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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: agosto 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 julho de 2021. 

Vitória–ES, 31 de agosto 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 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 e balancetes, iremos demonstrar as principais ações, os 
programas, projetos e atividades, em suma, o que resultou em valor público. 
 
Nessa prestação, iremos destacar as participações do Conselho em dois eventos 
importantes do Sistema CFMV/CRMVs: Câmara Nacional de Presidentes e o I Fórum 
de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMVs. Foi um mês onde tivemos 
diversas reuniões administrativas e iniciamos a construção do planejamento 
estratégico para 2022. Ademais, vamos abordar as sessões plenárias ordinárias e de 
julgamento, a cerimônia de entrega da cédula profissional, as ações e campanhas 
institucionais, o crescimento da comunicação, o resultado das atividades finalísticas, 
planos e projetos em andamento, os dados financeiros referentes ao mês de agosto 
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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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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Plenária Ordinária do CRMV-ES 
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Em 13 de agosto foi realizada a plenária ordinária do 
mês, que tratou de um alinhamento com relação ao 
funcionamento e organização do CRMV-ES face ao 
treinamento realizado pelo Núcleo de Apoio aos 
Regionais (NAR), combinado a participação da diretoria 
na reunião plenária do CFMV, que possibilitou a revisão 
de procedimentos, bem como corroborou para aprimorar 
o planejamento para condução da autarquia no período 
vigente. 

 

 

Setor de 
contabilidade 

Proposta 
Orçamentária 

2022 

Reunião com 
o arquiteto 

sobre reforma 
da sede 

Encerramento 
do processo 
seletivo das 
comissões 

22 processos 
de registro / 

inscrição 



Plenárias Extraordinárias do CRMV-ES 
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Em 2 de agosto foi realizada a 5ª 
plenária extraordinária do ano, com 

objetivo de deliberação de processos 
administrativos.  

 
Foram discutidos e aprovados 88 

processos pela plenária. 
 

 

Em 20 de agosto foi realizada a 6ª 
plenária extraordinária do ano, 
com objetivo de deliberação de 

assuntos administrativos.  
 

 

 



Sessão de Julgamento de Processo Ético-
Profissional 
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Cumprindo sua função de Tribunal de Honra da 
profissão do médico-veterinário e zootecnia, o 
CRMV-ES realizou no dia 2 de agosto duas 
sessões de julgamentos.  
 
Ambos foram absolvidos por não vislumbrar 
qualquer infração ao Código de Ética do Médico-
Veterinário, disposto na Resolução CFMV nº 
1138/2016. 



Cerimônia de Entrega da Cédula Profissional 
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A Cerimônia de Entrega de Carteiras Profissionais 
contou com 46 novos profissionais inscritos, sendo 
45 Médicos-Veterinários e 01 Zootecnista.  
 
A presidente do Conselho, Dr. Virginia Emerich, e o 
Vice-presidente, Douglas Severo, falaram sobre a 
importância da responsabilidade profissional, do 
constante estudo e aperfeiçoamento técnico do 
profissional, sempre com a ética em primeiro lugar. 



CRMV-ES participa da 3ª Câmara Nacional de 
Presidentes 

A presidente do CRMV-ES, Virginia Teixeira do Carmo 
Emerich, o vice-presidente, Douglas Severo, e o 
assessor da presidência, André Amaral, participaram 
da 3ª Câmara Nacional de Presidentes (CNP) do 
Sistema CFMV/CRMVs entre os dias 25 a 27/08. 

 
No evento, que acontece em Natal (RN), os 
representantes do CFMV e dos CRMVs discutiram 
temas relacionados à atuação dos Conselhos, com 
destaque para as boas práticas da gestão, a fiscalização 
e a gestão financeira. Na oportunidade, os presidentes 
dos Regionais puderam abordar assuntos pertinentes 
às dificuldades enfrentadas em sua realidade local, 
para uma ampla discussão e contribuição a nível 
nacional pelos presentes. 
 
Confira o post na íntegra aqui. 

11 

https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/
https://www.instagram.com/p/CTNgj66l_HO/


CRMV-ES participa de I Fórum de Zootecnistas 
Membros do Sistema CFMV/CRMVs 

O CRMV-ES foi representado no evento pelo seu Conselheiro Suplente e Zootecnista, Wyllyan Gaede Mariano da Silva. 

Entre os temas contemplados estão à atenção ao ensino da zootecnia e valorização profissional, o primeiro dia do 
evento contou com apresentações da CNEZ, da COBEA, da CNAs da GT e da CT. 

 

Confira os posts aqui e aqui.  
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CRMV-ES participou do “Workshop – LGPD no 
Sistema CFMV/CRMVs” sendo nesse abordadas a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº 
13.709/2018 e a Resolução CFMV Resolução CFMV 
n° 1.402/2021. 

 

Durante o evento foram tratatos temas como: a 
quem se aplica a LGPD, as sanções impostas e como 
será sua aplicação no Sistema CFMV/CRMSs de 
acordo com a Resolução já citada. Os representantes 
do CRMV-ES foram o assessor jurídico, Kennedy 
Adans Roeldes Dally; a advogada, Roberta Lavagnoli 
Gazel e a agente adminitrativa, Ráira Luana Védova 

 

Confira o post na íntegra sobre o evento. 
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Eventos com participação do CRMV-ES 
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No dia de 16 de agosto, a Presidente deste 
Conselho, Virginia Teixeira, e o Vice-Presidente e 
docente, Douglas Severo, participaram da 
apresentação do seminário: “O Responsável 
Técnico na área de atuação do Médico-
Veterinário”, que foi ministrado na disciplina de 
Ética e Legislação Médico-Veterinária - UFES.  

 

Essa participação é um dos primeiros passos para 
a aproximação da Autarquia com escolas 
formadoras de futuros profissionais de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, sendo essa participação 
uma das propostas da nova gestão. 
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Eventos com participação do CRMV-ES 



Reuniões do CRMV-ES 
No dia 4 de agosto aconteceu a reunião virtual na qual 
participaram a presidente do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), 
Virginia Teixeira; o vice-presidente, Douglas Severo; Sr, 
Eder Mota e a Sra. Ariani Caetano representantes da 
Pet Fair. 

 

Pet Fair ES é a maior feira do segmento pet de todo o 
estado do Espírito Santo contando com a participação 
de tutores, famílias, estudantes e profissionais da área 
de Medicina Veterinária. Este ano a feira acontecerá, 
nos dias 23 e 24 de outubro, no Centro de Convenções 
de Vitória e contará com uma jornada Científica 
denominada Pet Educa. 

 

Confira o post na íntegra.   
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Reuniões do CRMV-ES 
Nesta terça-feira (10) aconteceu uma reunião virtual da qual 
participaram a presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), Virginia Teixeira; o 
vice-presidente, Douglas Severo; o Bastonário (presidente) 
da Ordem dos Médicos-Veterinários de Angola (OMVA), Dr. 
Kussonga Vemba Jordão e o Médico-Veterinário Ektor 
Almeida, inscrito neste conselho e que trabalha há 2 anos 
em um Hospital Veterinário em Luanda (Angola). 

 
A reunião teve como um de seus temas de pauta a 
necessidade de apoio e de suporte para a construção da 
regulamentação profissional naquele país (atualmente 
Angola possui cerca de 470 médicos-veterinários registrados 
e uma Universidade de Medicina Veterinária), Também 
foram relatados em reunião aspectos culturais de ambos os 
países no cuidado com animais, os serviços prestados para 
os profissionais e a regulamentação legal da profissão. 
 
Confira o post na íntegra.   
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Reuniões do CRMV-ES 
No dia 17 de agosto, aconteceu reunião com a 
empresa de contabilidade, RS Contábil, um dos 
temas tratados foi o planejamento 
orçamentário dos anos 2021 e 2022. 
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No dia 12 de agosto, aconteceu reunião com a 
empresa de arquitetura, Architetural Projetos e 
Execução LTDA, sobre projeto de reforma da sede 
CRMV-ES. 



Reuniões do CRMV-ES 
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12/8 – Reunião com a contabilidade 
do CFMV, com objetivo de alinhar o 

planejamento orçamentário para 
2022 

13/8 – Reunião da Diretoria 
Executiva para discussão sobre 

Planejamento Estratégico e 
orçamentário para 2022. 

17/8 – Reunião com a empresa de 
contabilidade do CRMV-ES para 

revisão contratual, atualização dos 
serviços prestados e instruções para 

encaminhamento da proposta 
orçamentária. 

19/8 – Reunião administrativa 
para definição de normativa sobre 

organograma, salário e função. 

20/8 – Reunião administrativa para 
definição de normativa sobre 

organograma, salário e função. 

23/8 – 1ª Reunião com os setores 
para leitura e discussão do relatório 
enviado pelo Núcleo de Apoio aos 

Regionais (NAR) do CFMV. 

30/8 – Reunião com o assessor 
jurídico sobre formatação do 

termo de referência sobre os “40 
anos” do CRMV-ES. 



Ação institucional: CRMV-ES disponibiliza modelos de 
cartazes de acordo com a Lei Estadual nº 11.318/21 

No dia 29 de junho foi sancionada no Espírito 
Santo a Lei Nº 11.318, que obriga a afixação de 
cartaz com números de telefones para 
denúncias de maus-tratos contra animais em 
clínicas veterinárias, pet shops e outros 
estabelecimentos que prestam serviços 
relacionados a animais domésticos. Os 
estabelecimentos têm 60 dias para se 
adequarem. 

 

 Confira o post na íntegra aqui.  
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Ação institucional: CRMV-ES reposta Nota de Repúdio do 
CRMV-SP 

O CRMV-ES repostou Nota de Repúdio publicado pelo 
CRMV-SP contra atitude de uma médica-veterinária 
que teria se utilizado de falas racistas e xenofóbicas ao 
ministrar aula de atualização de Técnicas Cirúrgicas, no 
último final de semana. 
 
De acordo com as denúncias recebidas de alunos do 
curso, a situação revoltante teria levado alguns deles a 
deixarem a sala de aula. A autarquia repudia esse novo 
lamentável episódio. E informa que a situação está 
sendo analisada pela Coordenadoria de Ética 
Profissional do Regional para a aplicação das medidas 
cabíveis. 
 
Confira a nota na íntegra.  
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https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/
https://crmvsp.gov.br/crmv-sp-repudia-falas-de-medica-veterinaria-durante-aula-sobre-tecnicas-cirurgicas/


Comunicação 
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Informativo trimestral do CRMV-ES  

(clique na imagem para ter acesso) 

Newsletter de agosto  
(clique na imagem para ter acesso) 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Informe_CRMVES_trimestral_MAIO_JUNHO_JULHO_2021_VERSAO-2.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/08/CRMV-Newsletter-Agosto-2021-2.pdf
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Ações nas mídias sociais: Saúde Única 

https://www.instagram.com/p/CSM7q4FtsnX/
https://www.instagram.com/p/CSMevS8Ntxl/
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Ações nas mídias sociais: Vacinação do Médico-
Veterinário 

Um dos posts mais curtidos foi um repost na 
publicação da Médica-Veterinária Stefani Peroba 
que, no ato da imunização contra a Covid-19, fez 
seu protesto reiterando que o Médico-Veterinário 
é um profissional da saúde. 
 



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

https://www.instagram.com/p/CTNOPU_FY1w/
https://www.instagram.com/p/CS-A5BZFRAm/
https://www.instagram.com/p/CSwal5cLXdc/
https://www.instagram.com/p/CSoo3bjr3pn/
https://www.instagram.com/p/CSjZ4lnMn4F/
https://www.instagram.com/p/CSg3u53r6jk/
https://www.instagram.com/p/CSemrCGLehA/
https://www.instagram.com/p/CSZ8CXpFkro/


Campanhas Institucionais 

“Investindo sua anuidade” 

 

“Por dentro do CRMV-ES” 
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https://www.instagram.com/p/CR9in77l8Il/
https://www.instagram.com/p/CR9ih_pFfNl/
https://www.instagram.com/p/CTFNYJsM1IC/


Abordagem estratégica para mídias sociais 
Quem acompanha o perfil institucional do CRMV-ES certamente percebeu a utilização de uma 
linguagem estratégica para mídias sociais. A abordagem utilizando conteúdos virais (memes), com 
mensagens rápidas e toques de humor, tem tido uma resposta  positiva. Confira:  
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https://www.instagram.com/p/CTAl68zF6ss/
https://www.instagram.com/p/CSrK74NrgL5/
https://www.instagram.com/p/CSKLtviL4Sf/


Visão geral do instagram - agosto 
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De julho para agosto, o instagram do CRMV-ES teve 
um crescimento de 5,3 mil contas alcançadas, ou 
47,6% de aumento: 16,2 mil contas. Três vezes mais 
do que o número de seguidores. Foram 58 posts e 
77 stories no período. 

De julho para agosto, o instagram do CRMV-ES teve uma 
diminuição no número de interações com o conteúdo, 
(8.610 para 7.535) embora tenha tido mais curtidas no 
comparativo (5.470 para 5.913). 

Curtidas

Comentários

Salvamentos

Comparatilhamen
tos



Crescimento na interação do instagram - agosto 
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Contas alcançadas: 16,2 mil  
(crescimento de 47,6% em 

relação a julho) 

Crescimento no número de 
seguidores absolutos: junho (27), 

julho (112) e agosto (141). 



Atividades finalísticas 
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Registro 
• 41 Médicos-Veterinários 

• 4 pessoas jurídicas 

Denúncias 
•    3 denúncias recebidas 

 

- 1 ofício para a prefeitura 

- 2 para o setor de fiscalização 

  Fiscalização 
• 31 Termos de Fiscalização 

 

• 97 Termo de Constatação 

 

• 20 Auto de Infração 

 

• 0 Auto de Multa 

 

• 148 Total de 
documentos  

 



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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OBS: Em virtude da construção do novo site do CRMV-ES, o acesso aos dados estão suspensos 
temporariamente no Portal da Transparência. 



Verbas Indenizatórias, Gestão de Pessoas e 
Contratos 

Diárias, Jetons, Verbas e Passagens 

Relação dos servidores e cargos 

Remuneração dos servidores 

31 

Licitações e Contratos 

OBS: Em virtude da 
construção do novo site 
do CRMV-ES, o acesso aos 
dados estão suspensos 
temporariamente no 
Portal da Transparência. 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ Iniciativa Descrição Status 

Reforma da sede Reavaliação do projeto arquitetônico. 
Atividades em agosto:  Reunião realizada com o arquiteto responsável 
 

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. 
Atividades em agosto:  Repost na publicação da profissional Stefani Peroba que, no ato da 
imunização contra a Covid-19, fez seu protesto reiterando que o Médico-Veterinário é um 
profissional da saúde. 
 

Em andamento 
 
 

Mapeamento dos indicadores do CRMV-ES Elaboração de norma para criação de indicadores. 
Atividades em agosto: mensalmente os servidores repassam os indicadores para mensuração 
dos dados. 
 

Em andamento 

Processo seletivo para formação das 
comissões temáticas 

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

Concluído em 
julho 

Treinamento da fiscalização Importância da participação contínua do setor de fiscalização em treinamentos.   
Atividades em agosto: Treinamento do GT de fiscalização sobre fiscalização remota 
 

Em andamento 
 

Avaliação dos contratos Reavaliação minuciosa dos contratos em andamento no CRMV-ES. 
Atividades em agosto: Análise do contrato da empresa de contabilidade 

Em andamento 
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35 



Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição 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. 
Atividades em agosto: Reunião com o assessor jurídico para confecção do Termo de Referência 

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 (160 participantes), CRMV-MT (46 
participantes), CRMV-TO (70 participantes) e CRMV-PA (141 participantes) 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. 
Resolução CRMV-ES nº 30/2021. Solenidades realizadas 20/5 (9 participantes).  
Atividades em agosto: solenidade on-line realizada no dia 19/8 (46participantes). 
 

Concluído em abril 

Aproximação com outros Conselhos 
Regionais e órgãos públicos 

Importância de alinhamento institucional do CRMV-ES com outros Conselhos Regionais (CRMV-
MG, CRMV-BA, CRMV-MT, CRMV-TO e CRMV-PA) e 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 

Concluído 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Status 

Novo site do CRMV-ES Em parceria com o CFMV, o CRMV-ES está construindo seu novo site. Em andamento 

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. 

Concluído 

Realocação de servidora e contratação 
de assessor jurídico 

O CRMV-ES realocou a servidora Tatiane Espinosa Oliveira Leão para o setor de cobrança e 
contratou o assessor jurídico Kenedy Adans Roeldes Dally par exercer a função 
comissionada. 

Concluído 

Campanhas institucionais  Campanhas institucionais: “Investindo sua anuidade”, com informações onde são aplicados 
os valores arrecadados com a anuidade; “Por dentro do CRMV-ES”, onde são entrevistados 
servidores e conselheiros da atual gestão; “Código de Ética do Médico-Veterinário 
(Resolução CFMV nº 1138/2016) com publicações sobre os artigos do Código de Ética. 
 

Em andamento 

Reestruturação administrativa  
 

Buscando a capacitação, a gestão tem realizado treinamentos dos procedimentos 
administrativos junto ao CFMV. 
Atividades em agosto: Reunião com a contabilidade do CFMV para planejamento 
orçamentário de 2021 e 2022; reunião com os servidores do CRMV-ES para leitura e 
discussão do relatório do Núcleo de Apoio aos Regionais; reunião administrativa para 
definição de normativa sobre organograma, salário e função. 
 

Em andamento 
 

Criação e revisão de legislação 
internas do CRMV-ES 

Portaria CRMV-ES nº 13/2021 - Nomeia a servidora Samantha Rohr Rocha Martins Pinto 
para assumir a função de chefia do setor de atendimento durante as férias do servidor 
Thiago Socolott da Silva 

Em andamento 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Status 

Planejamento Estratégico 2022 Construção do Planejamento Estratégico e Orçamentário para 2022. 
Atividades em agosto: reunião da diretoria e reunião com a empresa de contabilidade 
para planejamento orçamentário de 2022. 
 

Em andamento 
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Dados dos setores / agosto de 2021 - Fiscalização 

36 

Fiscalização 

Contatos telefônicos 110 

E-mails recebidos 94 

E-mails enviados 54 

Whatsapp  66 

Presencial - 

Processos plenária 23 

Treinamentos 1 

Ofícios enviados: - 

Denúncias recebidas 4 

Denúncias apuradas 4 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 31 

Termo de 
Constatação 

97 

Auto de Infração 20 

Auto de Multa 0 

Total de documentos  148 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1009 

Empresas 
fiscalizadas 

145 

Índice 14,37 

Indicadores 

Diligências a 
serem realizadas 

101 

Diligencias 
realizadas 

27 

Índice 26,70 



Dados dos setores / Agosto de 2021 - Cobrança 
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1938 pagaram 
326 parcelaram  

340 não pagaram 

904 pagaram 
111 parcelaram 

266 não pagaram 

107 pagaram / parcelaram 
232 parcelaram 

Total: 339 empresas 



Dados dos setores / Agosto de 2021 - Cobrança 
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Quantidade de acordo realizado via Termo de Confissão de 
Dívida:  

23 R$ 62.344,60 

Atividades de cobranças 

E-mail  609 

WhatsApp 148 

Processos de cobrança 

amigável abertos 

751 



Dados dos setores / agosto de 2021 – Assessoria 
Jurídica 

39 

Ações de Execução Fiscal 

Novos processos ajuizados 27 

Bloqueio SISBAJUD R$ 3.866,46 

Acordo Extrajudicial R$ 3.248,83 

Processos Judiciais 

Processos analisados 71 

Petições intercorrentes 71 

Recursos interpostos 0 

Defesa 0 

Êxito judicial 5 

Insucesso judicial 4 

Ações desfavoráveis 4 

Atuações internas 

Pareceres emitidos 19 

Audiência de instrução 0 

Participação em sessão de 
julgamento de PEPs 

2 



Dados dos setores / agosto de 2021 - Atendimento 
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Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 41 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 4 

Produtores rurais 0 

Cancelamentos 0 

Suspensão - 

ARTs 73 

Atendimento pessoal 116 

E-mail recebido 305 

E-mail enviado 451 

Whatsapp 460 



Dados dos setores / agosto de 2021 
Assessoria da Presidência 
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Assessoria da Presidência 

Contatos telefônicos 8 

E-mails recebidos 114 

E-mails enviados 105 

Whatsapp 64 

Ofícios da Presidência 35 

Plenárias realizadas 2 

Processos relatados 88 

Itens discutidos 7 

Julgamentos realizados 2 

Reuniões realizadas 5 

Participações eventos 4 
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