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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: julho 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, 30 de julho 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 o alinhamento com relação ao funcionamento e 
organização do CRMV-ES face ao treinamento realizado pelo Núcleo de Apoio aos 
Regionais – NAR do CFMV, combinando com a participação da diretoria do Regional 
na reunião Plenária do CFMV, que possibilitou a revisão de procedimentos e o 
aprimoramento do planejamento para a condução da Autarquia. Ademais, vamos 
abordar o crescimento da comunicação institucional do CRMV-ES, as campanhas 
realizadas, a cerimônia de entrega da cédula profissional de forma virtual, as ações 
institucionais, a participação dos profissionais do estado nos cursos de RTs, planos e 
projetos em andamento, os dados financeiros referentes ao mês de julho e 
indicadores dos setores. 
 
Além das mídias sociais, site e Portal da Transparência, esse documento é mais uma 
ferramenta que a gestão apresenta para, de forma transparente e aberta, divulgar 
tudo que acontece aqui no CRMV-ES. 

 
 



Competências legais e finalidade 

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

 

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

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

Regionais.  
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Identificação dos principais dirigentes 

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

Presidente 
Médica-Veterinária 

CRMV-ES nº 568 

Douglas Severo Silveira 
Vice-Presidente 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 688 

Gabriela Gabriel de 
Almeida 

Secretaria Geral 
Médica-Veterinária 

CRMV-ES nº 356 

Augusto Marchon Zago 
Tesoureiro 

Médico-Veterinário 
CRMV-ES nº 184 



CANAIS DE ATENDIMENTO CRMV-ES 

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

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

CEP nº 29050-230 

E-mails e celular 

Assessoria / Gestão de PEP: 

secretariageral@crmves.org.br 

Celular: 27-995181374 

 

Gerência / Licitação: 

marcelosantos@crmves.org.br 

Celular: 27-995181374 

 

Fiscalização: fiscalizacao@crmves.org.br 

Celular: 27-998618906  

 

Setor de Pessoa Física e Jurídica: 

atendimento@crmves.org.br 

Celular: 27-997160692 

 

Cobrança: 

cobranca@crmves.org.br 

Celular: 27-998413499   

 

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

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO CRMV-ES 
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Plenária do CRMV-ES 
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Em 9 de julho foi realizada a plenária ordinária do 
mês, onde o destaque foi a apresentação do Programa 
de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica. O 
curso é voltado para médicos-veterinários e 
estudantes de medicina veterinária, e tem como 
objetivo desenvolver um profissional formado em 
Visão Sistêmica e com bases terapêuticas integrativas 
associadas. 
 
Foram discutidos 12 itens de pauta, com destaques 
para o projeto de controle de natalidade de cães e 
gatos de Vitória, o treinamento do setor de 
fiscalização no CRMV-MG, a Lei Geral de Proteção de 
Dados e deliberados 42 processos administrativos, 
entre registros, cancelamentos e defesa de multa 
eleitoral. 
 
Confira aqui o post na íntegra.  
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Cerimônia de Entrega da Cédula Profissional 
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A Cerimônia de Entrega de Carteiras Profissionais contou com 26 
novos profissionais inscritos, sendo 24 Médicos-Veterinários e 02 
zootecnistas. 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. 
 
O evento contou com a presença da Médica Veterinária do Instituto 
de Defesa Agropecuária do Espírito Santo (IDAF), Dra. Luciana Zetun, 
que apresentou o IDAF aos recém-inscritos e sua relação com os 
novos profissionais no combate às diversas doenças e suas devidas 
notificações.  

 
Participaram também da cerimônia o médico-veterinário Marco 
Rocha e o Zootecnista Wyllyam Gaede, ambos conselheiros do 
CRMV-ES. 
 
Confira o post na íntegra. 
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Curso de RT de Produtos de Origem Animal 

Dando prosseguimento às parcerias com outros 
Regionais, o Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) firmou parceria 
com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado do Pará (CRMV-PA) para que profissionais 
capixabas pudessem participar, de forma on-line, no dia 
29 de julho, do Curso de Responsabilidade Técnica em 
Produtos de Origem Animal. 

 

Dos mais de 700 inscritos, 141 dos participantes foram 
do Espírito Santo. Sendo 103 médicos-veterinários e 38 
acadêmicos de medicina veterinária. 
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Participantes dos cursos de RT 

Em pouco mais de três meses à frente do CRMV-ES, a atual gestão já proporcionou que profissionais 
do estado realizassem quatro cursos de RT: 

 

- Parceria com o CRMV-BA: 160 participantes do Espírito Santo 

- Parceria com o CRMV-MT: 46 participantes do Espírito Santo 

- Parceria com o CRMV-TO: 70 participantes do Espírito Santo 

- Parceria com o CRMV-PA: 141 participantes do Espírito Santo 
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417 
participantes  



CRMV-ES recebe o Núcleo de Apoio aos Regionais 
(NAR) do CFMV 

Durante quatro dias (20 a 23 de 
julho), o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo (CRMV-ES) recebeu o 
Núcleo de Apoio aos Regionais (NAR) 
do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV). 

 
Os trabalhos foram realizados com os 
chefes e os membros de cada setor, 
que puderam receber treinamento, 
tirar dúvidas e participar de 
capacitação dos procedimentos 
realizados. 

 

Confira o post na íntegra. 

12 

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


CRMV-ES participa de treinamento no CFMV 

Buscando o alinhamento das ações e 
compartilhamento de informações técnicas, a Diretoria 
Executiva do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES) foi 
convidada pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV) para participar de um treinamento 
em Brasília e participar da CCCXLVIII Sessão Plenária 
Ordinária do CFMV. 
 
Participaram do evento a presidente, Virginia Teixeira 
do Carmo Emerich; o vice-presidente, Douglas Severo 
Silveira; o tesoureiro, Augusto Marchon Zago; e o 
conselheiro efetivo e presidente da Comissão de 
Tomada de Contas do CRMV-ES, José Carlos Landeiro 
Fraga. 
 
Confira o post na íntegra aqui. 
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CRMV-ES participa de capacitação da fiscalização 
no CRMV-MG 

Com objetivo de promover capacitação e 
atualização de informações, o CRMV-ES participou 
da reunião do setor de fiscalização do CRMV-MG. 

 
Os representantes do Conselho foram a presidente, 
médica-veterinária Virginia Teixeira do Carmo 
Emerich; a chefe da fiscalização, Talita Calegario 
Figueira Dias e a fiscal, Mariane Luchi de Oliveira. 

 

Confira o post na íntegra. 
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Ação institucional: CRMV-ES encaminha sugestões 
à ANVISA 

Cumprindo sua função legal de orientar, 
supervisionar e disciplinar as atividades 
relativas à profissão de médico-veterinário, 
além de servir de órgão de consulta em todos 
os assuntos relativos à profissão de médico-
veterinário, o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-
ES) encaminhou à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) sugestões 
fundamentadas e justificadas referente à 
consulta pública para revisão da Portaria 
SVS/MS nº 344/98, a qual Aprova o 
Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial. 

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

O CRMV-ES publicou uma nota de repúdio após 
receber vídeos  de um abate de cabritos ocorrido 
em locais públicos na cidade de Irupi, interior do 
Espírito Santo.  

 

De acordo com tal legislação, a promoção da 
saúde pública e a coibição do abate e da 
produção irregulares de produtos e subprodutos 
de origem animal no Estado do Espírito Santo 
constituem incumbências primordiais de todos os 
órgãos envolvidos na inspeção sanitária e 
industrial de produtos de origem animal. 

 

Confira a nota na íntegra aqui. 
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Comunicação 
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Com objetivo de ampliar um canal de comunicação com o profissional, o Conselho reiterou a 
divulgação da sua linha de transmissão via what app. Além disso, deu prosseguimento ao newsletter, 
com mais duas edições. Clique na imagem das newsletter para ter acesso!  

https://www.crmves.org.br/newsletter-crmv-es-julho-2021-primeira-quinzena/
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/08/newsletter_2_semana_julho-2.pdf


CRMV-ES realiza live no instagram  

Na semana de comemoração ao Dia do 
Produtor Rural, o CRMV-ES promoveu uma 
live para abordar sobre a importância do 
Médico-Veterinário e do Zootecnista na 
propriedade rural. 

 
Os participantes foram os Conselheiros 
Wyllyan Gaede, que é Zootecnista, e 
Wendius Henrique Lucas, que é Médico-
Veterinário. 
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Campanhas nas mídias sociais 
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Clique nas imagens para ter acesso ao post 

https://www.instagram.com/p/CQ8bEfmD1bP/
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https://www.instagram.com/p/CRltqveDCh5/
https://www.instagram.com/p/CRmbVtpDxGq/


Campanhas Institucionais 

“Investindo sua anuidade” 

 

“Por dentro do CRMV-ES” 
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https://www.instagram.com/p/CQ_KTUWDBCD/
https://www.instagram.com/p/CRtYrRrjZvu/
https://www.instagram.com/p/CRrqx9ODjfb/
https://www.instagram.com/p/CRrq2-CD0cI/


Posts sobre o Código de Ética do Médico-
Veterinário (Res. CFMV nº 1138/2016) 
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https://www.instagram.com/p/CREshQmDGiF/
https://www.instagram.com/p/CRoXkHcDnWc/


Campanhas sobre a correta utilização do Título de Especialista 
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https://www.instagram.com/p/CRhTzPPDAWe/
https://www.instagram.com/p/CRbe--VDH6Q/
https://www.instagram.com/p/CRZQwP7C8d3/


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/CR6zGjgifHk/
https://www.instagram.com/p/CRPLPe8jpuU/
https://www.instagram.com/p/CRqwbjmj9OR/


Crescimento na interação do instagram - julho 

 

 

 

Interações com o conteúdo: 8.610 
(crescimento de 204%) 

 

              Curtidas: 5.470 

           Comentários: 174 

             Salvamentos: 440 

     Compartilhamentos: 1.292 
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Contas alcançadas: 10,9 mil  
(crescimento de 127%) 

Interações com o conteúdo: 
8.610 (crescimento de 204%) 



Outras ações do CRMV-ES 
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1 PEP 
instaurado 

Análises de 4 
projeto de 
castração 

(Serra, Vitória, 
Cachoeiro, 

Piúma 

Participação 
em audiência 

na CPI da ALES 
que apura 

maus tratos 
contra animais 

Ofício nº 
116/2021 ao 
MAPA sobre 

farmácia humana 
vendendo 
produto 

veterinário 

Manifestação 
do CRMV-ES à 

Anvisa com 
sugestões sobre 

a Portaria nº 
344/98 

Encerramento 
do processo 
seletivo das 
Comissões 
Temáticas 



Outras ações do CRMV-ES 
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Reunião na 
Secretaria de 

Desenvolvimento 
da Cidade e 

Habitação para 
análise do projeto 

arquitetônico 

 

Reunião da 
Assessoria 
Jurídica do 

CRMV-ES com os 
jurídicos do 

Sistema  
CFMV/CRMVs. 

Ofício conjunto do 
CRMV-ES com a  

COESA-ES, AVES e 
IDAF-ES, sobre 

emissão de GTA de 
galinhas de 
descarte.  



Atividades finalísticas 
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Registro 
• 23 Médicos-Veterinários 

• 12  pessoas jurídicas 

Denúncias 
•    6 denúncias recebidas 

 

1 arquivado 

1 ofício para o MAPA 

3 para a fiscalização 

1 para a assessoria jurídica 

  Fiscalização 
• 36 Termos de Fiscalização 

 

• 104 Termo de 
Constatação 

 

• 19 Auto de Infração 

 

• 0 Auto de Multa 

 

• 159 Total de 
documentos  

 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ Iniciativa Descrição Status 

Reforma da sede Reavaliação do projeto arquitetônico. 
Atividades em julho:  Reunião realizada na SEDEC em julho. 

Em andamento 
 

Reconhecimento do Médico-Veterinário 
como profissional da saúde 

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

Em andamento 
 
 

Mapeamento dos indicadores do CRMV-ES Elaboração de norma para criação de indicadores. 
Atividades em julho: 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. 
Atividades em julho:  Processo seletivo foi concluído. 
 

Concluído em 
julho 

Treinamento da fiscalização Importância da participação contínua do setor de fiscalização em treinamentos.   
Atividades em julho: Treinamento realizado presencialmente no CRMV-MG e on-line com o 
CFMV sobre a Resolução CFMV nº 1275, no dia 22/7/2021. 
 

Em andamento 
 

Avaliação dos contratos Reavaliação minuciosa dos contratos em andamento no CRMV-ES. 
Atividades em julho: Assessoria jurídica analisará todos os contratos em andamento. 

Em andamento 
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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 julho: confecção do Termo de Referência e análise jurídica. 
 

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), para que médicos-veterinários e zootecnistas 
participassem de forma on-line dos cursos nesses estados. 
Atividades em julho: CRMV-PA (141 participantes) 
 

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 julho : 15/7 (26 participantes). 
 

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. 
Atividades em julho: encaminhamento de sugestões à ANVISA sobre a Portaria SVS/MS nº 
344/98 e presença em audiência na Comissão de Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura 
maus tratos contra animais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

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 como ponte sobre as 
demandas internas do conselho para reformulação do site, midias sociais e artes, em apoio 
à empresa 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 julho: treinamentos através do Núcleo de Apoio aos Regionais (NAR), do 
CFMV, treinamento da diretoria no CFMV e treinamento da assessoria jurídica com o CFMV 
acerca da fiscalização das lojas agropecuárias. 
 

Em andamento 
 

Criação e revisão de legislação 
internas do CRMV-ES 

Portaria CRMV-ES nº 11/2021 (2/7/2021 – exoneração de cargo em comissão) e Portaria 
CRMV-ES nº 12/2021 (30/7/2021 – verba de representação). 
 

Em andamento 
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Finanças 

• Balanço Financeiro 

• Comparativo de Despesa 

• Comparativo da Receita 

• Cota Parte do CFMV 

• Demonstrativo Comparativo 

• Empenho 

• Liquidação e Pagamento 

• Inventário 
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https://www.crmves.org.br/balancos-financeiros/
https://www.crmves.org.br/balancos-orcamentarios/
https://www.crmves.org.br/balancos-orcamentarios/
https://www.crmves.org.br/balancos-patrimoniais/
https://www.crmves.org.br/receitas/
https://www.crmves.org.br/passagens/
https://www.crmves.org.br/jetons/
https://www.crmves.org.br/diarias/
https://www.crmves.org.br/inventario/


Verbas Indenizatórias, Gestão de Pessoas e 
Contratos 

Diárias, Jetons, Verbas e Passagens 

Relação dos servidores e cargos 

Remuneração dos servidores 
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Licitações e Contratos 

https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/despesas/
https://www.crmves.org.br/quadro-de-pessoal/
https://www.crmves.org.br/quadro-de-pessoal/
https://www.crmves.org.br/remuneracao/
https://www.crmves.org.br/remuneracao/
https://www.crmves.org.br/licitacoes/
https://www.crmves.org.br/contratos/


Dados dos setores / julho de 2021 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Contatos telefônicos 107 

E-mails recebidos 82 

E-mails enviados 45 

Whatsapp  64 

Presencial 3 

Processos para 
plenária 

34 

Treinamentos 2 

Ofícios enviados: 15 

Denúncias recebidas 5 

Denúncias apuradas 2 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 36 

Termo de 
Constatação 

104 

Auto de Infração 19 

Auto de Multa 0 

Total de documentos  159 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1026 

Empresas 
fiscalizadas 

147 

Índice 14,23% 

Indicadores 

Diligências a 
serem realizadas 

89 

Diligencias 
realizadas 

28 

Índice 31,46% 



Dados dos setores / Julho de 2021 - Cobrança 
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1869 pagaram 
253 parcelaram  

395 não pagaram 

863 pagaram 
92 parcelaram 

326 não pagaram 

105 pagaram 
99 parcelaram 

295 não pagaram 



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

20 R$ 55.273,73 

Atividades de cobranças 

E-mail  528 

WhatsApp 202 



Dados dos setores / Julho de 2021 - Financeiro 

Ampliação da receita de contribuição - Anuidade de 
profissionais e empresas  

((Receita de contribuição do ano atual/ Receita de contribuição 
do ano anterior)) - 1) x 100 

((75.519,30 / 55.908,88) – 1) x 100 
35,08% 
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Índice de despesas com pessoal 

(Valor despesa com pessoal / Receita corrente realizada líquida) 
x 100 

(95.207,18 / 147.304,30) x 100 
64,63% 

Percentual de benefícios 

(Valor gasto com benefícios para funcionários / Valor da folha de 
pagamento) x 100 

(18.852,02 / 76.355,16) x 100 
24,69% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(182.164,26 / 147.304,30) x 100 

124% 



Dados dos setores / julho de 2021 – Assessoria 
Jurídica 
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Ações de Execução Fiscal 

Novos processos ajuizados 15 

Bloqueio SISBAJUD R$ 7.576,95 

Acordo Extrajudicial R$ 873,66 

Processos Judiciais 

Processos analisados 77 

Petições intercorrentes 62 

Recursos interpostos 7 

Defesa 8 

Êxito judicial 4 

Insucesso judicial 1 

Ações desfavoráveis 5 

Atuações internas 

Pareceres emitidos 4 

Audiência de instrução 2 

Participação em sessão de 
julgamento de PEPs 

1 



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

Médicos-Veterinários 23 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 12 

Produtores rurais 0 

Cancelamentos 0 

Suspensão 0 

ARTs 65 

Atendimento pessoal 75 

E-mail recebido 240 

E-mail enviado 288 

Whatsapp 328 



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

Contatos telefônicos 21 

E-mails recebidos 209 

E-mails enviados 218 

Whatsapp 34 

Ofícios da Presidência 26 

Plenárias realizadas 1 

Processos relatados 42 

Itens discutidos 12 

Julgamentos realizados 0 

Reuniões realizadas 3 

Participações eventos 3 

Normativas publicadas (Portaria nº 11 e 12/2021) 
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