização da Medicina Veterinária e Zootecnia por meio da 
regulamentação, fiscalização e orientação do exercício profissional, promovendo o bem-estar da 

sociedade 

 

Missão Visão 

Ser reconhecido como uma instituição capaz de prestar serviços de excelência, em 
atendimento às expectativas da sociedade, no âmbito da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia. 

• Medicina Veterinaria e Zootecnista reconhecidas e valorizadas pela 
sociedade 

• Profissionalizar gestão do CRMV-ES objetivando a melhoria da prestação de 
serviço aos médicos-veterinários e zootecnistas 

Sociedade 

Processos Internos e Externos  

Gestão 
• Otimizar processo de fiscalização e promover a desburocratização da gestão 
 
• Intensificar ações em prol da Medicina Veterinaria e Zootecnia 

Comunicação 
• Ampliar a comunicação nas 4 dimensões: interna, CFMV/CRMVs, Profissionais e 

sociedade  

Valorização 
• Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais 

Pessoas 
• Implantar o Modelo de Gestão de Pessoas por Competência. 
 
• Atrair e manter as pessoas motivadas, comprometidas e gerando resultados 

Orçamento 
• Assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia 

Infraestrutura 
• Promover infraestrutura física e tecnológica   

 
 

Valores: Comprometimento, Responsabilidade, Sustentabilidade, Ética, Melhoria Contínua, Transparência e Valorização Profissional 
  

 

Recursos 

Mapa Estratégico 

Figura  21 – Mapa Estratégico  
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Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Despesa Status 

Reforma da sede Contratação de empresa para confeccionar projeto básico e executivos de 
arquitetura/engenharia para reforma da sede. 

R$ 20.850,00 Concluído 
 

Lives no CRMV-ES   Em virtude da pandemia da Covid-19, e a impossibilidade de realização de eventos 
presenciais, o CRMV-ES, através do instagram oficial do Conselho, realizou diversas 
lives temáticas. 

Zero Concluído 
 

Campanha: "Minha profissão vai muito 
além do cuidado animal"? 

Campanha com intuito de valorizar o Médico-Veterinário na promoção da saúde 
humana, animal e ambiental, que adota o conceito de Saúde Única. 

Zero Concluído 

Valorização do Médico-Veterinário 
como profissional da Saúde 

O CRMV-ES enviou um ofício aos órgãos públicos do Estado para esclarecer a 
importância do serviço veterinário permanecer aberto durante os decretos de 
restrição de circulação. 

Zero Concluído 

Inclusão do Médico-Veterinário em 
convênios 

O Conselho conseguiu incluir o Médico-Veterinário na campanha do "Heróis 
Abastecidos" da rede Ipiranga, que concedia 10% de desconto aos profissionais da 
saúde. 

Zero Concluído 

Eleição on-line do CRMV-ES Pela primeira vez na história o CRMV-ES realizou eleições on-line, para escolha da 
gestão 2021-2024. Dessa forma, foi necessária a contratação de uma empresa de 
auditoria e uma empresa de voto on-line. 

 R$ 30.466,24 Concluído 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Despesa Status 

Linha de transmissão em whatsapp Buscando uma comunicação direta, foi criada uma linha de transmissão pelo whats 
app para os profissionais, com envio de conteúdos e informações oficias. 

Zero  
Concluído 

CRMV-ES coordena equipes para 
resgate de animais no Sul do Estado. 

Em virtude das fortes chuvas no sul do Espírito Santo, uma comissão formada por 
Médicos-Veterinários atuou nos municípios atingidos, sob a coordenação do CRMV-
ES e do GRAD (Grupo de Resgate de Animais em Desastres). 

Zero Concluído 

Protocolos de segurança para 
atendimentos. Testagem dos 
funcionários 

Em virtude da pandemia da Covid-19, com a volta dos atendimentos, o CRMV-ES 
implantou protocolos de segurança para evitar a contaminação dos funcionários: 
medição de temperatura, atendimento em ambiente externo e testagem para Covid-
19 dos funcionários. 

R$ 4.500,00 Concluído / 
Em 

andamento 

Adequar continuamente o CRMV-ES, 
referente a aplicação da LAI (Lei de 
Acesso a Informação). 

Atender as exigências do TCU de transparência pública. Zero Em 
andamento 

Convênios com empresas para 
descontos 

O Conselho fechou diversas parcerias com empresas de todos os ramos para 
parcerias nos serviços e produtos, beneficiando dessa forma os profissionais 
inscritos. 

Zero Em 
andamento 
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Tabela 3 – Relação dos projetos e iniciativas 

36 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Valor efetivamente gasto 
com a função de 

Fiscalização do Exercício 
Profissional 

R$ 205.574,49 

            Pessoal, Encargos e Benefícios 

R$ 176,564,47 

            Di      Diárias 

R$ 9.525,00 

                     Combustível 

R$ 9.859,23 

                    Manutenção Veicular  

R$ 3.677,79 

            S   Seguro veicular 

R$ 3.087,87 

                  Telecomunicação móvel 

R$ 2.861,83 

Valor total  gasto em 
julgamento de Processo Ético  

JETON 

R$ 1.400,00 

Valor total gasto em 
Plenárias Ordinárias 

JETON 

R$ 17.400,00 

Valor total gasto em 
diárias aos membros da 

gestão 

R$ 5.580,02 

Valor total gasto em 
verbas indenizatórias 

R$ 4.500,00 
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Desempenho 

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 1: REGISTRAR 

A conformidade legal para o registro dos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia está baseada no item b do artigo 18 da Lei Federal 
n.° 5.517/68 e da Lei Federal n.° 5.550/68 respectivamente, estabelecendo que competem aos CRMVs as inscrições dos profissionais 
residentes em sua jurisdição e expedições das respectivas cédulas profissionais, além do registro de empresas que exercem atividades 
relacionadas à Medicina Veterinária e a Zootecnia. O setor de pessoa física e jurídica conta com três servidores e dois estagiários. 
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Gráfico 2 – Novos registros  Gráfico 3 – Cancelamentos  
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Desempenho 

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 1: REGISTRAR 
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1.975 

TOTAL ATUANTES 

Médicos-Veterinários 

2018 2019 2020

Em 2020 o CRMV-ES ultrapassou a marca de três mil inscritos no total, e está próximo de chegar a dois mil Médicos-Veterinários atuantes.  
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Gráfico 4 – Total de Médicos-Veterinários inscritos   Gráfico 5 – Total de Zootecnistas inscritos   
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Desempenho 

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 1: REGISTRAR 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Espírito 
Santo é responsável por personalizar, e caracterizar, como competente, 
o graduado em Medicina Veterinária e da Zootecnia. Mediante a 
inscrição desse graduado no Sistema CFMV/CRMVs, é comprovado que 
esse profissional está apto para exercer a profissão perante a 
sociedade, transmitindo segurança, credibilidade e garantia da 
excelência profissional. Adicionalmente, o ato da inscrição submete o 
profissional à normatização da classe. 

Criando Valor Público Em 2020 o CRMV-ES registrou o primeiro Título de sua história. O 
Médico-Veterinário Dr. Fábio Bitti Loureiro cumpriu as exigências 
da Resolução CFMV nº 935/2009 e seu título de Especialista em 
Homeopatia foi aprovado pelo CRMV-ES e CFMV. 

41 

Figura 13 – Fábio Bitti (esquerda) e Marcus Braun (direita)   
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 2: FISCALIZAR 

Em virtude da pandemia da Covid-19 e das medidas restritivas adotadas pelo estado e municípios, o número de fiscalização em 2020 reduziu. 
Contudo, o CRMV-ES cumpriu sua missão de fiscalização do exercício profissional. Além disso, conforme determina a Lei Federal nº. 5.517/68, a 
Autarquia orientou, supervisionou e disciplinou as atividades relativas à profissão da medicina veterinária e da zootecnia. O setor conta com três 
agentes de fiscalização. 
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Fiscalização Termos Auto de Infração Autos de Multa

Números da Fiscalização 

2017 2018 2019 2020 Uma vez que é de competência da fiscalização 
do CRMV-ES fazer com que a legislação 
vigente seja integralmente cumprida, orientar 
os profissionais para que exerçam suas 
atividades respeitando o código de ética, 
vistoriar frequentemente estabelecimentos 
nos quais sejam exercidas atividades 
veterinárias ou estabelecimentos que exijam 
médico-veterinário como responsável técnico, 
com o intuito de verificar registro e, 
principalmente, a responsabilidade técnica, o 
Conselho contribui para que haja produtos de 
melhor qualidade no mercado e para que a 
saúde pública, animal e ambiental sejam 
preservadas. 

Criando Valor Público 
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Gráfico 6 – Números da fiscalização   
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 2: FISCALIZAR 

R$180.000,00

R$185.000,00

R$190.000,00

R$195.000,00

R$200.000,00

R$205.000,00

R$210.000,00

Despesa

Investimento no setor de fiscalização 

2018

2019

2020

Valor total do investimento com o setor de 
fiscalização, incluindo salários, investimentos e 
benefícios, combustíveis, lubrificantes, diária, 
manutenção, seguro, telefonia e outros. 

CRMV-ES FISCALIZA 100% DOS MUNICÍPIOS 
 
Visando a aplicação da missão do CRMV-ES, preconizada pela Lei nº 
5.517/68, que é normatizar, orientar e fiscalizar o exercício profissional 
da Medicina Veterinária e, de acordo com a Lei nº 5.550/68, da 
Zootecnia, em defesa da sociedade, a Fiscalização do CRMV-ES seguiu o 
planejamento e esteve em 100% dos municípios do Estado. 

43 

Gráfico 7 – Investimentos na fiscalização 
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 3: JULGAR 

A conformidade legal para os julgamentos dos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia está baseado no item f do artigo 18 da Lei 
Federal n.º 5.517/68, que diz que os CRMVs devem funcionar como tribunal de honra dos profissionais, zelando pelo prestígio e bom nome da 
profissão médico-veterinário e zootecnista. Também são seguidos os preceitos estabelecidos pela Resolução CFMV n.º 1330/2020, que dispõe 
sobre o novo Código de Ética do Médico-Veterinário. É baseada, ainda, na Resolução CFMV n.º 1.138/16 e na Resolução CFMV n.º 413/82, que 
versam sobre o Código de Ética do Médico-Veterinário; e a Resolução CFMV n.º 1267/19, referente o Código de Ética do Zootecnista, em que se 
atribui direitos e deveres a serem cumpridos no exercício de suas profissões. 
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Sanções aplicadas 2018 - 2020 

Advertência Confidencial Censura Confidencial

Censura Pública Suspensão por 30 dias

Suspensão por 90 dias Arquivamento

2018-2020 
Valor total de multas 

pecuniárias: R$ 65.750,00 
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Gráfico 8 – Julgados / instaurados Gráfico 9 – Sanções aplicadas 
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Assuntos de PEP – 2018-2020 

RT

Atestado Irregular

Relacionamento

Clínica

Atividade em local
inapropriado

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 3: JULGAR 

Denunciantes 

CRMV-ES

MAPA

IDAF

VISA

Médico-
Veterinário

Leigo

Criando Valor Público 

Funcionando como tribunal de honra, o CRMV-ES protege a sociedade dos eventuais maus profissionais da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia, promovendo a segurança pública e subsidiando índices para que o Sistema CFMV/CRMVs atue nas suas normatizações. 
Também faz-se com que o profissional busque um consentimento para sua própria atualização profissional, a fim de minimizar a 
incidência de erros técnicos no campo da profissão. 
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Gráfico 10 – Motivos dos PEPs Gráfico 11 – Denunciantes dos PEPs 
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 4: ORIENTAR 

A conformidade legal para a orientação dos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia, está baseada no artigo 8º, da Lei Federal n.º 5.517/68, onde o 
CFMV/CRMV’s tem por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-
veterinário em todo o território nacional. Em virtude da pandemia da Covid-19, os cursos, palestras e seminários foram suspensos. Contudo, através das mídias sociais, 
o CRMV-ES fez diversas publicações no sentido de orientação. 
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https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/566
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 4: ORIENTAR 
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Figura 14 – Postagens do Conselho nas mídias sociais 
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https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/512
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Maio / junho Março / Abril Janeiro/ Fevereiro 

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 4: ORIENTAR 

A assessoria de comunicação produz a cada dois meses, informativo institucional, que traz informações sobre as atividades realizadas no período, novas 
regulamentações, entrevistas e publicações oficiais de penalidades éticas 
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https://issuu.com/crmves/docs/informe_maio_e_junho
https://issuu.com/crmves/docs/informe_marcoabril
https://issuu.com/crmves/docs/informe_janeiro_fevereiro


Setembro / Outubro Julho / Agosto 

Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 4: ORIENTAR 

Criando Valor Público 
 
Nesta cadeia de valor, são demonstrados os 
projetos e iniciativas relacionados a promover e 
intensificar ações que visem à valorização 
profissional e em prol da Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Como valor público, entrega-se o 
desenvolvimento de diversas iniciativas e 
elaboração de materiais institucionais de cunho 
técnico e orientativo, que são disponibilizados aos 
profissionais e para a sociedade. É fomentada a 
participação dos profissionais em palestras, 
eventos, reuniões e cursos técnicos sobre diversos 
temas, como parte integrante da estratégia de 
atuação do médico-veterinário e do zootecnista, 
priorizando ações educativas de prevenção à 
ocorrência de infrações à legislação profissional 
que culminam em processos éticos. 
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Figura 15 – Capa dos boletins bimestrais do Conselho 
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https://issuu.com/crmves/docs/informe_setembro_e_outubro
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Criando Valor Público – CADEIA DE VALOR 5: DISCIPLINAR 

A conformidade legal para a disciplina aos profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia, está baseada no artigo 8º, da Lei Federal n.º 
5.517/68, onde o CFMV/CRMV’s tem por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as 
atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional. 

Criando Valor Público 
 
Visando atender ao estabelecido no artigo 
9° da Lei Federal n.º 5.517/68, que 
determina a finalidade de órgão de consulta 
aos governos da União, estados, municípios, 
acerca de assuntos relativos à profissão ou 
ligados, direta ou indiretamente, a produção 
ou à indústria animal, o CRMV-ES realiza 
contribuições em consultas públicas de 
normas (leis, decretos, instruções 
normativas, resoluções, etc.) acerca de 
assuntos pertinentes à Medicina Veterinária 
e à Zootecnia. 

Resolução CFMV nº 1374 - Dispõe sobre a 
Responsabilidade Técnica, atividades clínico-laboratoriais, 
Estrutura e Funcionamento dos Laboratórios Clínicos de 
Diagnóstico Veterinário, Postos de Coleta, Laboratórios de 
Patologia Veterinária e dá outras providências.  

Resolução CFMV nº 1330 - Dispõe sobre o novo Código de 
Processo Ético-Profissional 
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Resolução 1314/2020 – Dispõe sobre a prorrogação dos 
vencimentos da anuidade do exercício de 2020. 



O CRMV-ES recebeu a denúncia de que uma pessoa sem a devida 
formação se passava por Médico-Veterinário no município de Cariacica e, 
ao investigar a situação, foi constatado o exercício ilegal da profissão e 
denunciado devidamente ao Ministério Público. 

A denúncia se refere a atendimentos realizados por um cidadão 
que se passava por Médico-Veterinário em um município da 
região centro-oeste do Estado, e distribuía cartão de 
atendimento e consultoria com rol de atividades que são 
privativas do Médico-Veterinário 

Combate ao exercício ilegal da profissão  

No intuito de combater esta contravenção penal, que, além de ser um risco à vida do animal, também expõe a sociedade a sérios problemas de saúde pública, 
o CRMV-ES atua em conjunto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), encaminhando denúncias recebidas e apuradas que sejam da 
competência do MP-ES para adoção das medidas cabíveis. Neste sentido, em 2020, foram encaminhadas 2 (duas) denúncias pela Fiscalização do Conselho 
Regional. 
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Figura 16 – Postagem sobre exercício ilegal da profissão 

Figura 17 – Postagem sobre exercício ilegal da profissão 
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O CRMV-ES abriu consulta pública para definir 
sobre a estrutura e funcionamento dos 
laboratórios clínicos de diagnóstico veterinário, 
postos de coleta, laboratórios de patologia e 
outras providências. 

Atuações de destaque do CRMV-ES em 2020 

Em ação conjunta realizada com a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), a presidente da 
Comissão de Bem-Estar Animal do CRMV-ES, 
Méd. Vet. Roseanne Abrantes, e a fiscal do 
Conselho, Mariane Luchi, estiveram pela manhã 
em uma empresa localizada na Serra. 
 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao 
item III do Art. 7º do Código de Ética do Médico 
Veterinário, aprovado pela Resolução CFMV nº. 
1138/2016, apresentou desagravo público. 
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Figura 18 – Postagem sobre consulta pública Figura 19 – Postagem sobre maus tratos Figura 20 – Postagem sobre desagravo 
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https://www.instagram.com/p/CFM4l7cDHm6/
https://www.crmves.org.br/comunicacao/ler/509


Em 2020 o CRMV-ES publicou duas notas de 
repúdios, com destaque para a nota emitida em 
maio, em defesa da atuação do Médico-Veterinário 
na Saúde Pública. 

Atuações de destaque do CRMV-ES em 2020 

O presidente do CRMV-ES, Médico-Veterinário Dr. 
Marcus Braun participou de uma Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais da 
OAB/ES, cujo tema foi Castração Animal e a Políticas de 
Enfrentamento da Questão. 

Buscando cada vez mais estreitar parcerias com as 
Instituições de Ensino, o presidente do CRMV-ES, 
Médico-Veterinário Dr. Marcus Braun participou da 
Abertura da Semana Acadêmica da Medicina 
Veterinária da UVV 
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Figura 21 – Postagem sobre nota de repúdio 
 
 
 

Figura 22 – Postagem sobre reunião com OAB/ES 
 
 
 

Figura 23 – Postagem sobre reunião na UVV 
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Campanhas de destaque do CRMV-ES em 2020 

Com objetivo de valorizar os profissionais que também são importantes ao bem-estar 
humano, o CRMV-ES lançou a campanha “Minha Profissão Vai muito Além do Cuidado 
Animal”, que contou com a participação de cerca de 30 Médicos-Veterinários. 

Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, para chamar 
a atenção e inspirar ações que ajudem a prevenir, 
detectar e gerenciar os riscos transmitidos por 
alimentos. 

O CRMV-ES participou de uma ação promovida pelo 
CRMV-RS, que envolveu todos os Regionais do Sistema 
CFMV/CRMVs, na campanha: “Não Existe Alimento 
Saudável sem Médico-Veterinário” 

Campanha: “Setembro Amarelo”, para prevenção do 
suicídio. 
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Figura 24 – Campanha de valorização profissional 
 
 
 

Figura 27 – Campanha contra o suicídio 
 
 
 

Figura 26 – Campanha de valorização profissional 
 
 
 

Figura 25 – Campanha de valorização profissional 
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Gestão Orçamentária e Financeira 

Execução das receitas 

No exercício de 2020 a receita arrecadada atingiu o valor de R$ 2.061.737,37 (dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e sete 
centavos), correspondente a 70% da receita prevista que foi de R$ 2.936.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil reais). 

Receita (em R$) Previsão Atual  (a) Realizado (b) Previsão atual (c) Realizado (d) Variação R$  
(e) = b-d 

Receitas Correntes 2.376.000,00 2.060.037,37 1.965.000,00 1.986.910,06 73.1277,31 

Tributárias  232.000,00 241.769,24 230.000,00 269.412,09 (27.642,85) 

Contribuições 1.885.000,00 1.603.530,47 1.408.000,00 1.460.991,11 142.539,36 

Serviços 17.000,00 996,52 7.000,00 15.462,19 (14.465,67) 

Financeiras 162.000,00 137.004,51 222.000,00 169.979,47 (32.974,96) 

Outras Receitas 79.500,00 76.736,63 97.000,00 71.060,41 5.674,22 

Receitas de Capital 
 

560.000,00 R$ 1.700,00 700.000,00 77.570,00 (75.870,00) 

Alienação - 1.700,00 - 77.570,00 (75.870,00) 

Saldo  560.000,00 - 700.000,00 - - 

TOTAL 2.963.000,00 2.061.737,37 2.665.000,00 2.064.480,06 (2.742,69) 

2020 2019 
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Tabela 4 – Execução das receitas  
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Gestão Orçamentária e Financeira 

Contribuições

Tributárias

Serviços

Financeiras

Outros

Em 2020, 77% da receita realizada foi oriunda de 
contribuições, ou seja, das anuidades de pessoas físicas (R$ 
811.132,36) e pessoas jurídicas (R$ 792.398,11). 
 
Em segundo lugar aparecem as receitas originárias dos 
tributos, que são as taxas pela prestação do serviço: R$ 
241.769,24 
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Gráfico 12 – Origem das receitas 

Gráfico 13 – Comparativo de arrecadação 

55 



O setor de cobrança conta atualmente com dois servidores e um estagiário. Em 2019 o CRMV-ES iniciou a cobrança em cartório para cobranças de 
débitos em aberto. 
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Médico-Veterinário Zootecnista Pessoa Jurídica

2018 2019 2020

Gráfico abaixo revela quantos Médicos-Veterinários, Zootecnistas e empresas 
pagaram a anuidade do ano respectivo.  

Gráfico abaixo revela quantos Médicos-Veterinários, Zootecnistas e 
empresas não pagaram a anuidade do ano.  
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Médico-Veterinário Zootecnista Pessoa Jurídica

2018 2019 2020

2019 
Protestos

Pagos

2020 

Protestos

Pagos

Valores Protestados: 
 

2019: R$ 122.729,94 

2020: R$ 109.229,68  

Gestão Orçamentária e Financeira – Setor de Cobrança 
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Gráfico 14 – 2019: Protestados / pagos Gráfico 15 – 2020: Protestados / pagos 

Gráfico 16 – Quantidade de anuidades pagas Gráfico 17 – Quantidade de anuidades não pagas 
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Despesa Realizada 

A despesa realizada até o mês de dezembro de 2020 atingiu o valor 
de R$ 1.565.157,39, correspondendo a 53% da Proposta 
Orçamentária, que totalizava de R$ 2.936.000,00. 

Despesa Empenhada 

As despesas empenhadas realizadas no exercício de 2020 foram de 
R$ 1.599,046,55, o que corresponde a um diminuição de 14% em 
comparação com o exercício de 2020, no qual foi empenhado um 
montante de R$ 1.878.503,24.  

 
As despesas correntes empenhadas realizadas em 2020 totalizaram 
R$ 1.573.439,51 correspondendo a 98% do total empenhados. Em 
2019 as despesas correntes empenhadas realizadas foram de R$ 
1.704.486,24. 
 

Despesa Liquidada 

Despesa Paga 

As despesas liquidadas realizadas no exercício de 2020 
foram de R$ 1.591.446,55, o que corresponde a um 
diminuição de 14% em comparação com o exercício de 2019, 
no qual foi liquidado um montante de R$ R$ 1.870.113,24.  

 
As despesas correntes liquidadas totalizaram R$ 
1.565,839,51, o que corresponde a 98% do total liquidado. 
Em 2019, as despesas correntes liquidadas foram de R$ 
1.704.486,24. 

O total de despesas pagas no exercício de 2020 foi de R$ R$ 
1.565,157,39, o que corresponde a uma diminuição de 14% 
em comparação com o exercício de 2019, no qual foi pago 
um montante de R$ 1.838.932,61.  
 
As despesas correntes pagas totalizaram R$ 1.539.550,35, 
o que corresponde a 98% do total liquidado. O pagamento 
das despesas de capital totalizaram R$ 25.607,04. 

Gestão Orçamentária e Financeira 
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Despesa Dotação atual Empenhado Liquidado Pago Variação 
(Dotação-Pago) 

Despesas Correntes 2.376.000,00 1.599.046,55 1.565.839,51 1.539.550,35 836.449,65 

Pessoal/ encargos / benefícios 1.132.930,00 1.013.231,67 1.013.231,67 991.243,54 141.686,46 

Bens e Serviços 1.164.570,00 530.195,65 522.595,65 518.294,62 646.275,38 

Tributárias Contributivas 19.500,00 8.601,39 8.601,39 8.601,39 10.898,61 

Demais despesas correntes 59.000,00 21.410,80 21.410,80 21.410,86 37.589,14 

Despesas de Capital 560.000,00 25.607,04 25.607,04 25.607,04 534.392,96 

TOTAL 2.936.000,00 1.599.046,55 1.591.446,55 1.565.157,39 1.370,842,61 

Dotação e execução das despesas - Perfil do gasto 

Despesa por grupo de despesa (%) 

Pessoal

Bens e Serviços

Investimentos

Demais despesas

A gestão orçamentária do CRMV-ES está de acordo com as 
normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a Lei Federal nº 
4.320/64, a Lei Complementar nº 101/00, as Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), o Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual 
de Contabilidade do Sistema CFMV/ CRMVs 
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Tabela 5 – Dotação e despesas 

Gráfico 18 – Despesas por grupo 

58 



0

1

2

3

4

5

6

Até 5 anos 6 a 10 11 a 15 16 a 20

Gestão de Pessoas 

A conformidade legal das contratações de funcionários pelo CRMV-ES está baseada no Decreto Federal n.º 64.704/69, que regula o exercício da profissão de médico-
veterinário e dos Conselhos de Medicina Veterinária e no seu artigo 15 prevê que “Os Conselhos de Medicina Veterinária funcionarão com quadro de pessoal próprio, 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho”.  
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Gráfico 19 –  
Distribuição  
por área 

Gráfico 20 –  
Distribuição  
por 
contratação 

Gráfico 21 –  
Distribuição  
por sexo 

Gráfico 22 – Tempo de trabalho no Conselho 
Gráfico 23 – Área de atuação 
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Gestão de Pessoas 

Em 2020, o CRMV-ES publicou a Portaria nº 7/2020 – Processo Administrativo nº 2173/2019, reduzindo a carga horária da funcionária 
Samantha Rohr Rocha Martins Pinto, sem qualquer redução salarial, necessidade de compensação de horário ou prejuízo a qualquer benefício, 
com objetivo de utilizar-se dessa redução para o tratamento de seu filho.  

R$656.066,47  

R$135.777,21  

R$287.831,45  

R$594.700,64  

R$124.573,38  

R$229.403,68  

Pessoal Encargos Benefícios

Gasto total com Folha de Pagamento 

Orçado Pago

R$991.243,54  

R$871.724,54  

R$953.865,27  

R$930.159,54  

2020

2019

2018

2017

Despesas com pessoal nos últimos quatro anos 
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Gráfico 24 – Distribuição do gasto com pessoal 

Gráfico 25 – Comparativo das despesas de  gastos pessoal 
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O CRMV-ES centraliza todos os processos licitatórios na sua sede Administrativa, no setor de Compras, Licitações e Contratos. Sua Assessoria 
Jurídica faz a análise prévia de minutas de editais, contratos e convênios, em observância a legislação a qual a instituição está subordinada, 
sobretudo as Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 10.024/19, além das Instruções Normativas e Acórdãos do TCU. 

Contratado Modalidade Finalidade Valor 

Lothus Informática Dispensa Serviço de tecnologia da 
informação 

R$ 1.420,00 (mensal) 

Porto Seguro Dispensa Seguro da sede do CRMV-ES R$ 1.022,00 

Sura Seguro Dispensa Seguro dos veículos do CRMV-ES R$ 3.087,87 

Alarmy Coneccty Dispensa Empresa de segurança da sede R$ 213,42 (mensal) 

Unimed Pregão Eletrônico Plano de saúde R$ 6.496,62 

RS Contabilidade Pregão Eletrônico Empresa de contabilidade R$ 1.344,81 

Decolando Turismo Pregão Eletrônico Passagens aéreas Demanda 

Correios Inexigível  Correspondências Demanda 

Gestão de Licitação e Contratos 

62 

61 



Contratado Modalidade Finalidade Valor 

Flex Frota Pregão Eletrônico Combustível para os veículos de 
fiscalização 

Demanda 

Criar Comunicação Pregão Eletrônico Assessoria de comunicação R$ 4.100,40 

Seguro Assistência Dispensa Rastreador dos veículos de 
fiscalização 

R$ 149,70 

JM Clean / Limpeza Dispensa Material de expediente R$ 8.265,70 

Pollicard Pregão Eletrônico Vale refeição e alimentação R$ 155.789,76 

Vivo Dispensa Telefonia móvel R$ 670,00 (mensal) 

Friobras Dispensa Limpeza e manutenção dos ares 
condicionados  

R$ 1.000,00 (mensal) 

Contato Diário Dispensa Publicação oficial Demanda 

Gestão de Licitação e Contratos 
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Tabela 6 – Tabela com contratos em vigor 
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Gestão de Licitação e Contratos 

Contratações mais relevantes em 2020 

Contratação de empresas de Auditoria e Recepção de votos 
Eletrônicos para execução da primeira Eleição com voto 

eletrônico do CRMV-ES 

Contratação de empresa para confeccionar projeto básico e 
executivos de arquitetura/engenharia para reforma da sede  

R$ 20.850,00 

R$ 7.900,00 
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Para assegurar a conformidade da gestão patrimonial, o CRMV-ES preconiza as normatizações do TCU no que tange a bens móveis e imóveis, 
bem como as Leis Federal n.º 8.666/93 e 4.320/64, e Decreto-Lei n.º 200/67 e 9.373/18. 

Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

Manutenção  e conservação de bens 
imóveis: R$ 2.925,61 

Manutenção e conservação de 
máquinas  e equipamentos: R$ 

10.340,00 

Reforma emergencial: R$ 8.390,00 Vigilância e seguro:  8.334,96 

Manutenção e conservação de 
veículos: R$ 3.677,79 

Licenciamento: R$ 520,83 

Combustível e lubrificantes: R$ 
9.859,23 

Seguro: R$ 3.087,87 

65 

64 



Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

- Reforma do imóvel da sede do 
CRMV-ES, após entrega do projeto 
arquitetônico. 

 
- Mobilização do legado existente 
nas novas instalações após a 
reforma, bem como a baixa dos 
bens inservíveis e o tombamento 
das novas aquisições; 

- Duas evaporadoras:  
R$ 414,04 (cada) 
 
- Duas condensadoras:  
R$ 769,03 (cada) 
 
- Uma Evaporadora:  
R$ 836,00  
 
- Uma condensadora:  
R$ 1.554,02 

Compras: Desfazimentos: 

- Um ar condicionado (2007): R$ 
834,00 
 
- Um ar condicionado (2007): R$ 
903,80 
 
- Um ar condicionado (2007): R$ 
1.461,00 
 
- Uma impressora  
(2008) R$ 822,00 
 
Total: R$ 4.021,20 

Desafios e Perspectivas: 

66 

65 



Gestão Tecnologia da Informação 

O CRMV-ES possui atualmente contrato com empresas de tecnologia da informação da empresa “Lothus Assessoria em 
Informática”, no valor de R$ 16.380,00 anual, referente a serviços de consultoria e assessoramento em redes, micros e 
impressoras. 
 
No CRMV-ES, o servidor fica em ambiente climatizado, respeitando a temperatura para que os equipamentos possam estar 
funcionando em perfeitas condições, evitando desgaste precoce do parque tecnológico. Além disso, realiza manutenção 
preventiva dos equipamentos tecnológicos, garantindo o atendimento dos associados.  
 

Em 2020, o CRMV-ES realizou sua primeira eleição on-line da 
história. Para tanto, foram contratadas duas empresas: uma para o 
recolhimento de votos e outra para auditar o pleito eleitoral. No 
primeiro turno foram 1562 votos válidos, sendo que 99% dos votos 
foram realizados de forma on-line. No segundo turno, 1709 votos 
válidos, sendo mais de 99% recebidos de forma on-line, resultando 
em menos gastos com envio de correspondências e gastos por parte 
dos profissionais do envio do voto via Correios. 
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Gestão de Custos 

A apuração dos custos do CRMV-ES é realizada no sistema Siscont.Net, ao qual integra os lançamentos da contabilidade, 
apropriando-os nos centros de custos. 

Em 2019, foram readequados os lançamentos contábeis nos centros de custos, com base no Acórdão TCU n.º 1.925/2019. Este 
acordão deu uma visão mais ampla sobre as atividades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, bem como a apropriação das 
despesas com as atividades fim dos Conselhos e dessa forma, conseguimos classificar melhor essas despesas, para demonstrarmos os 
resultados de forma mais fidedigna.  
 
São consideradas “área fim” o setor de Fiscalização, o setor de Registro de profissionais e empresas, setor de julgamentos de 
Processo Ético-Profissional, comissões temática, Diretoria e Conselheiros, os quais exercem as atividades precípuas do Conselho.  
 
A despesa total paga pelo CRMV-ES em 2020 foi de R$ 1.591.446,55. Desse valor, a função de fiscalização consumiu R$ 206.641,19, o 
que corresponde a 12,9% do total.  
 
Em 2021, continuaremos mantendo o compromisso de aplicarmos com mais eficiência, os recursos recebidos das nossas partes 
interessadas, nas atividades precípuas do Conselho (Registrar, Fiscalizar, Julgar, Orientar e Disciplinar). 
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Gestão de Custos 

Área fim   Gastos 

Pessoal (apoio) R$ 836.667,20 

Fiscalização R$ 206.641,19 

Sessão plenária ordinária R$ 17.265,66 

Sessão de julgamentos R$ 1.400,00 

Reuniões de Comissões R$ - 

Comissões temáticas R$ - 

TOTAL R$ 1.061.974,05 

Gastos 

Área fim

Meio

Despesa com Pessoal 

Fiscalização

Apoio
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Tabela 7 – Tabela com gestão de custos 

Gráfico 26 – Perfil do gasto do Conselho 

Gráfico 27 – Perfil do gasto com pessoal 
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Informações Orçamentárias, 
Financeiras e Contábeis   
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

71 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos Manuais 
publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional, e dentro dos Princípios Contábeis aceitos. 
 
1. Balanço patrimonial: é um relatório contábil que demonstra como está a posição patrimonial e financeira do Conselho. 
 
2. Balanço orçamentário: é o demonstrativo que evidencia as receitas, detalhadas por categoria econômica e origem, a previsão inicial e previsão 
atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo.  
 
3. Balanço financeiro: é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas,. 
 
4. Demonstração das variações patrimoniais: é o resultado patrimonial do período, fruto do confronto das variações patrimoniais aumentativas 
(receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas); 
 
5. Demonstração de fluxo de caixa: é a demonstração que evidencia as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o exercício de 2020 e o resultado 
desse fluxo. 
 
Considerando que a documentação apresentada para registro está em conformidade com os procedimentos internos de controles, declaro que os 
demonstrativos contábeis (Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa) refletem os 
seus aspectos mais relevantes, quanto à situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo. 

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA 
Contador CRC-ES 008295/O-1 
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Balanço patrimonial 
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Ativo (Em R$) 2020 2019 

Ativo circulante 2.290.290,14 1.889.705,55 

Caixas e equivalentes de caixa 1.834.658,04 1.397.400,38 

Crédito em curto prazo 426.384.73 473.206,81 

Demais créditos e valores em curto 
prazo 

29.166,37 19.098,36 

Investimentos e aplicações 
temporárias em curto prazo 

- - 

Estoque - - 

Variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) pagas antecipadamente 

- - 

Ativo não circulante 4.056.807,25 4.073.900,56 

Crédito em longo prazo 576.793,26 422.547,03 

Imobilizado 2.570.147,59 2.574.664,27 

Intangível - - 

Total do ativo 6.347.016,39 5.963.606,11 

Passivo (Em R$) 2020 2019 

Passivo circulante 191.719,81 141.990,54 

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
assistenciais 

15.544,05 14.937,79 

Empréstimos e financiamentos em curso prazo - - 

Fornecedores e contas a pagar em curto prazo 10.745,11 15.842,29 

Obrigações fiscais em curto prazo 12,83 12,83 

Provisões em curto prazo 107.092,65 80.505,30 

Demais obrigações em curto prazo 58.325,17 30.692,33 

Passivo não circulante - - 

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
assistenciais 

- - 

Empréstimos e financiamentos em longo prazo - - 

Intangível - - 

Obrigações fiscais em longo prazo - - 

Demais obrigações em longo prazo - - 

Resultado diferido - - 

Patrimônio Líquido 6.347.016,39 5.963.606,11 

Demais Reservas 1.815.923,84 1.815.823,84 

Resultados acumulados 4.339.372,74 4.005.691,73 

Ajustes de exercícios anteriores - - 

Total do passivo 191.719,,81 141.990,54 

O balanço patrimonial evidencia os ativos e passivos e a evolução do exercício de 
2020 em relação a 2019. Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e 
patrimoniais controlados pelo CRMV-ES, com capacidade de geração de benefícios 
econômicos futuros ou potencial de serviços, ao passo que os passivos compreendem os 
saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta 
probabilidade de desembolso futuro. O Patrimônio Líquido (PL) representa a diferença 
entre o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma importante referência sobre a 
nossa situação financeira 
 
Clique aqui para verificar o Balanço Patrimonial na íntegra.  

Tabela 8 – Tabela com balanço patrimonial 
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Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Variação Patrimonial Aumentativo (Em R$)  2020 2019 

Impostos, Taxas e Contribuições 241.450,49 269.412,09 

Anuidades 1.871.291,05 1.789.800,02 

Exploração de Bens 996,52 15.466,98 

Variações Patrimoniais Aumentativas 
Financeiras 

261.122,22 224.414,56 

Valorização e Ganhos com Ativos 1.700,00 77.570,00 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 3.939,48 2.409,81 

Total VPA 2.380.499,76 2.379.073,46 

Variação Patrimonial Diminutiva (Em R$)  2020 2019 

Remuneração Pessoal 616.452,67 538.361,23 

Encargos Patronais 187.608,39 158.822,52 

Benefícios a Pessoal 235.847,76 209.824,80 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 559.339,59 831.626,57 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 114.481,30 93.355,44 

Desvalorização e Perda de Ativos 39.920,07 214.881,46 

Tributárias 11.706,67 9.485,00 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 21.410,80 24.351,37 

Total VPD 1.786.767,25 2.080.708,39 

Superávit / Déficit (VPA – VPD) 593.732,51 298.365,07 

Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.  
 
As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e 
qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público 
que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são 
decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos 
patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é 
apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e 
diminutivas.  
 
Clique aqui para verificar as Demonstrações das Variáveis Patrimoniais na 
íntegra.  
 

O resultado patrimonial de 2020 apresenta um superávit de R$ 593.732,51 
(Quinhentos novecentos e três mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um 
centavos) correspondente a um crescimento de 49% em relação a 2019, onde 
apresentou um superávit no valor de R$ 298.365,07 (Duzentos e noventa e oito 
reais e trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos). 

Tabela 9 – Tabela com Demonstrações Patrimoniais 
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Balanço Financeiro 
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Ingressos (Em R$) 2020 2019 

Taxas e Emolumentos 241.769,24 269.412,09 

Anuidades – pessoa física 811.132,36 686.094,81 

Anuidades – pessoas jurídicas 792.398,11 774.896,30 

Receitas diversas de serviços 996,52 15.462,19 

Juros de mora 29.547,20 24.449,49 

Outros Encargos 

Atualização monetária 
 

23.384,97 23.988,59 

Multas por mora 37.728,11 40.355,69 

Outras multas 14.832,86 14.477,61 

Remuneração de aplicações financeiras 45.841,72 80.659,58 

Dívida Ativa 76.736,63 71.060,41 

Equipamentos e material permanente 1.700,00 77.570,00 

Depósitos restituíveis e valores vinculados 162.392,89 133.044,43 

Outros recebimentos extraordinários 660.002,62 584.684,32 

Caixa e equivalente de caixa 1.397.400,38 1.233.191,33 

Depósitos restituíveis e valores vinculados 162.392.89 133.044,43 

Total de Ingressos 4.261.422,42 4.054.970,77 

Dispêndio (Em R$) 2020 2019 

Credito Empenhado a Liquidar 7.600,00 8.390,00 

Crédito Empenhados Liquidado 26.289,16 31.180,63 

Pessoal, encargos e benefícios 991.243,54 871.724,54 

Uso de bens e serviços 518.294,62 777.008,00 

Transferências correntes 559.339,59 831.626,57 

Tributárias contributivas 8.601,39 8.611,70 

Demais despesas correntes 21.410,80 24.351,37 

Investimentos, ações e equipamentos e material 
permanente 

25.607,04 157.237,00 

Pagamento de restos a pagar não processados 8.390,00 10.586,00 

Pagamento de restos a pagar processados 30.436,23 14.947,21 

Depósitos restituíveis e valores vinculados 152.014,05 117.828,86 

Outros pagamentos extra orçamentários 636.877,55 635.705,08 

Caixa e equivalente de caixa 1.834.658,04 1.397.400,38 

Total dos dispêndios 4.261.422,42 4.054.970,77 

Clique aqui para verificar o Balaço Financeiro na íntegra. 
Clique aqui para verificar o Balanço Financeiro dos anos anteriores  

Tabela 10 – Tabela com balanço financeiro 
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Balanço Financeiro 
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O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias 
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes 
do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.  
 
O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o 
somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e 
dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários.  
 
Sendo ingressos maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; 
caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser 
entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja 
apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial.  
 
O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:  
 
(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso 

(destinação vinculada e/ou destinação ordinária);  
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso 

(destinação vinculada e/ou destinação ordinária);  
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;  
(d) as transferências ativas e passivas decorrentes, ou não, da 

execução orçamentária; e  
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. 
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Receitas  Previsão 
Inicial 

Previsão 
atualizada 

Receitas 
realizadas 

Saldo 

Receitas Correntes 2.376.000,00 2.376.000,00 2.060.037,37 -315.962,63 

Taxas e Emolumentos 232.000,00 232.000,00 241.769,24 9.769,24 

Anuidades – PF 1.885.000,00 1.885.000,00 1.603.530,47 -100.867,64 

Anuidades – PJ 973.000,00 973.000,00 792.398,11 -180.601,89 

Rec. Diversas de 
Serviços 

17.000,00 17.000,00 996,52 -16.003,48 

Juros de Mora 27.000,00 27.000,00 29.547,20 2.547,20 

Atualização Monetária 23.000,00 23.000,00 23.384,97 384,97 

Outras Atual. 
Monetárias 

1.000,00 1.000,00 502,51 -497,49 

Multas Por Mora 19.000,00 19.000,00 22.895,25 3.895,25 

Outras Multas 12.000,00 12.000,00 14.832,86 2.832,86 

Rend. Aplic. Financeiras 80.000,00 80.000,00 45.841,72 -34.158,28 

Dívida Ativa 79.500,00 79.500,00 76.736,63 -2.763,37 

Receita de Capital 560.000,00 560.000,00 1.700,00 -558.300,00 

Equip. e Material 
Permanente 

- - 1.700,00 1.700,00 

Superávit Exerc. 
Anterior 

- - - - 

Total de Receitas 2.936.000,00 2.936.000,00 2.061.737,37 -874.262,63 

Despesas Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas 

Liquidado Pago 

Despesas 
Correntes 

2.736.000,00 2.376.000,00 1.573.439,51 1.565.839,51 1.539.550,35 

Pessoal 636.000,00 656.066,47 594.700,64 594.700,64 594.700,64 

Encargos 129.000,00 135.777,21 134.766,33 134.766,33 124.573,38 

Benefícios 294.640,00 287.831,45 235.847,76 235.847,76 229.403,68 

Material de 
Consumo 

87.200,00 87.200,00 41.055,57 41.055,57 41.055,57 

Diárias 

Serviços  1.097.660,00 1.077.370,00 489.140,08 481.540,08 477.239,05 

Impostos, taxas 
e cont. de mel. 

19.500,00 19.500,00 8.601,39 8.601,39 8.601,39 

Demais 
Despesas 
Correntes 

59.000,00 59.000,00 21.410,80 21.410,80 21.410,80 

Despesas de 
Capital 

560.000,00 560.000,00 25.607,04 25.607,04 25.607,04 

Total de 
Despesas 

2.936.000,00 2.936.000,00 2.061.737,37 1.591.446,55 1.565.157,39 

Clique aqui para verificar o Balaço Orçamentário na íntegra. 

Tabela 11 – Tabela com balanço orçamentário 
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Ingressos (Em R$) 2020 2019 

Taxas e Emolumentos 241.769,24 269.412,09 

Anuidades – PF 811.132,36 686.094,81 

Anuidades – PJ 792.398,11 774.896,30 

Rec. Diversas de Serviços 996,52 15.462,19 

Juros de Mora 29.547,20 24.449,49 

Variações monetárias e cambiais 23.887,48 24.514,71 

Multas por mora 37.728,11 40.355,69 

Outras multas 14.832,86 14.477,61 

Rend. Aplic. Financeiras 45.841,72 80.659,58 

Dívida ativa 76.736,63 
 

71.060,41 

Outros ingressos 768.395,51 717.728,75 

Desembolsos (Em R$)  2020 2019 

Pessoal, encargos e benefícios 991.243,54 871.724,54 

Uso de bens e serviços 518.294,62 777.008,00 

Tributarias Contribuitivas  8.601,39 8.611,70 

Demais despesas correntes 21.410,80 24.351,37 

Outros reembolsos 827.717,83 779.067,15 

Fluxo Caixa Líquido das Atividades 
das Operações 

461.164,70 243.876,05 

Ingressos 

Alienação de bens 1.700,00 77.570,00 

Desembolsos 

Investimentos, Ações e Equipamentos 
e Material Permanente 

25.607,04 157.237,00 

Fluxo de Caixa Líquido das 
Atividades de Investimentos 

-23.907,04 -79.667,00 

Geração Líquida de Caixa e 
Equivalentes de Caixa 

437.257,66 164.209,05 

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 1.397.400,38 1.233.191,33 

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1.834.658,04 1.397.400,38 1.397.400,38 

1.834.658,04 

2019 2020

Variação de Fluxo de Caixa 

Tabela 12 – Tabela com fluxo de caixa 

Gráfico 28 – Variação do fluxo de caixa 
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ANUIDADES DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 
Em 2020 foram apropriados nas contas de Anuidade do Exercício 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica os valores correspondentes a 75% 
dos boletos gerados nas respectivas rubricas:  
 
- Pessoa Física: R$ 860.018,74  
-     Pessoa Jurídica: R$ 955.318,34 

COTA-PARTE 
 
A cota-parte do CRMV-ES destinada ao CFMV referente a 
recebimentos de depósitos judiciais no exercício de 2020 
totalizou um valor de R$ 4.117,45, tendo restando um saldo a 
repassar de R$ 1.934,92 que será repassada no exercício 
seguinte 

CONTROLE BANCÁRIO 

 
As contas bancárias do CRMV-ES foram alvo de criteriosa 
conferência, por ocasião dos fechamentos dos balancetes mensais, 
visando à perfeita e correta conciliação bancária. Encerrando o 
exercício com os saldos abaixo:  

 
Contas bancárias Bancos Valores 

Conta movimento CEF R$ 94.170,05 

Conta movimento BB R$ 31.395,96 

Conta arrecadação CEF R$ 7.219,56 

Conta arrecadação BB R$ 70.869,86 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 
Os recursos disponíveis foram aplicados em Renda Fixa, 
seguindo os preceitos legais. Encerrando o exercício com o 
saldo abaixo 

Bancos Valores 

CEF (Aplicação R$ 8.326,75 

CEF (Aplicação) R$ 1.591.753,06 

BB R$ 30.922,80 

Tabela 13 – Contas bancárias 

Tabela 14 – Aplicações financeiras 
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OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 

Devido ao repasse automático da Cota Parte, quando há 
devolução por pagamentos indevidos é solicitado restituição da 
cota parte. O valor que aguarda reembolso do Conselho Federal: 
R$ 6.779,22. 

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS 

Os recolhimentos dos encargos sociais, previdenciários e federais 
foram feitos, na sua maioria, rigorosamente dentro dos prazos 
legais estabelecidos. Tendo encerrado o exercício de 2020 com os 
saldos abaixo: 

Encargos  Valor 

INSS a recolher R$ 9.524,06 

FGTS a recolher R$ 5.351,10 

PIS a recolher R$ 668,89 

INSS – autônomos R$ 4.100,17 

IRRF – autônomos R$ 5.791,29 

PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 

Direito Trabalhista Valor 

Provisão Férias R$ 82.064,83 

Provisão INSS s/ Férias R$ 17.642,57 

Provisão FGTS s/ Férias R$ 6.564,59 

Provisão PIS s/ Férias R$ 820,66 

Valores referentes à apropriação do direto de férias e seus encargos:  

Notas Explicativas 
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Tabela 15 – Encargos a recolher 

Tabela 16 – Provisões trabalhistas curto prazo 
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