
Relatório de 
Gestão  

2020 

1 



Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo 
CRMV-ES  

Unidade Prestadora de Contas  

2 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: outubro 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 outubro de 2021. 

Vitória–ES, 30 de outubro de 2021 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795


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, demonstraremos as principais ações, os 
programas, projetos e atividades, em suma, o que resultou em valor público. 
 
Nessa prestação, iremos destacar a participação do Conselho na Feira Pet Fair, sendo 
o curador do Pet Educa, programação científica exclusiva para profissionais e 
estudantes de Medicina Veterinária. Tivemos também a segunda entrega do Título 
de Especialista a um profissional no estado.  
 
Foi um mês marcante para o alinhamento com instituições do estado: tivemos 
reunião com a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais da OAB-ES com 
objetivo de alinhar o debate acerca da política de proteção aos animais no estado e a 
entrega ao Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal do Espírito Santo – IDAF o 
prêmio pelo 1º lugar no concurso nacional “Pecuária Saudável”. 
 
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.  
 

• 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 realizada em 8/10/2021 
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12 novos 
médicos-

veterinários  

9 itens de 
pauta 

5 ofícios 
recebidos 

17 proc. 
admin. 

deliberados 

7 novas 
pessoas 
jurídicas 
  



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 25 de outubro duas 
sessões de julgamentos.  
 
Nos dois processos, a denúncia foi julgada 
improcedente e o (a) denunciado (a) foi 
absolvido.  
 
Ainda cabe recurso ao CFMV, que é a 2ª 
instância, pela parte denunciante. 



Participação do CRMV-ES na Feita Pet Fair 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do 
Espírito Santo - CRMV-ES esteve presente na 2ª edição da Pet 
Fair ES que foi realizada nos dias 23 e 24 de outubro., no 
Centro de Convenções de Vitória. 

 
O CRMV-ES foi o apoiador institucional do evento, que contou 
com a curadoria do Médico-Veterinário Carlos Christo 
Coutinho da Silva, conselheiro da Autarquia, na Pet Educa, 
uma programação científica exclusiva para profissionais e 
estudantes de Medicina Veterinária. 

 
Foram seis palestrantes de renome no estado: as médicas-
veterinárias Aline Galante, Tâmara Jaretta, Nátali Faria, e os 
médicos-veterinários: Wagner Alexey, Stéfano Lievori e 
Eduardo Lázaro. 



Participação do CRMV-ES na Feita Pet Fair 
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Um estande do CRMV-ES foi montado na feira, que teve a presença de membros do Conselho nos dois dias de evento. 
Estiveram presentes também alunos de instituições de ensino e profissionais da área. 



Reuniões  
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CRMV-ES participou de 
reunião virtual com a 
Comissão Especial de 
Proteção e Defesa dos 

Animais da OAB-ES 
com objetivo de 

alinhar o debate acerca 
da política de proteção 
aos animais no estado 

e realizar 
encaminhamentos 
conjuntos entre o 

CRMV-ES e a OAB-ES. 



Reuniões  
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Reunião da diretoria do CRMV-
ES com servidores do IDAF 

Reunião da presidente com o 
tesoureiro  do CRMV-ES 



CRMV-ES entrega premiação ao IDAF 
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No dia 25 de outubro, na sede do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo – 
CRMV-ES, foi entregue ao Instituto de Defesa 
Agropecuário e Florestal do Espírito Santo – IDAF o 
prêmio pelo 1º lugar no concurso nacional “Pecuária 
Saudável”, realizado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), na categoria instituições públicas, pelo 
projeto Plano Estadual de Educação e Comunicação 
em Saúde Animal. 

 
Essa categoria reconhece, premia e dissemina boas 
práticas organizacionais e profissionais voltadas à 
educação e comunicação social em apoio às ações e 
projetos de defesa sanitária animal, desenvolvidas ou 
em desenvolvimento. 



CRMV-ES registra 2º Título de Especialista 
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O CRMV-ES registrou o 2º Título de 
Especialista.  
 
A Médica-Veterinária Dra. Cristiane dos 
Santos Honsho recebeu o título de 
Especialista em Oftalmologia Veterinária, 
aprovado pelo CFMV.  
 



Ações Institucionais 
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https://www.instagram.com/p/CVEH-bfFW2W/
https://www.instagram.com/p/CVQzv6il24t/


Ações Institucionais  
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https://www.instagram.com/p/CVVvML6l8Zr/
https://www.instagram.com/p/CVh7mctlJ_v/


Ações Institucionais: valorização da profissão 
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https://www.instagram.com/p/CUsfTo3Ffgz/
https://www.instagram.com/p/CVnwg-UlvKO/


Ações Institucionais: divulgação de eventos 
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Ações na comunicação institucional 
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Visão geral do instagram - outubro 
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De setembro para outubro, o instagram do CRMV-ES 
teve uma queda de 63,1% em contas alcançadas,  
ou: 6,2 mil. Foram 27 posts e 68 stories no período. 

Em outubro, o Conselho teve um total de 2.838 
interações com o conteúdo. Uma redução de 17,9% em 
relação a setembro. 
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Crescimento na interação do instagram - outubro 
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Contas alcançadas: 6,2 mil  
(redução de 63,1 % em relação a 

setembro) 

Crescimento no número de seguidores: 
junho (27), julho (112), agosto (141), 

setembro (89) e outubro (61) . 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ Iniciativa Descrição Status 

Mapeamento dos indicadores do CRMV-ES Elaboração de norma para criação de indicadores. 
Atividades em outubro: 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 outubro: nomeação dos membros e divulgação 
 

Em andamento 

Avaliação dos contratos Reavaliação minuciosa dos contratos em andamento no CRMV-ES. 
Atividades em outubro: Avaliação e análise pela assessoria jurídica dos contratos em vigor 

Em andamento 
 

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 outubro: Processo concluído. Empresa vencedora: Estúdio Criativo Ltda – 
EPP 
 

Em andamento 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Status 

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 outubro: Reunião administrativa com servidores do IDAF e entrega de 
premiação nacional ao IDAF. Reunião administrativa com a OAB/ES. 

Em andamento 

Novo site do CRMV-ES Em parceria com o CFMV, o CRMV-ES está construindo seu novo site. 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-patrimoniais/
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https://www.crmves.org.br/passagens/
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Verbas Indenizatórias, Gestão de Pessoas e 
Contratos 

Diárias, Jetons, Verbas e Passagens 

Relação dos servidores e cargos 

Remuneração dos servidores 
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Licitações e Contratos 
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Dados dos setores / outubro de 2021 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Contatos telefônicos 43 

E-mails recebidos 32 

E-mails enviados 21 

Whatsapp  35 

Presencial 4 

Processos plenária 11 

Treinamentos - 

Ofícios enviados: 5 

Denúncias recebidas 3 

Denúncias apuradas 3 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 33 

Termo de 
Constatação 

65 

Auto de Infração 20 

Auto de Multa 2 

Total de documentos  120 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1056 

Empresas 
fiscalizadas 

113 

Índice 10,70 

Ações realizadas 

Ações a serem 
realizadas 

5 

Ações realizadas 5 

Índice 100% 



Dados dos setores / outubro de 2021 - Cobrança 
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2015 pagaram 
351 parcelaram  

344 não pagaram 

937 pagaram 
120 parcelaram 

233 não pagaram 



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

22 R$ 63.506,23 

Atividades de cobranças 

E-mail  251 

WhatsApp 121 

Quantidade de Protesto em Cartório em 
setembro:   

19 
profissionais R$ 34.463,35 



Dados dos setores / outubro 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 

((33.599,51 / 53.193,06) - 1) X 100 
36,83% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(99.400,03 / 85.682,31) X 100 
116,01% 

Percentual de benefícios 

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

(24.603,18 / 74.796,85) X 100 
32,89% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(162.563,02 / 85.682,31) X 100 

190% 



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

Novos processos ajuizados 24 

Bloqueio SISBAJUD - 

Acordo Extrajudicial - 

Processos Judiciais 

Processos analisados 56 

Petições intercorrentes 61 

Recursos interpostos 1 

Defesa 3 

Êxito judicial 4 

Insucesso judicial 2 

Ações desfavoráveis 1 

Atuações internas 

Pareceres emitidos 11 

Audiência de instrução 3 

Participação em sessão de 
julgamento de PEPs 

2 

Exercício Ilegal da Profissão 1 

Ofícios e memorandos 1 



Dados dos setores / outubro de 2021 - 
Atendimento 

31 

Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 12 

Zootecnistas - 

Empresas registradas 9 

Produtores rurais - 

Cancelamentos 4 

ARTs 70 

Atendimento pessoal 41 

E-mail recebido 222 

E-mail enviado 417 

Whatsapp 287 



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

Contatos telefônicos 6 

E-mails recebidos 169 

E-mails enviados 187 

Whatsapp 47 

Ofícios da Presidência 29 

Plenárias realizadas 1 

Processos relatados 17 

Itens discutidos 9 

Julgamentos realizados 1 

Reuniões realizadas 3 

Participações eventos 2 
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