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PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Período: setembro 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, 30 de setembro 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 a construção coletiva do Planejamento 
Estratégico do Conselho para 2023, bem como o plano de atividades e as peças 
orçamentárias. As sessões plenárias ordinária e extraordinária, o evento 
realizado pela Comissão Estadual de Saúde Única do CRMV-ES sobre a raiva, a 
atuação efetiva da Comissão Estadual de Desastres em Massa Envolvendo 
Animais acompanha incêndio Parque Estadual Paulo César Vinha, a parceria com 
o CFMV e o CRMV-MT, as tratativas com o IDAF, as novas resoluções do CRMV-
ES, a convocação de dois novos servidores para reforçar o quadro de pessoal da 
Autarquia, 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 26/9/2022 
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11 participantes 

  6 itens de pauta 

  22 processos 
deliberados 

2 Processos éticos 
instaurados  

 21 pessoas 
jurídicas aprovadas 

 15 novos 

médicos-
veterinários 

Peças 
Orçamentárias para 

2023 aprovadas 

22 processos 
distribuídos à 

Diretoria Executiva 



1ª Plenária Extraordinária de 2022 
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No dia 29 de setembro de 2022, de forma virtual, às 19h, foi realizada a 1ª Sessão Plenária Extraordinária de 2022, 
cuja pauta foi a aprovação do Planejamento Estratégico e Plano de Atividades, visando o envio da Proposta 
Orçamentária ao CFMV. 
 
Foi destacado pela presidente do CRMV-ES, Dra. Virginia, a construção do planejamento de forma coletiva, com a 
participação dos servidores, com destaque para apresentação feita por todos os chefes e assessores avaliando o que 
foi planejado para esse ano, elencando os projetos cumpridos e finalizados, àqueles cumpridos parcialmente e 
justificando os que não foram não cumpridos em sua totalidade, além das propostas, metas e objetivos para 2023.  
 
Nessa perspectiva, os membros da gestão deixam de ser os únicos a tomarem decisões e dão vez e voz aos 
servidores, garantindo ainda que tais proposições sejam chanceladas e institucionalizadas, permitindo o avanço da 
autarquia. 
 
Após ampla discussão, o plenário aprovou por unanimidade os dois documentos, em atenção ao que determina a 
Resolução CFMV nº 1049/2014, em seu artigo 1º 



Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023  
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Clique para ter acesso ao documento Clique para ter acesso ao documento 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Planejamento-estrategico-CRMV-ES-2023-pdf.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Plano-de-Atividades-CRMV-ES-2023-pdf.pdf


Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023  
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Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023  
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De forma coletiva, o CRMV-ES construiu seu Plano Estratégico e Plano de 
Atividades, peças de planejamento que compõem a Proposta 
Orçamentária para o Exercício de 2023, e que precisam ser encaminhadas 
ao CFMV até o dia 30 de setembro do presente ano, conforme determina 
a Resolução CFMV nº 1049/2014. 

Foram realizadas reuniões individuais e específicas com dois 
setores finalísticos do CRMV-ES: fiscalização e pessoa física e 
jurídica. 

Em seguida, assessores e chefes de todos os setores fizeram apresentações demonstrando o que foi planejado 
para esse ano, elencando os projetos cumpridos e finalizados, àqueles cumpridos parcialmente e justificando os 
que não foram não cumpridos em sua totalidade, além das propostas, metas e objetivos para 2023.  
 
Os documentos foram aprovados na 1ª Plenária Extraordinária do CRMV-ES, realizada no dia 29 de setembro de 
2022, às 19h, de forma virtual. 



Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023  
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Da mesma forma, as peças orçamentárias, que compõem 
a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2023, foram 
construídas de forma coletiva entre a assessoria contábil, 
através da empresa que presta serviço ao CRMV-ES, que 
contou com a participação da Diretoria Executiva do 
Conselho, do presidente da Comissão de Tomada de 
Contas do CRMV-ES e do servidor Marcelo Pereira. 
 
Foi aprovado um valor de R$ 3.647.869,00 no orçamento 
para o próximo ano.  
 
As peças foram aprovadas na Sessão Plenária Ordinária, 
realizada no dia 26 de setembro de 2022. 

Confira as peças orçamentárias: 
 
 Quadro Geral – Orçamento para 2022 
 Demonstrativo analítico da receita; 
 Demonstrativo analítico da despesa; 
 Orçamento por centro de custo 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/1_-_Quadro_Geral_da_Receita_e_Despesa_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/1_-_Quadro_Geral_da_Receita_e_Despesa_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/1_-_Quadro_Geral_da_Receita_e_Despesa_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/1_-_Quadro_Geral_da_Receita_e_Despesa_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2_-_Demonstrativo_Analitico_da_Receita_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/3_-_Demonstrativo_Analitico_da_Despesa_assinado.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4_-_Proposta_Orcamentaria_por_Centro_de_Custos_assinado.pdf


Reunião com a 
Diretoria 

Executiva e 
CTC do CRMV-

ES 

12/9/2022 

 
14/9/2022 

 
16/9/2022 

 

21/9/2022 

 
23/9/2022 

 

Reunião com o 
setor de 

Fiscalização 

Reunião com o 
setor PF/PJ 

Reunião com a 
empresa de 

contabilidade 

Apresentação 
dos chefes e 
assessores  
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Cronologia da Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023  

26/9/1992 

Plenária 
Ordinária: 

aprovação das 
peças 

orçamentárias 

Plenária 
Extraordinária: 
aprovação do 
Planejamento 

Estratégico 

Envio da 
proposta ao 

CFMV 

29/9/2022 30/9/2022 



Construção Coletiva da Proposta Orçamentária para 2023 em imagens  
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Reunião com a Diretoria Executiva e 
CTC do CRMV-ES 

Reunião com o setor de fiscalização Apresentação dos chefes e assessores 
do CRMV-ES 



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. 



Comissão Estadual de Saúde Única realizada Webinar sobre raiva 
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O CRMV-ES, através da Comissão Estadual de Saúde 
Única do CRMV-ES realizou no dia 29 de setembro 
um Webinar com o tema: "Atualização sobre a 
Raiva“, apresentada pela  Médica Veterinária HELENA 
B. C. RUTHNER BATISTA, Pesquisadora Científica - 
Instituto Pasteur.  

 



Comissão Estadual de Desastres em Massa Envolvendo Animais 
acompanha incêndio Parque Estadual Paulo César Vinha (Guarapari)  
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Na última sexta-feira (23), membros da Comissão Estadual de 
Desastres em Massa Envolvendo Animais – CDMEA do CRMV-ES 
estiveram presentes no Parque Estadual Paulo César Vinha 
(Guarapari) para acompanhar o incêndio que ocorreu na 
unidade. 

 
Os representantes do CRMV-ES se reuniram com a equipe 
gestora do parque, representes do IEMA – Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do IPRAM - Instituto de 
Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. Após o diagnóstico 
inicial da situação, foram discutidas ações e traçado um plano de 
ação para o atendimento dos animais que possivelmente fossem 
resgatados. 

O incêndio no parque teve início na quinta-feira (22) e as chamas foram finalmente 
controladas no fim da tarde de domingo (25). Até o momento não foram resgatados 
animais vivos que necessitassem de atendimento médico-veterinário, foram 
resgatados somente alguns animais que morreram em decorrência do incêndio. 



Apoio institucional: CRMV-ES recebe visita de engenheiros do CFMV 
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Os engenheiros estiveram nos dias 26 e 27 de setembro de 2022.  
 
Foi verificado que o projeto, aprovado pela antiga gestão, não tinha sido protocolado na prefeitura de Vitória.  
Dessa forma, foi solicitada à empresa que fez o projeto que procedesse a regularização, a qual foi realizado no dia 
27 de setembro (6000082/2022).  

O Conselho possui um projeto arquitetônico concluído para reforma completa da sede, porém com 
inconformidades verificadas: i) ausência de relatório emitido referente a consulta aos setores com discriminação 
das necessidades estruturais, de equipamentos e móveis; ii) execução de aditivo no processo para projeto de 
acessibilidade, sem a possiblidade de um novo; iii) inconformidades na estrutura do projeto físico incompatíveis 
com a demanda atual aliada ao avanço tecnológico dos processos internos. 
 

Após solicitação do CRMV-ES, o CFMV disponibilizou a vinda dos engenheiros Luís 
Fernando Rocha Lopes e Christiano Veloso Porto para análise do projeto físico 
elaborado para o CRMV-ES, com objetivo de viabilizar as adequações das não 
conformidades identificadas no projeto atual, bem como obter a devolutiva dos 
referidos técnicos face à análise, para dar celeridade aos procedimentos cabíveis para 
execução deste projeto. 



Parceria com o CRMV-MT para Seminário de Responsabilidade – Módulo Básico   
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O CRMV-ES firmou parceria com o CRMV-MT para que 
médicos-veterinários e zootecnistas capixabas possam 
participar, de forma online, do Seminário de Responsabilidade 
– Módulo Básico. 
 
A presidente do CRMV-ES, Dra. Virginia Teixeira do Carmo 
Emerich foi uma das palestrantes do evento sobre o tema: “A 
importância do médico-veterinário na Saúde Única”. 
 



Reunião com o IDAF para tratar de assuntos institucionais   
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A presidente do CRMV-ES, Dra. Virginia Teixeira do Carmo Emerich e o conselheiro efetivo do CRMV-ES, Dr. 
Gilberto Marcos Campos Junior participaram de uma reunião virtual com médico-veterinário Raoni Cezana 
Cipriano, do IDAF, para tratar de assuntos como: fiscalização do IDAF nos estabelecimentos e a cooperação mútua 
entre o responsável Técnico e fiscalização, dada a complexidade de determinados estabelecimentos, além de 
outros assunto relevantes e de interesse da Medicina Veterinária. 



Publicação de quatro novas resoluções do CRMV-ES no site do CRMV-ES 
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Resolução CRMV-ES nº 004, de 29 de agosto de 2022 
Ementa: Cria a Procuradoria Jurídica do CRMV-ES, altera a Resolução CRMV-ES n.º 04/2021 e dá outras 
providências 

Resolução CRMV-ES nº 005, de 29 de agosto de 2022  
Ementa: Altera a Resolução CRMV-ES nº 001 de 25 de Janeiro de 2022 e dá outras providências  

Resolução CRMV-ES nº 006, de 29 de agosto de 2022 
Ementa: Dispõe sobre o regramento jurídico dos empregados do CRMV-ES, disciplina a criação de cargos e fixa os 
cargos existentes no âmbito do CRMV-ES e da outras providências. 

Resolução CRMV-ES nº 007, de 29 de agosto de 2022 
Ementa: Cria o cargo de Assessor dos chefes dos setores, altera Resolução CRMV-ES nº 004/2021 e dá outras 
providências 

https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Minuta-de-Resolucao-Cria-a-Procuradoria-Juridica-do-CRMV-ES-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Minuta-de-Resolucao-Cria-a-Procuradoria-Juridica-do-CRMV-ES-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Minuta-de-Resolucao-Cria-a-Procuradoria-Juridica-do-CRMV-ES-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Minuta-de-Resolucao-Cria-a-Procuradoria-Juridica-do-CRMV-ES-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Resolucao-005_2022_Altera-a-Resolucao-CRMV-ES-n.o-001_2022-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Resolucao-005_2022_Altera-a-Resolucao-CRMV-ES-n.o-001_2022-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Resolucao-005_2022_Altera-a-Resolucao-CRMV-ES-n.o-001_2022-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Resolucao-005_2022_Altera-a-Resolucao-CRMV-ES-n.o-001_2022-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-006-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-006-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-006-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-007-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022_CORRETA-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-007-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022_CORRETA-1.pdf
https://www.crmves.org.br/wp-content/uploads/2022/09/RESOLUCAO-No-007-de-29-DE-AGOSTO-DE-2022_CORRETA-1.pdf


CRMV-ES convoca agente de fiscalização e agente administrativo 
aprovados em concurso público 
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A fim de fortalecer o quadro de pessoal, o CRMV-ES convocou dois novos servidores, aprovados no 
concurso – Edital nº 001/2018 . 
 
Foram convocados: 

 
 Heber Braga Guimarães, agente de fiscalização, lotado no setor de fiscalização e  

 
 Gabrielli Simoes Quirino, agente administrativo, lotada no setor Pessoa Física e Jurídica. 



Ação Institucional: CRMV-ES oficia Procuradora Geral para parceria e 
alinhamento de condutas 
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O CRMV-ES oficiou a Procuradora-Geral de Justiça, Dra. Luciana 
Gomes Ferreira de Andrade, solicitando reunião para alinhamento 
de condutas, considerando a atuação do médico-veterinário como 
indispensável para assegurar tanto a saúde da população animal, 
quanto a saúde humana e considerando que nem todos os 87 
municípios do estado possuem médicos-veterinários, mas seguem 
executando atividades privativas. 
 
Dessa forma, é solicitada reunião para apresentar levantamento 
realizado pelo CRMV-ES, a fim de buscarmos soluções práticas 
que garante a condução destes programas por profissionais 
habilitados, garantindo a saúde pública e o bem estar animal na 
execução destas atividades. 



CRMV-ES comemora o Dia do Médico-Veterinário 
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Pelo dia de hoje, 9 de setembro, o Conselho Regional 
de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo 
(CRMV-ES) parabeniza os médicos-veterinários 
capixabas, profissionais essenciais para o 
fortalecimento do agronegócio, do mercado pet, da 
saúde única, da inspeção sanitária, e de tantas outras 
áreas da Medicina Veterinária fundamentais à 
proteção da vida. Pelos serviços prestados ao 
desenvolvimento do país, o CRMV-ES reconhece e 
agradece o trabalho dos médicos-veterinários 

capixabas. 
 

Em cumprimento à decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, o CRMV-ES respeitará as vedações de 
divulgação institucional impostas pela legislação e 
lançará a campanha preparada para o Dia do Médico-
Veterinário quando estiver encerrado o período de 
eleições em todo o país 



CRMV-ES orienta sobre carteiras provisórias vencidas 
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A carteira profissional provisória tem validade de 
um ano. Caso o profissional não regularizar seu 
registro dentro desse prazo, a prática profissional 
é considerada exercício ilegal da profissão e, 
nesse caso, poderá responder a sanções legais. 
 
Confira o post na íntegra.  
 

https://www.instagram.com/p/Ci0mbyUvXi2/
https://www.instagram.com/p/Ci0mbyUvXi2/


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

Architeturial Stúdio, cujo objeto era a “Contratação de profissional para realizar projeto básico de reforma ampla 

no âmbito da sede do CRMV-ES”, pela falta de regularização do projeto junto à Prefeitura Municipal de Vitória.  



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/comparativo-despesa-19/
https://www.crmves.org.br/comparativo-de-receita-3/
https://www.crmves.org.br/cota-parte/
https://www.crmves.org.br/demonstrativo/
https://www.crmves.org.br/relacao-de-empenho/
https://www.crmves.org.br/liquidacao-e-pagamento/
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 

28 

Licitações e Contratos 

https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
https://www.crmves.org.br/verbas-indenizatorias-2/
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/


Atuação da Comissão Permanente de Compras e Fiscalização Contratual 
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Assunto Modalidade 

Assessoria de 
Comunicação 

Pregão Eletrônico 

Locação de Scanners Dispensa Eletrônica 

Telefonia fixa / internet / 
dados móveis 

Dispensa  

Serviço de Manutenção 
Hidráulica 

Dispensa  

Setembro : 4 processos licitatórios em curso Setembro: 2 processos licitatórios Conclusos 

Assunto 

Energia elétrica 

Agente de Integração para contratação de estagiário 



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% 

Agente de Integração de 
estagiários 

Dispensa  R$ 3.733,92 R$ 2.880,00 22,87% 



Dados dos setores / setembro de 2022 - Fiscalização 
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73 Termos de Fiscalização  48 Termos de Constatação 

56 Autos de Infração 

12 falta de registro 

30 falta de ART  

14 estrutura irregular 

 0 Autos de Multa 

177 termos 
lavrados 



Dados dos setores / setembro de 2022 - Fiscalização 
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Fiscalização pessoa física 

2 orientações quanto à 
publicidade irregular 

82 profissionais fiscalizados 

75 inscrições 
definitivas 

7 inscrições 
provisórias 

82 
profissionais 
fiscalizados 



Setor de fiscalização do CRMV-ES: Auto inspeção e fiscalização in loco 

34 

Auto 
Inspeção 
Iniciada 

8 

Auto 
Inspeção 
Finalizada 

5 

Empresas 
fiscalizadas 

in loco 

159 

Serviço de 
qualidade 

para a 
sociedade 



 Reunião para alinhamento do planejamento 
estratégico 

 
 Apresentação do Planejamento estratégico do 

setor de fiscalização  

Dados dos setores / setembro de 2022 - Fiscalização 
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Denúncias 

Estabelecimento em São Roque do 
Canaã 

1 

Denúncias recebidas (via SUAP) 7 

Denúncias apuradas (via SUAP) 5 

Indicadores 

Empresas 
passíveis de 
fiscalização 

1086 

Empresas 
fiscalizadas 

159 

Índice 14,64% 

Contatos 

Telefone 83 

E-mails recebidos: 66 

E-mails enviados:  41 

Whats app 38 

Atendimentos 3 

Total 231 



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

Processos Administrativos deliberados  22 

Processos Administrativos distribuídos para conselheiros 22 

Processos Administrativos distribuídos para Diretoria Executiva 11 

Itens de pauta discutidos 6 

Registro do Médico-Veterinário aprovado 15 

Registro Pessoa Jurídica aprovado 21 

Registro do Zootecnista aprovado - 

Cancelamentos Pessoa física 1 

Cancelamentos Pessoa Jurídica 19 



Dados dos setores / setembro de 2022- Cobrança 

2133 pagamentos integrais 
320 parcelamentos 

439 débitos (386 integral e 53 com 
parcela pendente) 

948 pagamentos integrais 
110 parcelamentos 

202 não pagaram (187 integral e 
15 com parcela pendente) 



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

E-mail  376 

WhatsApp 112 

Termos de Confissão de Dívida pela Resolução 

CFMV 1120/2016 

19 R$ 26.752,09 



Indicador do setor financeiro / setembro 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 

((119.077,98/114.596,49) - 1) X 100 
3,91% 
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Índice de despesas com pessoal 

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

(887.895,36/2.794.481,12) X 100 
31,77% 

Grau de eficiência orçamentária 

(Despesa total executada / Receita total realizada) x 100 
(1.985.872,47/2.794.481,12) X 100 

71% 

Índice de efetividade do planejamento da receita 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(2.794.481,12/3.985.990,00) X 100 

70% 

Arrecadador (Índice de arrecadação) 

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

(2.794.481,12/ 3.425.990,00) X 100 
82% 

Índice de efetividade do planejamento da despesa 
 

(Recursos Recebidos no Ano / Previsão Anual da Receita) X 100 
(1.985.872,47/ 3.985.990,00) X 100 

50% 

Índice de efetividade do planejamento de arrecadação 
 

(Receita Corrente Arrecadada / Receita Corrente Prevista) X 100 
(2.794.481,12/ 3.425.990,00) X 100 

82% 



Indicador do setor financeiro / setembro de 2022 

Índice de efetividade do planejamento da fiscalização 

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

(21.955,23/ 526.016,00) X 100 
5% 
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Índice de arrecadação no mês 

(Receita Arrecadada / Receita Prevista no ano) 
(2.794.481,12/ 3.985.990,00) X 100 

70% 



Dados dos setores / setembro  de 2022 - Assessor Jurídico 
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4 pareceres 
emitidos 

2 sessão de 
julgamento de 

PEP 

1 audiência de 
instrução
  

4 elaboração 
de minutas de 

atos 
normativos 

12 orientações 
jurídicas 

1 minuta de 
documentos / 

decisões 
administrativas 



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

Novos processos ajuizados 
pelo CRMV-ES 

1 

Mandado de Segurança 
impetrado 

1 

Bloqueio SISBAJUD R$ 7.699,27 

Processos Judiciais 

Processos analisados 56 

Petições intercorrentes 51 

Recursos interpostos 2 

Defesa 3 

Êxito judicial 4 

Insucesso judicial 2 

Execução Fiscal (Prescrição) 100% 



Dados dos setores / Setembro de 2022 - Atendimento 

43 

Pessoa física e jurídica 

Médicos-Veterinários 16 

Zootecnistas 0 

Empresas registradas 11 

Produtores rurais 0 

ARTs homologadas 130 

Atendimento pessoal - 

E-mail 288 

Whatsapp 230 



Dados dos setores / setembro de 2022 
Processos Éticos 
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Processos Éticos em andamento 54 

Fase de instrução 18 

Julgados em 2022 18 

Instrução realizadas em 2022 19 

No CFMV para recurso 4 

Aguardando prazo de recurso no CRMV-ES 2 

Nomeado relator / Julgamento previsto em 2022 12 

A serem julgados no CRMV-ES 6 

Comissão de Admissibilidade 12 



Dados dos setores / setembro de 2022 - Assessoria da Presidência 
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Denúncias recebidas 6  

Denúncia Ética-Profissional 3 

Ouvidoria Fala BR 1 

Solicitação do IDAF de parceria para curso de RT para eventos 1 

Andamento do projeto de reforma da sede do CRMV-ES 1 

Encaminhamento de ofício à Visa de Vila Velha 1 

Ofício à Procuradora-Geral de Justiça para reunião 1 

Ofício ao IBAMA de denúncia recebida 1 

Resposta à Promotoria de Justiça de Vila Velha sobre profissional 1 

Ação contra nomeação de profissional não médico-veterinário em Inspeção de Vila Velha 1 

Contatos telefônicos 22 

E-mails enviados 222 

E-mails recebidos 198 

Whatsapp 42 



Relatório de 
Gestão  

2020 
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