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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: julho 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 julho 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 convocação da nova servidora, os trabalhos da Comissão 
Permanente de Compras e Fiscalização Contratual, 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 28/7/2022 
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11 participantes 

  5 itens de pauta 

  11 processos 
deliberados 

1 Resolução sobre 
projeto de 

castração em 
discussão 

 1 pessoas jurídicas 
aprovadas 

 31 novos médicos-
veterinários  



Sessão de Julgamento de Processo Ético-Profissional 

8 

Cumprindo sua função legal de Tribunal de Honra da 
profissão do médico-veterinário e zootecnia, o CRMV-
ES realizou no dia 8 de julho de 2022 duas sessões de 
julgamentos.  
 
Em um processo foi aplicada penalidade de censura 
confidencial e no outro foi arquivado.  
 
As penalidades cabem recurso ao CFMV. 

 



Restrição nas mídias sociais em face das eleições 2022 
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Em função do período eleitoral de 2022, compreendido entre 2 de julho a 30 de outubro (em caso de 2º turno), os meios de 
comunicação do CRMV-ES deverão seguir orientações e diretrizes de divulgação diferenciadas. 
 
As medidas são em respeito às Instruções Normativas nº 1 e 2, da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), do Ministério 
das Comunicações, em consonância com a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.674/2021 (Calendário Eleitoral 2022). 

 
De acordo com as Instruções Normativas, elaboradas a partir da legislação eleitoral, o conceito de publicidade engloba toda ação de 
difusão de informação. Portanto, os conteúdos institucionais serão estritamente informativos, técnicos, de caráter educativo, ou de 
ações e programas de interesse do cidadão vinculados à prestação de serviços e novas resoluções. 

 
Serão afetas as divulgações e veiculações de notícias na Plataforma do CRMV-ES, nas redes sociais institucionais, entre outros. 

 
Ficam, assim, vedadas as publicações que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, citações de 
pessoas externas ao CRMV-ES envolvidos nas eleições ou que tenham cargos públicos, assim como conteúdos ou análises com juízo 
de valor sobre ações, políticas públicas e programas sociais, além de comparações entre gestões de governo. 
 
A área de comentários das mídias sociais digitais também será desativada. 
 
Em caso de dúvidas, recomenda-se entrar em contato com o CRMV-ES por meio de mensagens privadas (Directs, Messenger, entre 
outros recursos disponibilizados pelas mídias digitais) ou pela Ouvidoria do Regional. 



Alteração na Comissão Permanente de Compras e Fiscalização Contratual 
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Através da Portaria CRMV-ES nº  31/2022, foi 
alterada a Comissão Permanente de Compras e 
Fiscalização Contratual, que passa a ser 
composta pelos seguintes membros: 
 
I – Marcos Amaral e Silva – Matrícula nº 041  
II – André Amaral e Silva - Matrícula nº 032  
III – Roberta Lavagnoli Gazel – Matrícula nº 047 
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Servidor aprovado em concurso toma posse 

O CRMV-ES convocou a servidora Natália Luchini Martins, agente administrativo, para 
tomar posse e ser lotada no setor de atendimento. 



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 Compras e Fiscalização Contratual 
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A comissão será formada pelos servidores: Roberta Lavagnoli Gazel, Marcos Amaral e Silva e André Amaral e Silva, conforme Portaria 
CRMV-ES nº 31/2022. Ficando a servidora Gabriella Karina Damacena sendo a figura da agente de contratação, além de pregoeira 
quando for a modalidade. 

 

Assunto Modalidade 

Assessoria de Comunicação Pregão Eletrônico 

Material de Limpeza Cotação Eletrônica 

Outsourcing de impressão Dispensa Eletrônica 

Registrador eletrônico de 
ponto 

Dispensa  

EDP – Energia Elétrica Inexigibilidade 

Sistema de Segurança 
Eletrônica 

Dispensa 

Telefonia fixa / internet / 
dados móveis 

Dispensa  

julho: 7 processos licitatórios em curso 



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% 



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. 
No total, foram 65 fiscalização por auto inspeções em 2021. 
 
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. 
 



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

8 Termos de 
Fiscalização 

 12 Termos de 
Constatação 

7 Autos de Infração 2 Autos de Multa 

29 
documentos  



Setor de fiscalização do CRMV-ES 
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Auto 
Inspeção 

6 

 

Empresas 
fiscalizadas 

27 

 

Serviço de 
qualidade 

para a 
sociedade 

Menos 
Burocracia  

 
Mais  

celeridade 

Presença do 
CRMV-ES in 

loco 



Dados dos setores / julho de 2022 - Fiscalização 
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Fiscalização 

Fiscalização pessoa física 
(propaganda irregular) 

2 

Apuração / Diligência 2 

Processos para plenária 
(registro de consultório) 

2 

Processos para plenária 
(cancelamento) 

6 

Processo de recurso 5 

Denúncias apuradas 4 

Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1084 

Empresas 
fiscalizadas 

11 

Índice 1,01% 

Em virtude dos contrato do 
combustível e rastreador estarem 
vencidos, não foi possível realizar 
viagem mensal, ficando as 
fiscalizações restritas. 
 

Contatos 

Telefone 62 

E-mails recebidos: 94 

E-mails enviados:  66 

Whats app 59 

Atendimentos 5 



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

Processos Administrativos deliberados  11 

Processos Administrativos distribuídos para 
conselheiros 

- 

Processos Administrativos distribuídos para 
Diretoria Executiva 

- 

Itens de pauta discutidos 4 

Registro do Médico-Veterinário aprovado 31 

Registro Pessoa Jurídica aprovado 1 

Registro do Zootecnista aprovado - 

Cancelamentos Pessoa física 4 

Cancelamentos Pessoa Jurídica 5 



Dados dos setores / julho de 2022- Cobrança 
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1975 pagamentos integrais 
250 parcelamentos 
608 não pagaram 

870 pagamentos integrais 
75 parcelamentos 
284 não pagaram 



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

E-mail  549 

WhatsApp 258 

Acordos 

14 R$ 28.157,56 



Indicador do setor financeiro / junho 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 

((67.555,06/ 75.519,30) - 1) X 100 
-10,55% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(682.537,30/1.784.463,07) X 100 
38,25% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(1.613.760,86/2.312.211,69) X 100 

70% 

Índice de efetividade do planejamento da receita 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(2.463.921,63/3.985.990) X 100 

62% 

Arrecadador (Índice de arrecadação) 

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

(2.463.921,63/ 3.345.990,00) X 100 
74% 

Índice de efetividade do planejamento da despesa 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(1.613.760,86/ 3.985.990,00) X 100 

40% 

Índice de efetividade do planejamento de arrecadação 
 

(Receita Corrente Arrecadada / Receita Corrente Prevista) X 100 
(2.463.921,63/ 3.425.990,00) X 100 

72% 



Indicador do setor financeiro / junho 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% 
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Índice de arrecadação no mês 

(Receita Arrecadada / Receita Prevista no ano) 
(2.463.921,63/ 3.985.990,00) X 100 

62% 



Dados dos setores / julho de 2022 - Assessor Jurídico 
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7 pareceres 
emitidos 

2 sessão de 
julgamento de 

PEP 

1 elaboração de 
minutas de atos 

normativos 

8 orientações 
jurídicas 

2 minutas de 
documentos / 

decisões 
administrativas 



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

Novos processos ajuizados 
pelo CRMV-ES 

2 

Novos processos ajuizados 
em desfavor do CRMV-ES 

2 

Bloqueio SISBAJUD R$ 10.817,16 

Denúncia ao MP - 

Processos Judiciais 

Processos analisados 52 

Petições intercorrentes 49 

Recursos interpostos - 

Defesa 3 

Êxito judicial 1 

Insucesso judicial 1 



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



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

Médicos-Veterinários 13 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 0 

Produtores rurais 0 

ARTs 58 

Atendimento pessoal - 

E-mail 220 

Whatsapp 135 



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

Contatos telefônicos 14 

E-mails recebidos 198 

E-mails enviados 150 

Whatsapp 28 

Ofícios da Presidência 2 
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