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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: agosto 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 fevereiro de 2022. 

Vitória–ES, 31 de agosto 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 



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 os assuntos discutidos em Plenária, a sessão de 
julgamento,  a atuação da Comissão de Bem-Estar Animal trabalhando na minuta 
de Resolução que regulamenta procedimentos de contracepção em programas 
de controle populacional, quatro novos resoluções que organizam o quadro 
administrativo do Conselho,  a participação do Conselho em eventos, as ações 
institucionais, com o destaque para aplicação da penalidade de “cassação do 
exercício profissional”, cumprindo dessa forma a função de Tribunal de Honra da 
profissão,  a orientação,  além dos dados de todos os setores.                                                                
 
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 29/8/2022 
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12 participantes 

  11 itens de pauta 

  48 processos 
deliberados 

5 novas resoluções 
discutidas 

 18 pessoas 
jurídicas 

aprovadas 

 43  

médicos-
veterinários  

33 processos 
distribuídos a 
Conselheiros 

36 processos 
distribuídos à 

Diretoria Executiva 



Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional 
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Cumprindo sua função legal de Tribunal de Honra da 
profissão do médico-veterinário e zootecnia, o CRMV-
ES realizou no dia 12 de agosto de 2022 quatro 
sessões de julgamentos.  
 
Em dois processos foram aplicadas a penalidade de 
“censura pública, em publicação oficial”, e em dois 
processos o (a) denunciado (a) foi absolvida.  
 
Em ambos os processos cabem recurso das partes. 

 



Comissão Estadual de Bem-Estar Animal: apresentação de resolução de 
projeto de castração  
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Durante a Sessão Plenária Ordinária realizada em 29 
de agosto de 2022, a Comissão Estadual de Bem-
Estar Animal do CRMV-ES apresentou a minuta de 
Resolução que regulamenta procedimentos de 
contracepção em programas de controle 
populacional.  

 



Assessoria Jurídica apresenta proposta de quatro novas resoluções de 
organização administrativa do CRMV-ES 
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i) Alteração da Resolução CRMV-ES nº 04/2021 – Referente à 
estrutura organizacional, empregos em comissão e 
funções de confiança do CRMV-ES - Alteração de 
nomenclatura de cargo e criação de cargo em comissão; 

 
ii)   Minuta de resolução para criação de Regime Jurídico dos  

Servidores do CRMV-ES; 
 
iii) Minuta de resolução pra criação da Procuradoria Geral do 

CRMV-ES;  
 

iv) Alteração da Resolução CRMV-ES nº 001/2022 – Referente 
aos procedimentos para concessão de diárias, passagens, 
verba de representação e Jeton no âmbito do CRMVES; 
 



CRMV-ES encaminha sugestões de alteração de Resolução do CFMV 
sobre publicidade no âmbito da Medicina Veterinária 
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O CRMV-ES encaminhou contribuições para 
alteração da Resolução CFMV nº 780/2004, 
referente à publicidade no âmbito da Medicina 
Veterinária. 



CRMV-ES participa da III Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs 
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O CRMV-ES, através de sua presidente, Dra. Virginia Teixeira do Carmo Emerich, 
e do assessor da presidência, o servidor André Amaral, participou da 3ª Câmara 
Nacional de Presidentes (CNP) de 2022, que aconteceu nos dias 31 de agosto e 
1º de setembro de 2022, em Porto Alegre / RS. 
 
No evento foi apresentado o novo modelo da cédula de identidade profissional. 
Foi possível o compartilhamento de estratégias de natureza administrativa, 
como auditorias nos regionais mediante sistema de sorteios, redução de 
inadimplência e programas uniformizados de recuperação de ativos, 
mecanismos de aperfeiçoamento do Código de Processo Ético-Profissional 
(Resolução CFMV nº 1.330/2020) e medidas de modernização de resoluções, 
como a de processo eleitoral nos conselhos regionais (nº 1.289/2019). 
 
Na pauta técnica, os presidentes repercutiram regulamentação da telemedicina 
veterinária, a construção colaborativa dos manuais de responsabilidade técnica 
e a normatização do atendimento veterinário domiciliar. 
 
A presidente do CRMV-ES, Dra. Virginia, se manifestou publicamente 
requerendo auditoria no CRMV-ES, o que foi prontamente acatado pelo CFMV. 
Por fim, os presidentes se manifestaram sobre assuntos vividos no âmbito 
regional, para conhecimento e registro do Sistema. 



Cerimônia Virtual de Entrega da Cédula Profissional 
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61 novos médicos-veterinários participaram da Cerimônia Virtual de Entrega da Cédula Profissional, que aconteceu 
no dia 15 de agosto de 2022. 
 
Na ocasião, a presidente do CRMV-ES, médica-veterinária Virginia Teixeira do Carmo Emerich fez uma apresentação 
sobre o Sistema CFMV/CRMVs, as leis e resoluções de destaque, a fiscalização e o limite de atuação do Conselho. 
 
O evento contou com a participação do médico-veterinário Rafael Fernandes Ferreira, Fiscal Estadual Agropecuário 
do Idaf, que explicou um sobre defesa sanitária animal e inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, 
apresentando algumas ações práticas em que o médico-veterinário contribui nesse contexto. 



Denúncia de Exercício Ilegal da Profissão 
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Após receber denúncia via Ouvidoria do CRMV-ES, foi protocolada denúncia no Ministério Público para 
apuração dos fatos. 
 
Trata-se de um leigo que atende em fazendas em um município do interior do Estado. 
 
A assessoria Jurídica encaminhou denúncia e provas dos fatos ao Ministério Público do município, e a 
promotoria ajuizou ação judicial para apuração dos fatos.  



Aplicação de penalidade: cassação do exercício profissional 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado do Espírito Santo – CRMV-ES, após decisão 
proferida pela Plenária do Conselho e referendada 
pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária - 
CFMV, nos autos do Processo Ético-Profissional nº. 
015/2019, executou a penalidade de CASSAÇÃO DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL aplicada ao médico-
veterinário JORGE BRAGANÇA NOGUEIRA, inscrito no 
CRMV-ES sob o nº. 0406. 

 
Dessa forma, o profissional está impedido do exercício 
profissional e intimado a entregar a este Regional a 
Carteira de Identidade Profissional na data 
determinada em ofício próprio. 

 
A publicação da penalidade foi publicada no Diário 
Oficial da União no dia 8 de agosto de 2022. 



CRMV-ES orienta: Leishmaniose Visceral Canina se torna doença de 
notificação obrigatória no Espírito Santo 
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Nesse mês de agosto, chamamos a atenção 
para a Semana Nacional de Controle e 
Combate à Leishmaniose que ocorre entre os 
dias 08 e 12 de agosto. 

 
Nesse ano, podemos destacar a inclusão da 
Leishmaniose Visceral Canina (LVC) na lista de 
doenças de notificação obrigatória no Estado 
do Espírito Santo (Portaria 115-R de 04 de 
agosto de 2022). 
 
Confira o post na íntegra.  

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


Notificação contratual 
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Como forma de controle do cumprimento dos contratos, o CRMV-ES, em agosto, notificou a empresa: Emerson 

Oliveira Rodrigues, cujo objeto era a “Material de Limpeza”, pela não entrega dos itens 12, 13 e 14 previstos na 

Cotação Eletrônica nº 04/2022.   



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/
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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 Compras e Fiscalização Contratual 
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Assunto Modalidade 

Assessoria de 
Comunicação 

Pregão Eletrônico 

Outsourcing de impressão Dispensa Eletrônica 

EDP – Energia Elétrica Inexigibilidade 

Telefonia fixa / internet / 
dados móveis 

Dispensa  

Agenciamento de 
Estagiários 

Dispensa  

Serviço de Manutenção 
Hidráulica 

Dispensa  

Agosto : 6 processos licitatórios em curso Agosto : 6 processos licitatórios Conclusos 

Assunto 

Aquisição de registrador eletrônico de ponto 

Prestação de serviços de sistema de segurança 
eletrônica 

Aquisição de material de limpeza / cozinha 



Atuação da Comissão Permanente de Compras e Fiscalização Contratual 
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Objeto Modalidade Valor estimado Valos contratado Economia  

Disco rígido Cotação Eletrônica R$ 9.789,42 R$ 3.999,84 59,14% 

Empresa de 
contabilidade 

Pregão Eletrônico R$ 40.448,52 R$ 33.600,00 16,94% 

Seguro da frota Dispensa R$ 2.287,11. R$ 2.100,00 8% 

Material de 
escritório 

Cotação Eletrônica R$ 8.892,03 R$ 8.427,13 5,22% 

Leitura de Diários 
Oficiais 

Dispensa  R$ 2.096,80 R$ 2.040,00 2,70% 

Seguro predial Cotação Eletrônica R$ 1.493,42 R$ 671,40 53,35% 

Cartão combustível Pregão Eletrônico R$ 28.656,00 R$ 28.177,00 1,7% 

Plano de Saúde  Pregão Eletrônico R$ 91.642,80 R$ 83.847,12 8,51% 

Rastreador de 
veículos 

Cotação R$ 2.075,16 R$ 1.400,00 30,60% 



Atuação da Comissão Permanente de Compras e Fiscalização Contratual 
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Objeto Modalidade Valor estimado Valos contratado Economia  

Relógio de ponto Cotação R$ 1.997,57 R$ 1.997,00 0,03% 

Sistema de 
segurança 

Cotação R$ 14.824,02 R$ 10.656,00 28,11% 

Material limpeza / 
cozinha 

Cotação R$ 3.515,21 R$ 2.242,54 36,12% 



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

13 Termos de 
Fiscalização 

 8Termos de 
Constatação 

18 Autos de Infração 1 Autos de Multa 

40 empresas 
fiscalizadas 



Setor de fiscalização do CRMV-ES 
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Visando dar celeridade aos procedimentos administrativos do registro de pessoa jurídica relacionado aos 
estabelecimentos veterinários, o CRMV-ES criou no ano passado, através da Portaria nº 009/2021, o roteiro de 
auto inspeção, que assegura o acompanhamento da fiscalização após o ato de registro, sem prejuízo às partes.  
 
Agora, nesse mês de março, a fiscalização voltou à sua rotina de diligências pelo Estado. Foi criado um novo 
roteiro de fiscalização. A novidade é a instituição da fiscalização em dupla, que garante: 
 

 Segurança no deslocamento 
 Segurança no ato fiscalizatória 
 Respaldo ao CRMV-ES da ação feita 
 Segurança para a parte fiscalizada 

 
A soma do auto inspeção com a fiscalização in loco, resultou em celeridade e menos burocracia na hora do 
registro e a fiscalização pelo CRMV-ES de forma presencial nesses estabelecimentos, resultando em um serviço 
de qualidade para a sociedade. 
 



Setor de fiscalização do CRMV-ES 
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Auto 
Inspeção 
Iniciada 

12 

Auto 
Inspeção 
Finalizada 

8 

Empresas 
fiscalizadas 

in loco 

40 

Serviço de 
qualidade 

para a 
sociedade 



1 treinamento realizado 
22 a 26/8/2022 em Natal / RN  

Dados dos setores / agosto de 2022 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Fiscalização pessoa física 
(propaganda irregular) 

3 

Denúncias apuradas 1 

Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1088 

Empresas 
fiscalizadas 

34 

Índice 3,12% 

Contatos 

Telefone 48 

E-mails recebidos: 78 

E-mails enviados:  55 

Whats app 30 

Atendimentos 2 



Dados dos setores / agosto de 2022 – Assessoria da Secretaria Geral 
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Plenária de agosto de 2022 

Processos Administrativos deliberados  48 

Processos Administrativos distribuídos para 
conselheiros 

33 

Processos Administrativos distribuídos para 
Diretoria Executiva 

36 

Itens de pauta discutidos 11 

Registro do Médico-Veterinário aprovado 43 

Registro Pessoa Jurídica aprovado 18 

Registro do Zootecnista aprovado - 

Cancelamentos Pessoa física 13 

Cancelamentos Pessoa Jurídica 23 



Dados dos setores / agosto de 2022- Cobrança 
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2092 pagamentos integrais 
282 parcelamentos 
451 não pagaram 

926 pagamentos integrais 
90 parcelamentos 
228 não pagaram 



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

E-mail  654 

WhatsApp 201 

Termos de Confissão de Dívida pela Resolução 

CFMV 1120/2016 

23 R$ 48.312,87 



Indicador do setor financeiro / agosto de 2022 

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 

((211.841,51/ 208.607,22) - 1) X 100 
1,55% 

30 

Índice de despesas com pessoal 

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

(798.254,23/2.675.403,14) X 100 
29,84% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(1.841.916,00/2.675.403,14) X 100 

69% 

Índice de efetividade do planejamento da receita 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(2.675.403,14/3.985.990) X 100 

67% 

Arrecadador (Índice de arrecadação) 

(Anuidade, Taxa ou Emolumentos Arrecadada / Receita Total 
Anuidade, Taxa ou Emolumento Prevista) X 100 

(2.675.403,14/ 3.345.990,00) X 100 
80% 

Índice de efetividade do planejamento da despesa 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(1.841.916,00/ 3.985.990,00) X 100 

46% 

Índice de efetividade do planejamento de arrecadação 
 

(Receita Corrente Arrecadada / Receita Corrente Prevista) X 100 
(2.675.403,14/ 3.425.990,00) X 100 

78% 



Indicador do setor financeiro / agosto de 2022 

Índice de efetividade do planejamento da fiscalização 

(Gasto com a Fiscalização / Gasto com a Fiscalização Prevista no 
ano) 

(26.691,85/ 526.016,00) X 100 
5% 

31 

Índice de arrecadação no mês 

(Receita Arrecadada / Receita Prevista no ano) 
(2.675.403,14/ 3.985.990,00) X 100 

67% 



Dados dos setores / agosto de 2022 - Assessor Jurídico 
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10 pareceres 
emitidos 

2 sessão de 
julgamento de 

PEP 

4 elaboração de 
minutas de atos 

normativos 

10 orientações 
jurídicas 

2 minutas de 
documentos / 

decisões 
administrativas 



Dados dos setores / agosto de 2022 - Setor Jurídico 
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Ações de Execução Fiscal 

Novos processos ajuizados 
pelo CRMV-ES 

3 

Novos processos ajuizados 
em desfavor do CRMV-ES 

0 

Bloqueio SISBAJUD R$ 14.011,14 

Denúncia ao MP 1 

Ofício confeccionado 1 

Processos Judiciais 

Processos analisados 59 

Petições intercorrentes - 

Recursos interpostos - 

Defesa 5 

Êxito judicial 4 

Insucesso judicial 0 



Dados dos setores / Agosto de 2022 - Atendimento 

34 

O setor conta atualmente com dois servidores e uma estagiária. 



Dados dos setores / Agosto de 2022 - Atendimento 
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Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 25 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 2 

Produtores rurais 0 

ARTs 97 

Atendimento pessoal - 

E-mail 341 

Whatsapp 321 



Dados dos setores / agosto de 2022 
Processos Éticos 

36 

Processos Éticos em andamento 54 

Fase de instrução 18 

Julgados em 2022 18 

Instrução realizadas em 2022 19 

No CFMV para recurso 3 

Aguardando prazo de recurso no CRMV-ES 3 

Nomeado relator / Julgamento previsto em 2022 12 

A serem julgados no CRMV-ES 6 

Comissão de Admissibilidade 12 



Dados dos setores / agosto de 2022 
Assessoria da Presidência 

37 

Denúncias recebidas 6  

Denúncia Ética-Profissional 11 

Ouvidoria Fala BR 3 

Resposta à Promotoria de Vila Velha 1 

Resposta à Promotoria de Guarapari 1 

Projeto de Controle de natalidade  (Alfredo Chaves) 1 

Edital de processo seletivo irregular (Jaguaré) 1 

Demanda encaminhada ao CFMV sobre Animais Selvagens 1 

Denúncia de exercício ilegal da profissão ao MP-ES 1 

Contatos telefônicos 18 

E-mails enviados 177 

E-mails recebidos 188 

Whatsapp 32 



Relatório de 
Gestão  

2020 
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