
Relatório de 
Gestão 

2020

1



Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo
CRMV-ES 

Unidade Prestadora de Contas 

2

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período: outubro 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 outubro de 2022.

Vitória–ES, 31 de outubro de 2022

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795


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 Cerimônia de Entrega da Carteira Profissional
virtual, as notas técnicas do Ministério da Saúde sobre a febre maculosa e
informações à sociedade, a parceria com a prefeitura Municipal de Vitória para ,
atendimento aos profissionais que não possuem a terapia pré-exposição contra a
raiva, o andamento do projeto da reforma do CRMV-ES, as manifestações do
Conselho a entes públicos, a plenária ordinária, os julgamentos de processo
ético, 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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https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5517-23-outubro-1968-375057-normaatualizada-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D64704.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5550.htm
http://portal.cfmv.gov.br/lei/download-arquivo/id/958


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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mailto:secretariageral@crmves.org.br
mailto:marcelosantos@crmves.org.br
mailto:fiscalizacao@crmves.org.br
mailto:atendimento@crmves.org.br
mailto:cobranca@crmves.org.br
http://www.crmves.org.br/
https://www.facebook.com/CRMVES/
https://www.facebook.com/CRMVES/


Plenária Ordinária do CRMV-ES realizada em 31/10/2022
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9 participantes

6 itens de pauta

17 processos 
deliberados

1 Processo ético 
instaurado 

6 pessoas jurídicas 
aprovadas

20 novos

médicos-veterinários 
registrados

Parecer da Comissão de 
Bem-Estar Animal de 

Projeto de Castração de 
Alfredo Chaves

35 processos 
distribuídos à Diretoria 

Executiva

51 processos 
distribuídos a 
Conselheiros



4 Sessões 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 7 de outubro de 2022 quatro
sessões de julgamentos.

Em dois processos foram aplicadas a penalidade de
“censura confidencial, em aviso reservado”, em um
houve penalidade de advertência e no outro o
processo foi arquivado.

Ainda cabe recurso nas penalidades.



40 profissionais participam da Cerimônia de Entrega da Carteira 
Profissional virtual 
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No dia 19 de outubro o CRMV-ES realizou a Cerimônia de Entrega da Carteira
Profissional, de forma virtual, que contou com a presidente do CRMV-ES, Dra.
Virginia Teixeira do Carmo Emerich, do vice-presidente, Dr. José Carlos Landeiro
Fraga, de forma virtual, e Dr. Rafael Fernandes Ferreira, Fiscal Estadual
Agropecuário do Idaf.

Dra. Virginia fez uma breve apresentação sobre o Sistema CFMV/CRMVs, as leis e
resoluções de destaque, a fiscalização e o limite de atuação do Conselho.

Após, Dr. Rafael destacou que a defesa sanitária animal e inspeção e fiscalização
de produtos de origem animal, apresentando algumas ações práticas em que o
médico-veterinário contribui nesse contexto.

Por fim, Dr. José Carlos abordou a importância da responsabilidade técnica.



Institucional: CRMV-ES divulga notas técnicas do Ministério da Saúde 
sobre a febre maculosa
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O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e
óbitos por febre maculosa, principalmente na região
Sudeste.

Foram emitidas ainda duas Notas técnicas. Confira em
nosso site.

Nota técnica 113/2022 - Orientações da vigilância
entomológica para coleta, acondicionamento e
transporte de amostras para pesquisa de potenciais
vetores de riquétsias e dá outras providências.

Nota técnica 114/2022 - Orientações sobre a Febre
Maculosa devido o período de sazonalidade da doença
no Brasil.

Confira em nosso site

https://www.crmves.org.br/orientacoes-sobre-a-febre-amarela-devido-o-periodo-de-sazonalidade-da-doenca-no-brasil/


Institucional: CRMV-ES divulga à sociedade informações sobre a febre 
maculosa
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O Espírito Santo registrou nesse final de semana a
quarta morte por febre maculosa.

Você sabe o que é? O @minsaude fez uma série de
posts sobre o assunto.

Assim que surgirem os primeiros sintomas, é
importante procurar uma unidade de saúde para
avaliação médica.

Confira na íntegra clicando aqui.

https://www.instagram.com/minsaude/
https://www.instagram.com/p/CjjAnYEJPou/


CRMV-ES divulga evento sobre febre maculosa brasileira do Ministério 
da Saúde
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Institucional: CRMV-ES realiza parceria com Prefeitura Municipal de 
Vitória para terapia pré-exposição contra a raiva.
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Em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória,
através da Gerência de Vigilância em Saúde, será
realizado no dia 20 de outubro de 2022, de 8h às 12h,
na sede do CRMV-ES, atendimento aos profissionais
que não possuem a terapia pré-exposição contra a
raiva.

O atendimento será prestado aos profissionais que
atuam em estabelecimentos de promoção a saúde
animal que estão localizados no município de Vitória.

A raiva é uma doença infeciosa viral aguda que acomete
mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como
encefalite progressiva e aguda, com letalidade de
aproximadamente 100%, sendo uma doença de
extrema importância para a saúde pública.



Andamento do projeto da reforma do CRMV-ES
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Dessa forma, através do Processo SUAP nº 0410012.00000192/2022-93 o CRMV-ES está dando andamento em
conjunto com a empresa que realizou o projeto junto à Prefeitura Municipal de Vitória, cujo andamento pode ser
verificado aqui: 6000082/2022.

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.



CRMV-ES responde a entidades públicas 
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CRMV-ES responde à CPI da 
Assembleia Legislativa que apura 

maus tratos sobre ação

CRMV-ES responde à Promotoria de 
Alfredo Chave sobre andamento de 

registro 

CRMV-ES responde ao CFMV sobre 
dados para auditoria do TCU

CRMV-ES responde à Prefeitura 
Municipal da Serra sobre solicitação 

de listagens 



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
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Licitações e Contratos

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 

Aquisição de carimbos Dispensa

Aquisição de cartuchos e 
Tonners

Dispensa

Outubro: 6 processos licitatórios em curso Outubro: 1 processo licitatório Concluso

Assunto

Telefonia móvel



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%

Telefonia Móvel Dispensa R$ 6.819,12 R$ 6.224,12 8,72%



Dados dos setores / outubro de 2022 - Fiscalização
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114 Termos de Fiscalização 61 Termos de Constatação

65 Autos de Infração

-15 falta de registro

-38 falta de ART 

-12 estrutura irregular

4 Autos de Multa

244 termos 
lavrados



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

89 profissionais fiscalizados

86 inscrições 
definitivas

3 inscrições 
provisórias

89 
profissionais 
fiscalizados



Dados dos setores / outubro de 2022 - Fiscalização
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Apuração de denúncias

CCZ de 
Guarapari

Agropecuária
Serviço de 
Inspeção 

Municipal de 
Vila Velha

Serviço de 
Inspeção 

Municipal de 
Castelo

Serviço de 
Inspeção de 
Venda Nova

Denúncia via 
SUAP



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

17

Auto 
Inspeção 
Finalizada

21

Empresas 
fiscalizadas 

in loco

237

Serviço de 
qualidade 

para a 
sociedade



Dados dos setores / outubro de 2022 - Fiscalização
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Indicadores

Empresas passíveis de 
fiscalização

1073

Empresas fiscalizadas 237

Índice 22,08%

Contatos

Telefone 112

E-mails recebidos: 79

E-mails enviados: 40

Whats app 39

Atendimentos 2

Total 728



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

Processos Administrativos deliberados 17

Processos Administrativos distribuídos para conselheiros 51

Processos Administrativos distribuídos para Diretoria Executiva 35

Itens de pauta discutidos 06

Registro do Médico-Veterinário aprovado 20

Registro Pessoa Jurídica aprovado 06

Registro do Zootecnista aprovado 01

Cancelamentos Pessoa física 01

Cancelamentos Pessoa Jurídica 13



Dados dos setores / outubro de 2022- Cobrança

2164 pagamentos integrais
333 parcelamentos

402 débitos (352 integral e 50 com 
parcela pendente)

961 pagamentos integrais
118 parcelamentos

204 não pagaram (186 integral e 
18 com parcela pendente)



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

E-mail 245

WhatsApp 136

Processos instaurados

(cobrança amigável da 

anuidade de 2022)

728

Termos de Confissão de Dívida pela Resolução 

CFMV 1120/2016

13 R$ 38.881,56



Indicador do setor financeiro / outubro 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 / outubro 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 / outubro de 2022 – Procuradoria Jurídica 
Assessoria Administrativa
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Parecer 
Administrativo: 

4

Participação em 
audiência de 
instrução: 4

Participação em 
sessões de 

julgamento de 
PEPs: 4

Orientações 
Jurídicas: 15

Elaboração de 
minutas de atos 
normativos: 3



Dados dos setores / outubro de 2022 - Procuradoria Jurídica
Contencioso Judicial
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Ações de Execução Fiscal

Novos processos ajuizados
pelo CRMV-ES

1

Mandado de Segurança 
impetrado

-

Bloqueio SISBAJUD R$ 3.590,25

Processos Judiciais

Processos analisados 68

Petições intercorrentes 60

Recursos interpostos 1

Defesa 7

Êxito judicial 1

Insucesso judicial 2

Execução Fiscal (Prescrição) 100%



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

Médicos-Veterinários 22

Zootecnistas 0

Empresas registradas 4

Produtores rurais 0

ARTs homologadas 93

Atendimento pessoal -

E-mail 545

Whatsapp 210



Dados dos setores / outubro de 2022
Processos Éticos
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Processos Éticos em andamento

Fase de instrução 17

Julgados em 2022 22

Instrução realizadas em 2022 20

No CFMV para recurso 4

Aguardando prazo de recurso no CRMV-ES 3

Nomeado relator / Julgamento previsto em 2022 8

A serem julgados no CRMV-ES em 2023 6

Comissão de Admissibilidade 12



Dados dos setores / outubro de 2022 - Assessoria da Presidência
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Denúncias recebidas 3

Denúncia Ética-Profissional 3

Ouvidoria Fala BR 1

Resposta à Promotoria de Alfredo Chave sobre andamento de registro 1

Resposta à CPI da Assembleia Legislativa que apura maus tratos sobre ação 1

Resposta ao CFMV sobre dados para auditoria do TCU 1

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

CRMV-ES responde à Prefeitura Municipal da Serra sobre solicitação de listagens 1

CRMV-ES solicita informações sobre ação realizada junto à Prefeitura Municipal de Vitória 1

Contatos telefônicos 23

E-mails enviados 228

E-mails recebidos 189

Whatsapp 52
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