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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: janeiro de 2022 

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 janeiro de 2022. 

Vitória–ES, 31 de janeiro de 2022 
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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 



            Mensagem do Presidente interino* 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 os assuntos da Sessão Plenária, a resolução 
que normatizou os pagamentos das verbas indenizatórias e jetons, o 
andamento do projeto dos “40 anos do CRMV-ES”, com destaque para os 
primeiros posta publicados, a aprovação do projeto de Controle Populacional 
de Caninos e Felinos no município de Vitória- ES e cinco novas comissões 
temáticas nomeadas.  
 
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. 

 
 

* Do período de 3/1/2022 a 21/1/2022, a 
presidência foi exercida pelo vice-
presidente, Dr. José Carlos Landeiro Fraga 
(Portaria CRMV-ES nº 26/2021) 



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 24/1/2022 
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8 participantes 

14 novas 
pessoas jurídicas 

aprovadas 

64 novos 
médicos-

veterinários 

6 cancelamentos 
de PF 

61 processos 
administrativos 

distribuídos 

37 processos 
administrativos 

deliberados 

6 cancelamentos 
de PJ 

1 resolução 
aprovada 

10 itens de 
pauta discutidos 



Resolução CRMV-ES nº 001/2022 – Normatização de pagamentos 
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Na plenária de janeiro, foi aprovada a 
Resolução CRMV-ES nº 001/2022, que Dispõe 
sobre o procedimento para concessão de 
diárias, passagens, verba de representação e 
Jeton no âmbito do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

 
Confira na íntegra aqui.  
 

https://www.crmves.org.br/resolucoes-crmv-es/


Andamento do projeto dos “40 anos do CRMV-ES” 
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Relação de profissionais para a empresa dos 40 anos. 

Entrevistas com ex-presidentes, profissionais e 
servidores 

Contato com o presidente do CFMV para entrevista 

2 reuniões com a empresa dos 40 anos. 

Livro digital reprovado pela Comissão dos 40 anos 



40 anos do CRMV-ES: Primeiros posts nas mídias sociais  
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https://www.instagram.com/p/CY4VBu9tOin/
https://www.instagram.com/p/CYmxOuJjaEL/


Ações Institucionais do CRMV-ES: aprovação de projeto de Controle 
Populacional de Caninos e Felinos no município de Vitória- ES. 
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Considerando a Resolução CFMV nº 962/2010 que normatiza 
os procedimentos de contracepção de cães e gatos em 
programas de educação em saúde, guarda responsável e 
esterilização cirúrgica com a finalidade de controle 
populacional, de forma a garantir a vida e o bem-estar dos 
animais. A norma ressalta que a perfeita realização dos 
procedimentos pré, trans e pós-operatórios devem ser 
prioridade sendo, para isso, necessária estrutura adequada. 
 
Após ampla análise, o CRMV-ES aprovou o Projeto de Controle 
Populacional de Caninos e Felinos no município de Vitória- ES. 



Novas comissões instituídas 
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Em janeiro, foram nomeadas mais cinco novas comissões. Confira a relação de todas as comissões, clicando aqui.  

Comissão Estadual de 
Diagnóstico Veterinário 

Comissão Estadual de 
Pequenos Animais 

Comissão Estadual de 
Ensino da Zootecnia 

Comissão Estadual de 
Desastres em Massa 
Envolvendo Animais 

 

Comissão Estadual de 
Produção e 

Melhoramento 

https://www.crmves.org.br/comissoes-tematicas/


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

Em andamento 

Contratação de empresa de Assessoria de 
Comunicação 

Processo licitatório. 
Atividades em janeiro: apoio do CFMV na minutagem do Termo de Referência. 
 

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 janeiro: Envio da relação de profissionais para entrevista;  entrevistas com ex-
presidentes, profissionais e servidores;  contato com o presidente do CFMV para entrevista;  
Primeiro post publicado nas mídias sociais. 

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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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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Atuação da Comissão Permanente de Licitação 
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A CPL é formada pela Gabriella Karina Damacena, a nova pregoeira; e os membros da equipe de apoio: Marcelo Pereira 
Santos, Marcos Amaral e Silva e Thiago Socolott da Silva. 

Assunto Modalidade 

Assessoria de Comunicação Pregão Eletrônico 

Assessoria Contábil Pregão Eletrônico 

Plano de Saúde Pregão Eletrônico 

Cartão Combustível Pregão Eletrônico 

Material de Escritório Cotação Eletrônica 

Material de Limpeza Cotação Eletrônica 

Leitura Diários Oficiais Dispensa Eletrônica 

7 processos licitatórios em curso 



Dados dos setores / janeiro de 2022 - Fiscalização 
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O setor conta atualmente com três agentes de fiscalização. Em janeiro, a fiscal Valéria ficou licenciada. 

16 Termos de 
Fiscalização 

42 Termos de 
Constatação 

9 Autos de Infração 0 Autos de Multa 

67 
documentos  



Dados dos setores / janeiro de 2022 – Assessoria da Secretaria Geral 

18 

Plenária de Janeiro de 2022 

Processos Administrativos deliberados  37 

Processos Administrativos distribuídos 61 

Itens de pauta discutidos 10 

Registro do Médico-Veterinário aprovado 64 

Registro Pessoa Jurídica aprovado 14 

Registro do Zootecnista aprovado - 

Cancelamentos Pessoa física 6 

Cancelamentos Pessoa Jurídica 6 



Dados dos setores / janeiro de 2022- Cobrança 
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O setor conta atualmente com dois servidores e uma estagiária. 

620 integral 
59 parcelaram 

2073 não pagaram 

196 integral 
6 parcelaram 

1066 não pagaram 



Dados dos setores / janeiro de 2022 - Cobrança 
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Atividades de cobranças 

E-mail  415 

WhatsApp 102 

E-mails encaminhados sobre o desconto de 15% 

Profissionais 2.251 

Empresas 1.167 



Dados dos setores / janeiro de 2022- 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 

((513.187,26 / 634.645,67) - 1) X 100 
19,14% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(98.435,35 / 572.665,41.) X 100 
17,19% 

Percentual de benefícios 

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

(25.717,05 / 72.718,30) X 100 
35,37% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(272.082,06 / 572.665,41) X 100 

48% 



Dados dos setores / janeiro de 2022 - Assessor Jurídico 
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4 pareceres 
administrativos 

1 parecer em 
contrato de licitação 

Acompanhamento 
dos prazos judiciais 



Dados dos setores / janeiro de 2022  
Setor Jurídico (Férias da advogada do CRMV-ES) 
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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 / janeiro de 2022 - Atendimento 
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O setor conta atualmente com três servidores e uma estagiária. 



Dados dos setores / janeiro de 2022 - Atendimento 

25 

Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 69 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 8 

Produtores rurais 0 

Cancelamentos 10 

ARTs 66 

Atendimento pessoal 109 

E-mail recebido 208 

E-mail enviado 337 

Whatsapp 253 



Dados dos setores / janeiro de 2022 
Assessoria da Presidência 
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Assessoria da Presidência 

Contatos telefônicos 18 

E-mails recebidos 89 

E-mails enviados 111 

Whatsapp 28 

Ofícios da Presidência 7 

Plenárias realizadas 1 

Reuniões realizadas - 

Participações eventos - 
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