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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: dezembro 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 dezembro de 2021. 

Vitória–ES, 31 de dezembro 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 também as 
principais ações, os programas, projetos e atividades, em suma, o que 
resultou em valor público. 
 
Nessa prestação, iremos destacar nossa plenária e cerimônia de entrega 
da carteira profissional, a eleição do novo vice-presidente e conselheiro 
efetivo, a resolução que desburocratizou a exigência do profissional fazer 
o Seminário Básico para assinar como Responsável Técnico, as ações da 
Comissão Estadual de Bem-Estar Animal, o andamento do projeto dos “40 
anos do CRMV-ES”, com destaque para o lançamento do nosso selo, e as 
ações institucionais do Conselho, com destaque para diligência contra o 
exercício ilegal da profissão.  
 
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 10/12/2021 
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41 processos 
administrativos 

2 pessoas 
jurídicas 

9 pessoas físicas 
1 eleição do 
novo vice-
presidente 

7 itens de pauta 



Eleição de novo vice-presidente e conselheiro efetivo 
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Em virtude da solicitação de renúncia do vice-presidente, Dr. Douglas Severo 
Silveira, lida na Sessão Plenária Ordinária realizada em 12/11/2021, foi necessária 
a eleição de um novo vice-presidente do CRMV-ES.  
 
Candidataram-se ao cargo o Dr. José Carlos Landeiro Fraga e o Dr. Marco Antonio 
da Rocha Ferreira. Após apuração, o Dr. José Carlos Landeiro Fraga recebeu 6 
(seis) votos e o Dr. Marco Antonio da Rocha Ferreira recebeu 4 (quatro) votos. 
Sendo assim, o Dr. José Carlos Landeiro Fraga foi eleito e empossado como vice-
presidente do CRMV-ES, cujo mandato da gestão se encerra em 11/4/2024.  
 
A Diretoria Executiva passa a ter a seguinte composição: Médica-Veterinária 
Virginia Teixeira do Carmo Emerich, presidente; Médico-Veterinário José Carlos 
Landeiro Fraga, vice-presidente; Médica-Veterinária Gabriela Gabriel de Almeida, 
secretária geral; e Médico-Veterinário Augusto Marchon Zago, tesoureiro.   
 
Encerrada a escolha do novo Diretor, passou-se à escolha do novo Conselheiro 
Efetivo. Após apuração, Dr. Wendius Henrique Lucas recebeu 7 (sete) votos, a Dra. 
Nátali Barbosa Faria recebeu 2 (dois) votos e o  Dr. Carlos Christo Coutinho da 
Silva recebeu 1 (um) voto.  
 
Nesse sentido, Dr. Wendius Henrique Lucas Fraga é eleito o novo conselheiro 
efetivo, cujo mandato da gestão se encerra em 11/4/2024; 

 



Cerimônia de Entrega da carteira profissional 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinário do 
Estado do Espírito Santo – CRMV-ES realizou na última 
quinta-feira (9) a última cerimônia de entrega da 
carteira profissional de 2021. 
 
O evento foi realizado de forma virtual e contou com 
a presença de 41 novos médicos-veterinários e quatro 
novos zootecnistas.  
 
Participaram do evento, a médica-veterinária Alba 
Luisa Pereira Ribeiro Said, Auditora Fiscal Federal 
Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento – Mapa, o médico-veterinário Raoni 
Cezana Cipriano, Gerente de Defesa Sanitária e 
Inspeção Animal do IDAF  e a A médica-veterinária 
Luciana Caldas Zetun, Subgerente de Epidemiologia e 
Análise de Risco do IDAF, além da presidente do 
CRMV-ES,  médica-veterinária Virginia Teixeira do 
Carmo Emerich. 



Fim da obrigatoriedade de participação em Seminário para 
homologação de ART 
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Na plenária realizada na última sexta-feira (10), foi 
decidido, por unanimidade, pelo fim da 
obrigatoriedade de apresentação de comprovante 
de participação no Seminário Básico de 
Responsabilidade Técnica para que médicos-
veterinários e zootecnistas possam homologar suas 
ARTs. 
 
Confira a Resolução que pós fim a essa 
obrigatoriedade, clicando aqui.  
 
Dra. Virginia, presidente do CRMV-ES, destacou o 
princípio da desburocratização aliada à valorização 
profissional.  
 
Para 2022, o Conselho planeja a realização do 
Seminário Básico de Responsabilidade Técnica e de 
seminários específicos por área de atuação. Em 
breve o calendário será divulgado 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Resolucao-CRMV-ES-Revoga_curso_de_RT.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Resolucao-CRMV-ES-Revoga_curso_de_RT.pdf


Comissão Estadual de Bem-Estar Animal do CRMV-ES 
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A Comissão Estadual de Bem-Estar Animal do 
CRMV-ES, nomeada em 14/10/2021, realizou sua 
primeira reunião ordinária em 2/12/2021. 

 
Participaram os médicos-veterinários Paulo 
Sérgio Cruz de Andrade Júnior, presidente da 
comissão, e os membros: Rodolpho José da Silva 
Barros, Juliana Tozzi de Almeida, Letícia Barcellos 
da Costa e Celso Christo Coutinho da Silva.  

 
Após a apresentação de cada participante da 
comissão, foi pautado o item sobre identificação 
de felinos em situação de rua submetidos a 
procedimento de esterilização cirúrgica. 
 
Confira o post na íntegra.  
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Lançamento do selo dos “40 anos do CRMV-ES” nas mídias sociais do 
Conselho 
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Em 1981, um grande marco na história da Medicina 
Veterinária e Zootecnia do Espírito Santo se iniciava. 

 
São quatro décadas de dedicação em prol das nossas 
profissões, lutando pelo reconhecimento e 
fortalecimento do nosso Conselho. 

 
Comemore essa data conosco e acompanhe essa 
história em nossas mídias sociais. 
 
Confira o vídeo clicando aqui.  

https://www.instagram.com/p/CX1dpHFFbuG/


Andamento do projeto dos “40 anos do CRMV-ES” 
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Participação da empresa Estúdio 
Criativo Ltda – EPP na plenária 

ordinária de dezembro do CRMV-
ES para um breve resumo sobre 

os trabalhos realizados até o 
momento. 

Ofício encaminhado aos ex-
presidentes dos CRMV-ES para 

participar com depoimentos 
sobre os 40 anos do CRMV-ES> 

Início de entrevista com os ex-
presidentes do CRMV-ES para 

depoimentos sobre a criação do 
CRMV-ES e seu desenvolvimento 

até o dia de hoje. 

Cartão de Natal alusivo aos 40 
anos do CRMV-ES encaminhado a 

todos os profissionais.  

Indicação de nomes de 
profissionais e servidores para 

depoimentos sobre os 40 anos do 
CRMV-ES. 

Planejamento encaminhado para 
a comissão com as postagens 

para as mídias sociais do CRMV-
ES. 



CRMV-ES na mídia  

14 

Representantes do CRMV-ES participaram do Bom 
Dia ES da TV Gazeta nessa terça-feira (28), e 
orientaram a população capixaba sobre dois 
assuntos importantes envolvendo a saúde animal e 
a saúde publica. 

 
Dr. Carlos Christo, Conselheiro do CRMV-ES, falou 
sobre os cuidados que os tutores devem tomar com 
seus pets, a fim de minimizar os impactos negativos 
da queima de fogos de artifício, muito comuns nas 
festas de final de ano. Ressaltou ainda a importância 
de consultar um profissional médico-veterinário 
para orientações e administração de medicamentos, 
quando necessário. 

 
Em seguida, Dr. Eduardo Lázaro, presidente da 
Comissão de Animais Selvagens do CRMV-ES, 
explicou sobre cuidados e medidas que devem ser 
adotadas em caso de acidentes ofidicos. 



Ações Institucionais do CRMV-ES: denúncia ao MP-ES 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado do Espírito Santo - CRMV-ES protocolou 
nessa quarta-feira (8), denúncia ao Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por 
exercício ilegal da medicina veterinária. 

 
A denúncia se refere a atendimentos, 
procedimentos cirúrgicos e castração de cães e 
gatos supostamente realizados por uma moradora 
residente no município da Serra, em sua própria 
residência. 
 
Confira o post na íntegra.  
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Ações Institucionais do CRMV-ES: valorização da profissão 
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Clique na imagem para ter acesso ao post  

https://www.instagram.com/p/CX1pR3AlLWV/
https://www.instagram.com/p/CXzAFliFysB/


Ações Institucionais do CRMV-ES: valorização da profissão 

17 

No dia 15 de outubro o  Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo - CRMV-ES 
oficiou à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do 
Espírito Santo - Sesa, através do ofício nº 197/2021, 
solicitando a correção na nomenclatura do cargo 
referente ao Edital nº 006/2021. 

 
Contudo, consta a nomenclatura do cargo: 
"Veterinário". O termo correto é: "Médico-

Veterinário". 
 

No dia 26 de novembro, em resposta, a SESA 
informou que está impossibilitada de alterar a 
nomenclatura, tendo em vista que é de 
responsabilidade da Secretaria de Gestão e Recursos 
Humanos - SEGER, que coordena a formulação, 
execução, avaliação, orientação técnica e o controle 
das atividades referentes à gestão de carreiras 



Ações Institucionais do CRMV-ES: participação em eventos 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Espírito Santo - CRMV-ES esteve presente na 
Colação de Grau de 44 novos médicos-veterinários 
formados no Centro Universitário do Espírito Santo 
- UNESC. A cerimônia foi realizada na última terça-
feira (21), em Colatina / ES. 

 
O Médico-Veterinário Augusto Marchon Zago, 
Tesoureiro da CRMV-ES, esteve presente no evento. 

 
"Foi muito gratificante representar o Conselho 
nessa cerimônia tão importante para os novos 
profissionais. Agradecemos a UNESC pelo convite e 
colocamos o CRMV-ES à disposição das Instituições 
de Ensino", disse Dr. Augusto. 



Ações Institucionais do CRMV-ES: normatização 
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O Grupo de Trabalho formado por Virginia 
Teixeira do Carmo Emerich, presidente do CRMV-
ES, Talita Calegario e Mariane Luchi, fiscais, 
Kenedy Adans, assessor jurídico, e André Amaral, 
assessor da presidência, se reuniu para discussão 
de proposta de minuta de resolução do CFMV 
para fiscalização remota. 

 
As sugestões do grupo serão apresentadas na 
próxima plenária, que será realizada no dia 10 de 
dezembro, para apreciação e deliberação, e o 
posterior envio ao CFMV. 



Ações Institucionais do CRMV-ES: divulgação de concurso e 
residência 
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Clique na imagem para ter acesso ao post  

https://www.instagram.com/p/CYE9e9SlEhe/
https://www.instagram.com/p/CXi3HQvL-Eo/


Ações Institucionais do CRMV-ES: divulgação de eventos 
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https://www.instagram.com/p/CXMInjplqCx/
https://www.instagram.com/p/CXyQbcfrLmk/


Ações Institucionais do CRMV-ES: campanhas 
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Clique na imagem para ter acesso ao post  

https://www.instagram.com/p/CYG7_arLib4/
https://www.instagram.com/p/CXB2u5kl0qb/


Reunião administrativa do CRMV-ES com a presença do Núcleo 
de Apoio dos Regionais - NAR do CFMV 
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Reunião administrativa para alinhamento de 
ações com servidores do CRMV-ES, com a 
presença do Núcleo de Apoio aos Regionais 
(NAR) do CFMV, para encerrar o ano de 2021. 



Reunião com o sindicato para discussão de acordo coletivo 
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No dia 16/12/2021, a presidente do CRMV-ES, Virginia 

Teixeira do Carmo Emerich, a secretaria geral, Gabriela 

Gabriel de Almeida, o assessor jurídico, Kenedy Adans e o 

assessor da presidência, André Amaral, participaram da 

reunião com a presidente do SINDICOES, Ivana Lozer, com 

objetivo de iniciar as discussões do novo acordo coletivo, 

considerando que o último firmado foi em 2018 e não 

estava mais em vigor.  



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 dezembro: mensalmente os servidores repassam os indicadores para 
mensuração dos dados. 
 

Em andamento 

Contratação de empresa de Assessoria de 
Comunicação 

Processo licitatório. Em andamento 

Avaliação dos contratos Reavaliação minuciosa dos contratos em andamento no CRMV-ES. 
Atividades em dezembro: 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 dezembro: Processo concluído. Início dos trabalhos com entrevista aos 
presidentes e entrega do itens do contrato. 
 

Em andamento 

25 
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Finanças 

• Balanço Financeiro 

• Comparativo de Despesa 

• Comparativo da Receita 

• Cota Parte do CFMV 

• Demonstrativo Comparativo 

• Empenho 

• Liquidação e Pagamento 

• Inventário 

26 

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


Dados dos setores / dezembro de 2021 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Contatos telefônicos 25 

E-mails recebidos 48 

E-mails enviados 43 

Whatsapp  19 

Presencial 4 

Processos plenária 5 

Treinamentos - 

Ofícios enviados: 3 

Denúncias recebidas 1 

Denúncias apuradas 1 

Fiscalização 

Termo de Fiscalização 27 

Termo de 
Constatação 

25 

Auto de Infração 6 

Auto de Multa 3 

Total de documentos  61 
Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1084 

Empresas 
fiscalizadas 

58 

Índice 5,35% 

Ações realizadas 

Ações a serem 
realizadas 

1 

Ações realizadas 1 

Índice - 



Dados dos setores / dezembro de 2021 - Cobrança 
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2078 pagaram 
387 parcelaram  

273 não pagaram 

985 pagaram 
130 parcelaram 

251 não pagaram 



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

22 R$ 72.597,45 

Atividades de cobranças 

E-mail  375 

WhatsApp 115 

Quantidade de Protesto em Cartório em 
dezembro:   

- - 



Dados dos setores / dezembro 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 

((97.568,99 / 87.104,54) - 1) X 100 
12,01% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(187.307,95 / 173.384,96) X 100 
108,03% 

Percentual de benefícios 

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

(25.375,15 / 161.932,80) X 100 
15,67% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(254.103,98 / 173.384,96) X 100 

151%% 



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

Novos processos ajuizados 

Bloqueio SISBAJUD 

Acordo Extrajudicial 

Processos Judiciais 

Processos analisados 

Petições intercorrentes 

Recursos interpostos 

Defesa 

Êxito judicial 

Insucesso judicial 

Ações desfavoráveis 

Atuações internas 

Pareceres emitidos 

Audiência de instrução 

Participação em sessão de 
julgamento de PEPs 

Instrumentos Jurídicos 

Ofícios e memorandos 



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

Médicos-Veterinários 12 

Zootecnistas - 

Empresas registradas 24 

Produtores rurais - 

Cancelamentos 10 

ARTs 42 

Atendimento pessoal 75 

E-mail recebido 195 

E-mail enviado 280 

Whatsapp 286 



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

Contatos telefônicos 21 

E-mails recebidos 156 

E-mails enviados 169 

Whatsapp 35 

Ofícios da Presidência 13 

Plenárias realizadas 1 

Processos relatados 41 

Itens discutidos 7 

Julgamentos realizados - 

Participações eventos 2 
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