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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: setembro 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 setembro de 2021. 

Vitória–ES, 30 de setembro 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, demonstraremos as principais ações, os 
programas, projetos e atividades, em suma, o que resultou em valor público. 
 
Nessa prestação, iremos destacar as reuniões para a construção do planejamento 
estratégico e orçamentário para 2022, que contou com a participação dos membros 
da gestão, servidores e um treinamento realizado pelo CFMV. Além disso, os eventos 
do mês do Médico-Veterinário, as ações da fiscalização, com destaque para uma 
ação conjunta realizada com a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio 
Ambiente e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo que apura maus tratos contra animais, contra um suspeito 
de exercer ilegalmente a profissão, as ações e campanhas institucionais, o resultado 
das atividades finalísticas, planos e projetos em andamento, os dados financeiros 
referentes ao mês de setembro 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.  
 

• 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 10 de setembro foi realizada a plenária ordinária do mês, com 
destaques para o Planejamento Estratégico  para o ano de 2022; a 
aprovação de minuta de Resolução que dispõe sobre o 
procedimento para registro de pessoas jurídicas no âmbito do 
CRMV-ES, com objetivo de normatizar o fluxo de procedimentos; 
além da aprovação de lançamento de edital de chamamento 
público em busca de parceiros do CRMV-ES para concessão de 
desconto a profissionais e empresas devidamente registrados no 
Conselho. 

 

 

2 
Zootecnistas 

inscritos 

19 Médicos-
Veterinários 

inscritos 

Aprovação de 
minuta de 
resolução 

Planejamento 
Estratégico 
para 2022 

48 pareceres 
em processos 
administrativ

os 



Plenária Extraordinária do CRMV-ES 
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No dia 22 de setembro foi realizada 
a 7ª Plenária Extraordinária, com 

objetivo de tratar da reformulação 
orçamentária  e outras deliberações. 

 

 

No dia 27 de setembro foi realizada 
a 8ª Plenária Extraordinária, com 

objetivo aprovar a proposta 
orçamentária para 2022 e outras 

deliberações. 

.  
 

 

 



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 27 de setembro duas 
sessões de julgamentos.  
 
Nos dois processos, o (a) profissional foi julgado 
(a)  e considerado (a)  culpado (a). Ainda cabe 
recurso ao CFMV, que é a 2ª instância. 



Planejamento Estratégico 2022 
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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 – CTC José Carlos Landeiro Fraga estiveram na quinta (9) e sexta (10) trabalhando na 
construção do planejamento estratégico e orçamentário para o próximo ano. 
 



Planejamento Estratégico 2022 
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Com o objetivo de auxiliar o grupo a elaborar 
seu Planejamento Estratégico e o Plano de Ação 
para o Exercício de 2022. A equipe do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do ES recebeu 
um treinamento sobre planejamento, no último 
dia 2/9. Membros e gestores conheceram 
conceitos e ferramentas, apresentados por Laura 
Snitovsky, diretora do Departamento de 
Comunicação, Marketing e Planejamento do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
 
O Planejamento Estratégico encaminhado ao 
CFMV pode ser visualizado clicando aqui.   

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/planejamento-estrategico-2022-28-09_final-assinado_.pdf


Dia do Médico-Veterinário 
Para o dia do Médico-Veterinário, comemorado em 9 de setembro, o CRMV-ES realizou diversas ações, como 
descontos em restaurantes e postagens comemorativas. 
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Dia do Médico-Veterinário 

O vice-presidente do CRMV-ES, Douglas Severo Silveira 
ministrou palestra na Escola São Francisco de Assis – ESFA, no 
município de Santa Teresa, em evento sobre o Dia do Médico-
Veterinário.  
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A presidente do CRMV-ES, Virginia 
Teixeira do Carmo Emerich participou de 
uma bate-papo com os alunos de 
medicina veterinária da Faesa. 

 



Reuniões do CRMV-ES 
Foi realizado treinamento dos Setores de Fiscalização 
e Atendimento pela Assessoria Jurídica desta 
autarquia. A reunião contou com todos os servidores 
dos setores citados além dos assessores 
administrativos, do assessor jurídico e da presidente 
Dra. Virginia Teixeira. 
 
Estudo voltado para o registro e fiscalização de 
estabelecimentos veterinários à luz da Res. CFMV nº 
1275/2019 e Res. CFMV nº 1041/2013. 
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Ação da fiscalização 
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A fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Espírito Santo - CRMV-ES, em ação conjunta realizada com 
a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente e a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo que apura maus tratos 
contra animais, esteve em Marechal Floriano para investigar 
suposto exercício ilegal da medicina veterinária e maus-tratos. 



Resolução CRMV-ES nº 003/2021 
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Resolução CRMV-ES nº  003/2021, aprovada na 
445ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 
10 de setembro de 2021, dispõe sobre o 
procedimento para registro de pessoas 
jurídicas no âmbito do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
 
Confira na íntegra clicando aqui.  
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Lives no instagram do CRMV-ES 
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Ação institucional: Dia Mundial Contra a Raiva 

 
Em 28 de setembro é comemorado o Dia Mundial 
Contra a Raiva (World Rabies Day) e neste ano, com 
o tema “RAIVA: FATOS, NÃO MEDO”, a Organização 
Mundial da Saúde destaca a importância da 
conscientização sobre a doença, da vacinação da 
população animal e da educação das pessoas sobre 
o perigo da raiva e como preveni-la. 

 

Confira a nota na íntegra.  

18 

https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/
https://www.instagram.com/p/CUX961WlPdk/


Comunicação 
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Newsletter de setembro 
(clique na imagem para ter acesso) 

Newsletter de setembro 
(clique na imagem para ter acesso) 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/newsletter_1_semana_setembro-2.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/09/newsletter_2_semana_agosto.pdf
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Ações nas mídias sociais: Setembro Amarelo 



Campanhas Institucionais 

“Investindo sua anuidade” 

 

“Por dentro do CRMV-ES” 
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https://www.instagram.com/p/CUIICNWN0i2/
https://www.instagram.com/p/CUNStUhrNSJ/
https://www.instagram.com/p/CUNTM0BrsTt/


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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Atividades finalísticas 
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Registro 
• 36 Médicos-Veterinários 

• 1 Zootecnista 

• 33 pessoas jurídicas 

Denúncias 
•    4 denúncias recebidas 

 

1 arquivada 

1 instaurado PEP 

1 enviado ao MP-ES 

1 apuração com a CPI 

  Fiscalização 
• 50 Termos de Fiscalização 

 

• 79 Termo de Constatação 

 

• 15 Auto de Infração 

 

• 5 Auto de Multa 

 

• 149 Total de 
documentos  

 



Principais programas, projetos e iniciativas 

Projeto / Programa/ Iniciativa Descrição Status 

Reforma da sede Reavaliação do projeto arquitetônico. 
Atividades em setembro: Foram realizadas reuniões com o arquiteto que elaborou o projeto 
para verificação de pendências elencadas pelo PRODES-CFMV e demais relatórios necessários 
para condução do projeto. 
 

Em andamento 

Mapeamento dos indicadores do CRMV-ES Elaboração de norma para criação de indicadores. 
Atividades em setembro: 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 setembro: Cadastros repassados aos presidentes das comissões para seleção dos 
candidatos inscritos 
 

Concluído em 
julho 

Treinamento da fiscalização Importância da participação contínua do setor de fiscalização em treinamentos.   
Atividades em setembro: Treinamento sobre aspectos jurídicos voltados para registro e 
fiscalização à luz da res. CFMV 1275/2019 e Res. CFMV 1041/2013. 
 

Em andamento 
 

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

Em andamento 
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Projeto / Programa/ 
Iniciativa 

Descrição Status 

Planejamento Estratégico 2022 Construção do Planejamento Estratégico e Orçamentário para 2022. 
Atividades em setembro: reunião da diretoria e reunião com a empresa de contabilidade 
para planejamento orçamentário de 2022. Treinamento com o CFMV sobre o método 
5W2H. Encaminhado ao CFMV. 
 

Concluído 

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 setembro: Processo licitatório em andamento. 
 

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 / setembro de 2021 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Contatos telefônicos 57 

E-mails recebidos 78 

E-mails enviados 43 

Whatsapp  46 

Presencial 2 

Processos plenária 23 

Treinamentos 1 

Reuniões  5 

Ofícios enviados: 55 

Denúncias recebidas 2 

Denúncias apuradas 2 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 50 

Termo de 
Constatação 

79 

Auto de Infração 15 

Auto de Multa 5 

Total de documentos  149 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1052 

Empresas 
fiscalizadas 

142 

Índice 13,40 

Indicadores 

Diligências a 
serem realizadas 

88 

Diligencias 
realizadas 

11 

Índice 12,50 



Dados dos setores / Setembro de 2021 - Cobrança 
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1997 pagaram 
338 parcelaram  

335 não pagaram 

937 pagaram 
120 parcelaram 

233 não pagaram 

75% 

13% 

12% 

Anuidade 2021 - PF 

Pagou Parcelou Não pagou

73% 

9% 

18% 

Anuidade 2021 - PJ 

Pagou Parcelou Não pagou



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

19 R$ 23.941,42 

Atividades de cobranças 

E-mail  453 

WhatsApp 148 

Quantidade de Protesto em Cartório em 
setembro:   

28 
profissionais R$ 50.414,66 



Dados dos setores / setembro 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 

((51.514,40 / 127.855,80) – 1) x 100 
-59,71% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(95.061,09 / 114.596,49) x 100 
82,95% 

Percentual de benefícios 

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

(25.045,04 / 70.016,05) x 100 
35,77% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(152.863,68 / 114.596,49) x 100 

133% 



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

Novos processos ajuizados 6 

Bloqueio SISBAJUD - 

Acordo Extrajudicial - 

Processos Judiciais 

Processos analisados 56 

Petições intercorrentes 56 

Recursos interpostos 1 

Defesa 2 

Êxito judicial 2 

Insucesso judicial 3 

Ações desfavoráveis 3 

Atuações internas 

Pareceres emitidos 19 

Audiência de instrução 0 

Participação em sessão de 
julgamento de PEPs 

2 



Dados dos setores / setembro de 2021 - 
Atendimento 

33 

Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 36 

Zootecnistas 2 

Empresas registradas 33 

Produtores rurais 0 

Cancelamentos 2 

Suspensão 4 

ARTs 91 

Atendimento pessoal 67 

E-mail recebido 279 

E-mail enviado 480 

Whatsapp 288 



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

Contatos telefônicos 5 

E-mails recebidos 174 

E-mails enviados 182 

Whatsapp 43 

Ofícios da Presidência 16 

Plenárias realizadas 3 

Processos relatados 48 

Itens discutidos 5 

Julgamentos realizados 1 

Reuniões realizadas 5 

Participações eventos 2 
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