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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 

2.1 Apresentação da forma como está estruturado o relatório de   gestão 

O relatório de gestão do exercício de 2016 do Conselho Regional de Medicina Veterinária esta dividido 
em duas partes, uma da gestão que finalizou dia 30 de junho de 2016 e outra da gestão atual que iniciou a 
gestão em 01 de julho de 2016. Como já havia um plano de gestão aprovado e em execução pela gestão 
anterior, procurou-se cumprir grande parte das atividades já planejadas, conforme planejamento 
orçamentário. Além disso, algumas atividades propostas foram replanejadas e outras novas foram 
inseridas, sempre tendo o cuidado de seguir o planejamento orçamentário existente. Portanto, o relatório 
de gestão esta estruturado em ações de fiscalização, treinamentos em recursos humanos (treinamentos 
para os  funcionários, para a diretoria e conselheiros), educação continuada para os profissionais médicos 
veterinários e zootecnistas, busca de parcerias, representações junto as instituições e mudanças nos 
procedimentos administrativa do CRMV-MA, como por exemplo, mudança no horário de 
funcionamento de 6 horas   para 8 horas diárias.   

 

2.2 Principais realizações da gestão no exercício 
 

2.2. 1 Realizações da Gestão anterior (Janeiro a junho de 2016) 

 

• Participação na Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizado no 
período de 10 a 13 de janeiro de 2016, em São Paulo-SP; 
 

• Participação, no período de 11 a 13/02/2016  da Reunião Extraordinária – 
Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizada em Beasília-DF; 
 

• Participação da Reunião Extraordinária, realizada nos dias 11 e 12/02/2016, na 
sede do CFMV, em Brasília-DF, com todos os Presidentes de CRMVs, para 
discussão de caso de repercussão nacional, ocorrido em São Carlos-SP, sobre 
procedimentos éticos e legais para a prestação de serviços gratuitos à população 
carente, por parte dos médicos veterinários; 

 
• Realização de fiscalização, no período de 14 a 21/02/2016 nos Municípios de 

Chapadinha, Araioses, Anapurus, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria, 
Milagre do Maranhão, Itapecuru Mirim, Buruti da Inácia, Mata Roma, 
Magalhães de Almeida, São Bernardo do Maranhão, São Luis e Vargem Grande; 
 

• Realização de fiscalização, no período de 13 a  20/03/2016 nos Municípios de 
Barreirinhas, Paulino Neves, Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo 
Amaro, Morros, Axixá, Icatu, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Rosário, 
Bacabeira e Santa Rita; 
 

• Participação, no período de 31/03 a 01/04/2016 de  Reunião Extraordinária – 
Câmara de Presidentes CFMV/CRMVs, realizada em Palmas-TO; 
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• Participação, no período de  30/03 a 02/04/2016 da  XXI Câmara de Presidentes 
dos CRMVs das Regiões Norte, Nordeste e do Espírito Santo; 

 
 

• 11 a 14/04/2016 – Particpação, no período de 11 a 14/04/2016 do I Forum das 
Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do Sistema 
CFMV/CRMVs, rm Brasília-DF; 
 

• 17 a 20/04/2016 – Partcipação, no período de 17 a 20/04/2016 da Câmara 
Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizada em Brasília-DF; 

 
 

• 11 a 14/05/2016 – Participação do Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA, 
período de 11 a 14/05/2016; 
 

• Participação, no período de 12 a 14/05/2016, do   Encontro Maranhense dos 
Profissionais e Estudantes de Zootecnia, em São Luís;. 

 
 

• Participação, no dia 13/05/2016 – Abertura da Semana do Zootecnista, no 
auditório do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA); 

• Realização, no período 01 a 04/06/2016  de  fiscalização nos Municípios de 
Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Loreto, Paraibano, Pastos Bons e 
Colinas; 

• Realização de fiscalização, no período de 14 a 22/05/2016  nos Municípios de 
Imperatriz, João Lisboa, Senador La ão Lisboa, Senador La oque, Buritirana, 
Amarante do Maranhão, Gov. Edson Lobão, Montes Altos, Sítio Novo, 
Grajaú, Lajeado Novo, Porto Franco, São João do Paraíso e Estreito; 

• 29/05/2016 a 05/06/2016 - Realização de fiscalização, no período de 29/05 a 
05/06/2016, por solicitação da Promotoria de Justiça (abates 
irregulares/clandestinos) nos Municípios de Balsas, Tasso Fragoso, Alto 
Parnaíba, Riachão, Carolina, Feira Nova do Maranhão, São Raimundo da 
Mangabeira, Sambaíba, Loreto, São Domingos do Azeitão, Patos Bons, Nova 
Iorque, Paraibano e Colinas; 

• Participação , no período de 01 a 04/06/2016  da 1ª Reunião da 
AMAZONVET, realizada em Macapá-AP; 

• Participação, no período de 02 e 03/06/2016 do VI Encontro de Assessores 
Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs; 
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• Participação, no período de 06 a 09/06/2016 do  I Seminário sobre o papel do 
Médico Veterinário e Zootecnista na Área Ambiental, em Cuiabá-MT; 

 

          2.2.2 Realizações da Gestão atual (julho a dezembro de 2016) 

 

• Fiscalização  nos Municípios de Timon, Coelho Neto, Duque Bacelar, Caxias, 
Codó, Timbiras, Coroatá, Peritoró, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, 
Matões do Norte e Miranda do Norte, no período de 18 a 25 de julho de 2016; 

• Participação no 1º Encontro de Liderança Empreendedora para Médicos 
Veterinários e Zootecnistas do Brasil, realizada em Brasília-DF, no período de 
05 a 07 de agosto, participação da presidente do CRMV-MA; 

• 14 a 17/08/2016 –  Participação da Câmara de Presidentes das Regiões Norte, 
Nordeste e Espirito Santo, no período de 14 a 17 de agosto de 2016; 

•  Fiscalização nos Municípios de Lima Campos, Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Bernardo do Mearim, Poção de Pedras, Igarapé Grande, Lago dos Rodrigues, 
Lago do Junco, Lago da pedra, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Olho D’Água 
das Cunhãs e Bacabal, no período de 15 a 20/08/2016. 

• Participação no I Encontro de Usuários do Siscad, no período de 21 a 
24/08/2016, realizado em Brasília-DF, com a participação do fiscal do 
CRMV-MA, José de Ribamar Ferreira Neto; 

• Participação no I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Ética, 
Bioética e Bem-estar Animal do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 28 a 
30/08/2016, em Brasília. Representaram o CRMV-MA, a presidente da 
Comissão de Ética e Bem Estar Animal e a secretaria geral; 

• Participação da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, no 
período de 30/08 a 02/09/2016, realizada em Porto Alegre-RS, com a 
participação da presidente do CRMV-MA; 

 
• Realização dia 09/09/2016 do Ciclo de palestras em Comemoração ao dia do 

Médico Veterinário com a de entrega de carteiras aos profissionais, palestra sobre 
direito do consumidor, Terceirização do Serviço de Inspeção e Mesa redonda 
sobre Gestão Empreendedora, realizada no Município de Imperatriz-MA; 

•  Realização no dia 21/09/2016 do Ciclo de palestras  em Comemoração ao dia do 
Médico Veterinário com de entrega de carteiras aos profissionais, palestra sobre 
direito do consumidor, Terceirização do Serviço de Inspeção e Mesa redonda 
sobre Gestão Empreendedora, realizada em São Luís. 

• Realização, no período de 26 a 29/09/201 de Treinamento para os Diretores, 
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Conselheiros, funcionários e comissões técnicas sobre Procedimentos 
operacionais Padrão Administrativos   Financeiros, com o apoio do CFMV; 

 
• Realização de Auditoria Orientativa,  no período 26/09/2016 a 01/10/2016, por 

solicitação do próprio CRMV, realizada por auditores do Auditoria  CFMV; 
 

• Realização, no dia 30/11/2016 de uma  Reunião Técnica da Comissão de Ética e 
Bem Estar Animal com os profissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas, 
bem como ONG´S e representantes de vaquejadas com o objetivo de discutir 
sobre eventos equestres e, de modo especial, vaquejadas. A reunião  aconteceu 
no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 

 

• Realização de Oficinas sobre Planejamento Estratégico, realizado na sede do 
CRMV/MA pelo CFMV, no período de 05 a 09/12/2016 . 

 
 
2.3 Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício 

 

 O principal desafio enfrentado pela gestão tem sido a carência de recursos humanos, pois para a 

realização de todos os processos de trabalho, administrativo, financeiro, gerir pessoas e fiscalização 

dispomos apenas de 03 funcionários do quadro efetivo e dois cargos de confiança, assessores 

administrativo e jurídico. O segundo maior desafio é a elevada inadimplência, contribuindo para uma 

baixa da arrecadação. Estes dois grandes desafios são os grandes gargalos que contribuem 

diretamente para a execução não efetiva do planejamento estratégico. Medidas para diminuir a 

inadimplência têm sido adotadas, contudo devido a atual crise econômica que o País tem 

vivenciando, marcada pelo desemprego, flexibilização do trabalho e baixos salários, esta situação 

persiste, portanto, temos ainda muito o que fazer para superar esta fase e chegar a um patamar 

desejável.  

 
2.4 Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório 

A Gestão participativa, com uma Diretoria executiva coesa e afinada com os propósitos do 

Conselho; a busca incessante por novas parcerias, a implantação dos POP`S e a realização de concurso 

público e a disponibilização de treinamento para funcionários são ações já em andamento que poderão 

proporcionar a visibilidade e a transparência da gestão. 
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 

DENOMINAÇÃO  

COMPLETA 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

MARANHÃO 

DENOMINAÇÃO  

ABREVIADA 

CRMV - MA CNPJ 07.059.025/0001-00 

NATUREZA  

JURÍDICA 

Autarquia Federal CONTATO (98) 3304-9811 e 

3304-9812 

CÓDIGO CNAE 84.11-6/00 

ENDEREÇO  

ELETRÔNICO 

secretaria@crmvma.org 

PÁGINA  INTERNET www.crmvma.org 

ENDEREÇO  POSTAL Rua Astolfo Marques nº 57 

CIDADE São Luís UF MA 

BAIRRO Apeadouro CEP 65.036-070 

INFORMAÇÕES  

ADICIONAIS 

Delegacia Imperatriz-MA: BR-010, Km 1345 – CEP: 65.900-000 

 

3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 
 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada 
 

Conforme seu Regimento Interno, instituído pela Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, 

em seu art. 2º, afirma que: o Conselho Regional de Medicina Veterinária têm, por finalidade, orientar e 

fiscalizar o exercício das profissões de médico veterinário e zootecnistas, bem como servir de órgãos de 

consulta dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, em assuntos referentes ao exercício 

profissional, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à produção animal, à defesa sanitária, à 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, nas áreas sob suas respectivas 

jurisdições. 

Os poderes Legislativo/Deliberativo, e Executivo são exercidos, pelo Plenário e pela 

Presidência, esta auxiliada pela Diretoria/Executiva - DE). Portanto,  as competências institucionais da 

entidade são exercidas pelo plenário e pela presidência. Ao plenário (PL) - órgão legislativo/deliberativo 

- integrado por todos os membros efetivos, compete: 

 a) observar as Resoluções emanadas do CFMV e as do próprio CRMV, assim como os 

demais diplomas legais vigentes; 

b) deliberar quanto a necessidade de modificações no Regimento Interno, a serem submetidas 

à consideração e aprovação do CFMV; 

 c) julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia, cometidas na jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a sanção legal adequada; 

d) examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas sob 

sua alçada; 

e) sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a regulamentação e o 

exercício das profissões de médico veterinário e zootecnistas; 

 f) examinar representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos 

registros de profissionais e de empresas, assim como as infrações as normas atinentes a Medicina 

Veterinária e a Zootecnia; 

 g) funcionar como “Tribunal de Honra”, zelando pelo prestígio e bom nome das profissões; 
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 h) deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia; 

 i) deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, 

assessoramento em assuntos e matérias de interesse profissional; 

 j) agir em colaboração recíproca com as entidades civis dos médicos veterinários e dos 

zootecnistas da região, decidindo quanto à elaboração do plano de ação integrado que contemple a 

realização de congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de eventos sobre matérias de competência 

das respectivas profissões, inclusive as de natureza cultural-científica; 

 l) deliberar sobre a proposta orçamentária (e eventuais reformulações), elaborada(s) pela 

Diretoria Executiva (DE) com vistas à aprovação pelo CFMV; 

 m) julgar as prestações de contas da Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao 

CFMV; 

n) apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, apresentado pelo 

Presidente;3 

o) decidir sobre a aquisição ou alienação de bens patrimoniais do Conselho, ouvido o CFMV 

em caso de alienação de bens imóveis; 

p) discutir e votar os requerimentos de inscrições de profissionais; 

 q) eleger, nos termos das disposições gerais deste RIP, a Comissão de Tomada de Contas 

(CTC); 

r) expedir as resoluções necessárias ao cumprimento das atribuições do Conselho. 

 

 

3.2 NORMAS 
 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas 

 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA, criado pela Lei 

Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto n. 64.704, de 17 de junho de 

1969, tem como finalidade essencial a fiscalização do exercício da profissional da Medicina 

Veterinária, cabendo-lhe zelar pela ética, visando também o aperfeiçoamento da profissão e a 

valorização dos profissionais. 

 

 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas  

 

Além da Lei Nº 5.517 de 23 de outubro de 1968 que criou a profissão da Medicina 

Veterinária, a Resolução CFMV nº 591/1992, que institui e aprova o Regimento Interno Padrão dos 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

 

 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas  

 

Manual de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Maranhão – Versão 2016.1 

 

3.3 HISTÓRICO – CRIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

 

3.3.1. Histórico e Competências do CRMV-MA 
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão foi instituído em cumprimento 

à  Lei 5.517/68, com atribuição fiscalizatória no Estado do Maranhão. 

O CRMV/MA é composto de uma diretoria executiva composta por Presidente, Vice- 

Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro e doze conselheiros sendo destes: seis conselheiros efetivos e 

seis conselheiros suplentes. 

Entre as competências dos membros que compõem Diretoria Executiva e Conselheiros do 

CRMV/MA, conforme Resolução CFMV nº 591 de 26 de junho de 1992, que aprova o regimento 

interno padrão dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, estão: 

a) observar as Resoluções emanadas do CFMV e as do próprio CRMV, assim como os demais 

diplomas legais vigentes; 

b) deliberar quanto à necessidade de modificações neste Regimento, a serem submetidas à 

consideração e aprovação do CFMV; 

c) julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia, cometidas na jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a sanção legal 

adequada; 

d) examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas sob 

sua alçada; 

e) sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a regulamentação e o 

exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista; 

f) examinar representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos 

registros de profissionais e de empresas, assim como as infrações as normas atinentes a Medicina 

Veterinária e a Zootecnia; 

g) funcionar como “Tribunal de Honra”, zelando pelo prestígio e bom nome das profissões; 

h) deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia; 

i) deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, 

assessoramento em assuntos e matérias de interesse profissional; 

j) agir em colaboração recíproca com as entidades civis dos médicos veterinários e dos 

zootecnistas da região, decidindo quanto à elaboração do plano de ação integrada que contemple a 

realização de congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de eventos sobre matérias de competência 

das respectivas profissões, inclusive as de natureza cultural-científica; 

l) deliberar sobre a proposta orçamentária (e eventuais reformulações) elaborada(s) pela 

Diretoria Executiva (DE) com vistas à aprovação pelo CFMV; 

m) julgar as prestações de contas da Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao  

CFMV; 

n) apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, apresentado pelo 

Presidente; 

o) decidir sobre a aquisição ou alienação de bens patrimoniais do Conselho, ouvido o CFMV 

em caso de alienação de bens imóveis; 

p) discutir e votar os requerimentos de inscrições de profissionais; 

q) eleger, nos termos das disposições gerais deste RIP, a Comissão de Tomada de  Contas; 

r) expedir as resoluções necessárias ao cumprimento das atribuições do Conselho. 

 

3.3.2. Organização Funcional 
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O CRMV/MA, atualmente é composto por 1 (uma) Diretoria Executiva, formada por 4 

(quatro) Conselheiros: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretária-Geral. 

Existem, ainda, 6 (seis) Conselheiros Titulares e 6 (seis) Conselheiros Suplentes. 

O corpo administrativo, compõem-se de 3 (três) funcionários públicos concursados, sendo 

2 (dois) fiscais e 1 (uma) auxiliar de serviços gerais e 2 (dois) empregados contratados que atuam na 

área administrativa. 

 

3.4. ORGANOGRAMA 

 
 

 
 

Figura 1. Organograma do CRMV/MA 

 

 

As Competências e atribuições sob a responsabilidade de cada unidade componente da 

estrutura do CRMV, os macroprocessos por eles conduzidos e os principais produtos deles decorrentes 

estão descritos a seguir: 

 

3.4.1.  Plenária  

 

a) observar as Resoluções emanadas do CFMV e as do próprio CRMV, assim como os demais 

diplomas legais vigentes; 

b) deliberar quanto a necessidade de modificações neste Regimento, a serem submetidas à 

consideração e aprovação do CFMV; 

c) julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, 

cometidas na jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a sanção legal adequada; 

d) examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas sob 

sua alçada; 

e) sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a regulamentação e o 

exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista; 

f) examinar representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos registros 

de profissionais e de empresas, assim como as infrações as normas atinentes a Medicina Veterinária e a 

Zootecnia; 

g) funcionar como “Tribunal de Honra”, zelando pelo prestígio e bom nome das profissões; 

h) deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da 
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Zootecnia; 

i) deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, 

assessoramento em assuntos e matérias de interesse profissional; 

j) agir em colaboração recíproca com as entidades civis dos médicos veterinários e dos 

zootecnistas da região, decidindo quanto à elaboração do plano de ação integrada que contemple a 

realização de congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de eventos sobre matérias de competência 

das respectivas profissões, inclusive as de natureza cultural-científica; 

 

3.4.2 Presidente 

 

a) cumprir e fazer cumprir, na área da jurisdição do Conselho, a legislação vigente, assim 

como as Resoluções do CFMV, as do próprio Regional e emanações outras dispostas pelo Plenário; 

b) dirigir o Conselho e representá-lo em juízo ou fora dele; 

c) dar posse aos membros, efetivos e suplentes, do Conselho; 

d) designar Relator para as matérias a serem submetidas ao Plenário; 

e) presidir as Sessões Plenárias, proclamando as decisões adotadas; 

f) proferir voto de qualidade, em caso de empate em Plenário; 

g) assinar, juntamente com o Secretário-Geral, as Resoluções do Conselho; 

h) delegar a representação do Conselho, sempre que impossibilitados os membros da 

Diretoria Executiva; 

i) zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos 

adequados; 

j) constituir comissões especiais com a finalidade de elaborar estudos e/ou trabalhos de 

interesse do Conselho; 

k) levar ao conhecimento do Plenário o “quadro de servidores” e respectiva 

matériasalarial; 

l) admitir e dispensar servidores, assim como conceder licenças e férias, ou impor penas 

disciplinares; 

m) coordenar os trabalhos de elaboração do orçamento (e eventuais reformulações) do 

Conselho, a ser submetido à deliberação do Plenário; 

n) autorizar o pagamento de despesas, requisitar passagens e movimentar, com o 

Tesoureiro, as contas bancárias, assinando cheques, balanços e outros documentos pertinentes à 

administração financeira do Conselho; 

o) propor ao Plenário a abertura de crédito e a transferência de recursos necessários à 

execução plena das atividades do Conselho, quanto aos demais assuntos e matérias de sua 

competência, previstos em lei e neste Regimento; 

p) ordenar - independentemente de autorização do Plenário - despesas cujo valor 

prescinda de licitação, observadas suas respectivas modalidades, obrigando-se, contudo, a efetuar 

levantamento prévio de preços, que permita a obtenção de, no mínimo, 3 (três) orçamentos distintos. 

Submetendo, outrossim, à autorização do Plenário, os investimentos e/ou custeios cujos valores, por 

força de lei, dependam de licitação; 

q) dispensar licitação, respeitadas as disposições legais vigentes; 

r) apresentar ao Plenário, até 31 de janeiro, o Relatório Anual (administrativo; contábil-

financeiro e patrimonial) do CRMV, referente ao exercício anterior a ser, posteriormente, submetido 

ao CFMV; 

s) decidir - “ad referendum” do Plenário - os casos de urgência; inclusive sobrestando - 

em situações excepcionais - decisões do Colegiado deliberativo; 
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t) submeter à aprovação do Plenário os requerimentos de inscrições de profissionais, 

após devidamente formalizados e instruídos; 

u) levar, à apreciação do Plenário, até 30 (trinta) de dezembro, o “Plano de Trabalho”, 

elaborado pela Diretoria, a ser executado no exercício seguinte. 

 

Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições legais e regimentais, o Presidente poderá 

deslocar-se – sempre que julgar necessário - a expensas do Conselho, cabendo-lhe relatar ao Plenário, 

em Sessão imediatamente seguinte, as viagens efetuadas. 

 

3.4.3 Vice-Presidente: 

a) substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos eventuais ou definitivos; 

b) colaborar com o Presidente no exercício das atribuições que lhe são afetas; 

c) participar das Sessões Plenárias relatando, discutindo e votando a matéria em pauta. 

 

3.4.4 Secretário Geral: 

 
a) substituir o Vice-Presidente e o Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos eventuais; 

b) coordenar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria do Conselho; Manual de 

Legislação do Sistema CFMV/CRMVs; 

c) examinar os requerimentos e processos de registros em geral, fazendo expedir as 

respectivas carteiras ou documentos de registro de empresas, devidamente assinados pelo Presidente; 

d) zelar pelo controle do expediente; 

e) fazer protocolizar o expediente, remetendo-o ao Presidente para conhecimento, a quem 

compete proferir os despachos interlocutórios e as decisões monocráticas cabíveis; 

f) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro de profissionais e de empresas; 

g) expedir certidões, após assinadas pelo Presidente; 

h) propor ao Presidente as medidas necessárias à execução dos serviços administrativos da 

Secretaria do Conselho em nível de “pessoal”, tais como: admissão, dispensa, bem como recomendar 

penas disciplinares; 

i) elaborar e submeter ao Presidente o quadro de servidores, a tabela de férias, bem como 

os requerimentos e pedidos de licença, devidamente instruídos; 

j) preparar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos e a ordem do dia das 

Sessões; 

k) elaborar, juntamente com o Tesoureiro, sob a coordenação do Presidente, o orçamento (e 

eventuais reformulações) do Conselho; 

l) elaborar, juntamente com o Presidente, o Relatório Anual do CRMV; 

m) cumprir outras funções de direção administrativa que lhe forem determinadas pelo 

Presidente; 

n) zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do Conselho; 

o) participar das decisões do Plenário relatando, discutindo e votando a matéria em pauta; 

p) elaborar, juntamente com o Tesoureiro, a matéria salarial dos servidores do Conselho, 

submetendo-a ao Presidente; 

q) participar ao Plenário o movimento da Secretaria compreendido entre as Sessões; 

r) elaborar e manter atualizado, juntamente com o Tesoureiro, o Inventário Físico-

Financeiro do CRMV. 
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3.4.5 Tesoureiro: 

 

a) substituir o Secretário-Geral em suas faltas ou impedimentos eventuais; 

b) dirigir o Setor de Administração Financeira do Conselho; 

c) conservar, sob sua guarda, os papéis de crédito, documentos, bens e valores da Tesouraria; 

d) manter um rigoroso controle do numerário arrecadado ou atribuído ao Conselho, e da 

movimentação de conta bancária, no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário onde 

o CFMV mantenha convênio ou venha a autorizá-lo; 

e) efetuar pagamentos, respeitada a previsão orçamentária, precedidos de autorização do 

Presidente; 

f) endossar cheques para depositar e assinar, juntamente com o Presidente, os cheques, 

sempre nominais, emitidos para efetuar pagamentos autorizados; 

g) fornecer ao Presidente, mensalmente, balancetes da receita realizada e da despesa 

efetuada; 

h) elaborar, juntamente com o Secretário-Geral, e sob a coordenação do Presidente, o 

orçamento (e eventuais reformulações) do Conselho; 

i) propor ao Presidente às medidas necessárias a execução dos serviços de administração financeira; 

j) preparar a prestação de contas anual do Conselho; 

k) participar das decisões do Plenário relatando, discutindo e votando a matéria em pauta; 

l) comunicar à Presidência débitos não saldados, para que o Conselho como devedor, possa 

providenciar as medidas cabíveis; 

m) elaborar, juntamente com o Presidente, o Relatório Anual; 

n) elaborar e manter atualizado, juntamente com o Secretário-Geral, o Inventário Físico-

Financeiro do CRMV. 

 

3.4.6 Conselheiros Efetivos e Suplentes 

 

a) Comparecer às Sessões; 

b) discutir e votar a matéria em pauta; 

c) estudar e relatar a matéria que lhe for distribuída pela Presidência; 

d) indicar à Presidência, com vistas à discussão em Plenário, assuntos considerados de 

interesse ao desenvolvimento das atividades previstas no art. 2º deste Regimento; 

e) participar de Comissões, Grupos de Trabalho ou funções outras para as quais seja 

designado pelo Presidente. 

 

3.4.7  Comissões 

 

As Comissões do CRMV-MA, compostas pelos membros e colaboradores do órgão, competem 

estudar temas e atividades específicas de interesse do Conselho ou relacionados com suas 

competências. 

As comissões desempenham um papel de extrema importância dentro do Conselho 

colaborando com o desenvolvimento das atividades ligadas à educação Continuada. 

O CRMV-MA possui 10 (dez) comissões, quais sejam: Comissão de Fiscalização, Comissão de 

Educação em Medicina Veterinária, Comissão de Educação em Zootecnia, Comissão de Ética e Bem-

Estar Animal, Comissão de Animais Silvestres e Meio Ambiente, Comissão de Licitação, Comissão de 

Patrimônio, Comissão de Defesa e Inspeção Sanitária e Animal, Comissão de Saúde Pública e 

Comissão de Tomada de Contas. 
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3.4.7.1. Comissão de Fiscalização 

 

Composta de 10 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 032/2016.  

Função: Assessorar os fiscais do CRMV/MA com assuntos de natureza técnica; assegurar a melhoria 

das condições de trabalho e satisfação social, além de subsidiar o Conselho atendendo as expectativas 

dos profissionais.  

 

3.4.7.2. Comissão de Educação em Medicina Veterinária 

Composta de 3 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 031/2016.  

Função: Planejar, avaliar, analisar e orientar as ações do CRMV/MA quanto aos assuntos relacionados 

à área de ensino em Medicina Veterinária 

 

3.4.7.3. Comissão de Educação em Zootecnia 

Composta de 4 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 030/2016.  

Função: Planejar, avaliar, analisar e orientar as ações do CRMV/MA quanto aos assuntos relacionados 

à área de ensino em Zootecnia. 

 

3.4.7.4. Comissão de Ética e Bem-Estar Animal 

Composta de 5 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 029/2016.  

Função: operacionalizar a condução de processos de infração ao Código de ética profissional. 

Responsável também pela organização de eventos ligados à Ética e ao Bem Estar Animal.  

 

3.4.7.5. Comissão de Animais Silvestres e Meio Ambiente 

Composta de 3 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 028/2016.  

Função: Discutir assuntos ligados a preservação do Meio Ambiente e sustentabilidade. Responsável 

pela organização dos eventos ligados ao meio ambiente e animais selvagens; 

 

3.4.7.6. Comissão de Licitação 

Composta de 3 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 026/2016.  

Função: Atuar nos processos que envolvam a celebração de contratos administrativos mediante 

procedimento licitatório, aplicando a legislação pertinente. 

 

3.4.7.7. Comissão de Patrimônio 

Composta de 3 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 025/2016.  

Função: Assegurar a preservação do patrimônio físico do CRMV-MA, bem como inventariar os bens 

deste Conselho, atualizando-o periodicamente. 

 

3.4.7.8. Comissão de Defesa e Inspeção Sanitária e Animal 

Composta de 5 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 024/2016.  

Função: desenvolver ações na área da Defesa Sanitária Animal do Estado, como palestras, simpósios, 

além de acompanhar o trabalho dos órgãos voltados para defesa sanitária animal. 

 

3.4.7.9. Comissão de Saúde Pública  

Composta de 5 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 022/2016.  
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Função: averiguar as denúncias acerca da qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal 

consumidos; coordenação, planejamento e execução de programas que permitem a promoção e 

preservação da saúde humana. Também organizam eventos ligados à saúde pública. 

 

 

3.4.7.10. Comissão de Tomada de Contas 

Composta de 4 membros, instituída pela Portaria CRMV-MA nº 018/2016.  

Função: proceder com a verificação e aprovação das contas do CRMV-MA. 

 

3.4.8. Demais assessorias 

 

3.4.8.1. Assessoria Contábil – A Assessoria Contábil é responsável pela elaboração de documentos 

relacionados à Contabilidade do CRMV-MA de acordo com as Resoluções que regem o funcionamento 

dos Regionais. 

 

3.4.8.2. Assessoria Jurídica – Responde pelos assuntos ligados às demandas judiciais, como as 

execuções fiscais dos processos de cobranças, pareceres sobre os requerimentos protocolados no 

CRMV e qualquer assunto de natureza jurídica. 

 

3.4.8.3. Assessoria da Presidência – O assessor da presidência é responsável por agendar reuniões com 

os diretores e cumprir toda demanda solicitada pela Diretoria Executiva no que diz respeito 

principalmente a eventos ligados à Classe Veterinária e Zootecnia. 

 

 

O CRMV/MA ainda possui uma Delegacia no Município de Imperatriz/MA que visa atender 

com mais agilidade os profissionais da Região Sul do Maranhão. Na Delegacia, contamos com um 

funcionário que cuida de toda rotina administrativa. 
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E 
OPERACIONAL 

 

4.1 INTRODUÇÃO  
 

Para um melhor desempenho na execução do orçamento e gestão administrativa, o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Maranhão tem um planejamento estratégico, visando atender as 
expectativas da sociedade no que diz respeito à normatização dos serviços prestados. As ações 
desenvolvidas contribuíram para que a entidade de classe tenha sido transparente, evidenciando as 
competências e estratégias de trabalho, identificando e corrigindo possíveis riscos durante o processo 
para atingir as metas a curto, médio e longo prazo. 

Para a elaboração do trabalho utilizou-se como base uma análise de cenário atual, consistindo em 
recolher dados e informações importantes que caracterize o ambiente interno e externo da 
organização. Houve um cruzamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, criando-se os 
objetivos e estratégias para oferecer um melhor serviço.  

 
 
 

4.1.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 
O planejamento organizacional do ano de 2016 foi baseado em um plano de trabalho elaborado 

pela gestão anterior, no qual a gestão atual, na medida do que foi possível procurou executar.  
 
Quanto a realização do concurso público, a gestão prosseguiu com o encaminhamento do processo 

Administrativo n. 650/2016, de 21/7/2016. O processo foi ao plenário para discussão e deliberação, 
após deliberação pelo plenário foi realizada a cotação de preço junto a três Instituições que realizam 
este tipo de trabalho. Após o recebimento das propostas o processo foi enviado para análise e parecer 
do assessor jurídico. Entretanto, o processo não foi dado prosseguimento em função do parecer da 
auditoria orientativa do CFMV em relação a várias inadequações quanto a instrução do processo e 
quanto ao recolhimento das taxas, que segundo os auditores deverão ser recolhidos para os cofres da 
Autarquia e não para a empresa realizadora do concurso. Portanto, como não havia previsão 
orçamentária para esta despesa no orçamento de 2016, não foi possível realizar o concurso público.  

 
Ressalta-se que o plano de trabalho do ano de 2016, está focado em realização de treinamentos e 

cursos, fiscalização, participação em eventos e representações junto a Instituições. No âmbito da 
fiscalização, priorizou-se intensificar a fiscalização em todo o Estado em parcerias com outras 
entidades, AGED, Superintendência Federal de Agricultura e Ministério Público. 

Para o programa de educação continuada, priorizaram-se as seguintes metas: promoção de cursos 
na área de medicina veterinária, com intuito de agregar conhecimento aos profissionais atuantes no 
mercado e também aqueles em formação (alunos dos cursos de veterinária e zootecnia). Como parte 
do processo, também foi evidenciada a participação em eventos (cursos, congressos, palestras, 
encontros e etc.) promovidos pelo CFMV e outras Entidades ligadas a Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Eventos de extrema importância para atualização e aprimoramento de conhecimentos 
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técnicos e de gestão 
 
O Plano estratégico do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão definiu os 

princípios básicos, como Missão, Visão, Valores, Princípios, Objetivos Institucionais e Desafios que 
norteiam o CRMV/MA. 

 
Em 2016, o referido planejamento foi realizado através do plano de trabalho. Neste consta os 

principais objetivos para a realização de uma gestão eficiente com foco da gestão voltado para 
representatividade institucional, fiscalização a estabelecimentos, programa de educação continuada, 
informática e parcerias para melhorar o desempenho junto a sociedade. 
No âmbito da fiscalização, priorizou-se intensificar a fiscalização em todo o Estado em conjunto 
com outras entidades como Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, AGED, Superintendência 
Federal de Agricultura e Ministério Público, assim como direcionar fiscalização na região Tocantina 
do Maranhão; disponibilizar cursos voltados para área de gestão de responsabilidade técnica e a 
confecção de manuais de responsabilidade técnica. 
Para o programa de educação continuada, priorizaram-se as seguintes metas: promoção de cursos na 
área de medicina veterinária, com intuito de agregar conhecimento aos profissionais atuantes no 
mercado e também a classe em formação da Universidade. Como parte do processo, a participação 
em eventos (cursos, congressos, palestras, encontros e etc.) promovidos pelo CFMV e outras 
Entidades ligadas a Medicina Veterinária e Zootecnia. É de extrema importância para atualização e 
aprimoramento de conhecimentos. 
Buscar novas parcerias é prioridade para esta gestão com intuito de fortalezar a atuação do 
CRMV/MA no Estado. 
As principais estratégias e ações planejadas e executadas para a consecução dos objetivos 
estratégicos priorizados em 2016 constam no item 2.2 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos 
Estratégicos. 
 

4.1.2 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO  
 

Os objetivos do Exercício de 2016, mais precisamente no segundo semestre foi focado em 
realizar treinamentos para a nova diretoria, conselheiros e funcionários do CRMV-MA, visando 
conhecer o processo de gestão da Autarquia, visto que a grande maioria não tem experiência em 
gestão de conselho de classe e apodera-se de novos conhecimentos, como os procedimentos 
operacionais padrão elaborado pelo sistema CFMV/CRMV´s, melhorando assim a prestação de 
serviços. Neste sentido, foram realizadas oficinas para elaboração do planejamento estratégico do 
Conselho e sobre fiscalização. Ainda em relação as atividades de aprimoramento foram realizadas 
várias palestras e reuniões técnicas de trabalho.  Intensificar a fiscalização foi outro objetivo do 
exercício, porém não conseguimos realizar conforme planejado em função da carência de 
funcionários e pelas condições mecânicas do único veículo do conselho. Entretanto, a fiscalização 
ocorreu em alguns municípios do Estado do Maranhão, onde realizou-se um trabalho intensivo 
priorizando a fiscalização das denúncias, atendendo sempre que possível de forma imediata. 
Outro objetivo do exercício foi organizar os processos administrativos, adotando os 

procedimentos operacionais padrão elaborado pelo sistema CFMV/CRMV´s otimizando tempo de 
trabalho e a qualidade dos serviços prestados. Também foi objetivo buscar novas parcerias 
Institucionais, sendo possível a assinatura de um convênio com o Ministério Público do Estado do 
Maranhão para operações conjuntas de fiscalização 
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Deu-se continuidade nas parcerias institucionais com a Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária do Maranhão – AGED/MA, Ministério público Estadual, Vigilância Sanitária 
Estadual e Municipal, e outras Instituições como o SEBRAE e Universidade Estadual do 
Maranhão - UEMA o que propiciou maior atuação do Conselho nas esferas sociais em 
atendimento as necessidades do seu público. 

O Plano de metas para o exercício 2016 previu a realização do seguinte:  
a) Três encontros administrativos com assessores (contábeis, jurídicos, comunicação), 

para alinhar procedimentos; 
b) Um Evento de Capacitação e treinamento (funcionários e conselheiros), para garantir 

ao corpo técnico maior segurança nos procedimentos; 
c) Concurso público, para provimento de vagas para a entidade; 
d) Dezesseis Reuniões plenárias; 
e) Quatro reuniões da Diretoria; 
f) Quatro Reuniões da CTC com tomada de Conta, para analisar os balancetes mensais e 

as prestações de conta; 
g) Doze reuniões de grupos de trabalhos das comissões, para elaboração de estratégias e 

definição de atuação; 
h) Doze ações de Fiscalização, garantir o exercício profissional legalizado e qualidade de 

serviço para população; 
i) Uma reunião do Sistema CFMV/CRMVs, para alinhamento de toda as pessoas 

envolvidas; 
j) Dois eventos relacionados à Representatividade Institucional – Câmara de Presidentes 

Nacional, com a finalidade de reunir com os membros do CFMV/CRMVs, para 
definição de estratégias conjuntas nas UF’s; 

k) Dois eventos relacionados à Representatividade Institucional – Câmara de Presidentes 
Norte, Nordeste e Espírito Santo, para reunião com membros dos CRMV’s das 
seguintes Unidades da Federação para definição de estratégias específicas; 

l) Vinte e quatro eventos relacionados à Representatividade Institucional – local, para 
conhecer demandas e firmar parcerias; 

m) Quatro eventos relacionados à Representatividade Institucional – evento nacional, para 
conhecer demandas e firmar parcerias; 

n) Três eventos relacionados à Representações das Comissões – eventos nacionais, para 
conhecer demandas e firmar parcerias; 

o) Quatro eventos relacionados à Publicidade Institucional – elaboração de Boletim 
Informativo, com o fim de dar conhecimento aos profissionais e a sociedade sobre a 
atuação da entidade;  

p) Um evento relacionado à Publicidade institucional – publicações técnicas, com o fito 
de garantir aos profissionais técnicos acesso a publicações de seus trabalhos; 

q) Seis eventos relacionados à Publicidade Institucional – outras publicações, para 
Difusão das ações; 

r) Realização de oito Eventos Estaduais – Palestras: - Palestra “O Papel do CRMV/MA”  
nos cursos de Veterinária e Zootecnia; - Palestra para alunos dos cursos de medicina 
veterinária. Estes eventos tem a finalidade de Dar conhecimento aos profissionais e 
apoio a entidades de classe;  

s) Realização de um Evento Estadual – Fórum - “IV Fórum de Ética e Bem Estar Animal, 
Tema “Leishmaniose Canina”, para dar conhecimento aos profissionais e apoio a 
entidades de classe; 
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t) Realização de um Evento Estadual - Seminários - VI Seminário de Saúde Pública 
Veterinária, para dar conhecimento aos profissionais e apoio a entidades de classe; 

u) Realização de quatro Eventos Estaduais - Seminários - Seminário de RT, visando o 
treinamento e atualização dos RTs; 

 
v) Realização de um Evento Estadual - Semana do Médico Veterinário, voltada ao 

profissional, para esclarecimentos técnicos; 
w) Realização de um Evento Estadual - Semana do Zootecnista, voltada ao profissional, 

para esclarecimentos técnicos; 
x) Eleição da nova Diretoria do CRMV/MA 2016-2019, realização do Processo Eleitoral. 
 
Todos os eventos planejados foram realizados, com exceção de: 
i)  das ações fiscalizatórias, que apesar de terem sido programadas doze ações, somente 

foram realizadas sete. Contudo, destacamos que os municípios contidos no planejamento não 
deixaram de ser fiscalizados, pois a Administração aglutinou o maior número possível de 
municípios fiscalizados em um número menor de rotas, não extrapolando assim, os custos 
inicialmente estimados; 

ii) Reuniões Plenárias, onde inicialmente havia sido planejado dezesseis, mas verificou-se 
a necessidade de realizar somente doze reuniões. 

 
Destacamos a seguir, um pouco mais dos resultados alcançados: 
 
A sede do CRMV/MA passou por uma reforma, com adequação de espaço. O Conselho 

realizou a reforma, contratando empresa especializada, através de processo de licitação de acordo 
com a Lei 8.666/93.  

A participação representativa em encontros, congressos, palestras, reuniões e seminários, 
feiras e exposições no exercício 2016 foi fundamental o que atribuiu à instituição uma política 
voltada às questões participativas com entidades governamentais ou não governamentais e análise 
da atuação dos profissionais técnicos na operacionalização dos serviços com segurança e 
qualidade, a saber:  

10 a 13/01/2016 – Reunião dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizado em São 
Paulo-SP; 

11 a 13/02/2016 - Reunião Extraordinária – Câmara de Presidentes do Sistema 
CFMV/CRMVs, realizada em Brasília-DF; 

11 e 12/02/2016 – Reunião Extraordinária, realizada na sede do CFMV, em Brasília-DF, 
com todos os Presidentes de CRMVs, para discussão de caso de repercussão nacional, ocorrido 
em São Carlos-SP, sobre procedimentos éticos e legais para a prestação de serviços gratuitos à 
população carente, por parte dos médicos veterinários; 

14/02 a 21/02/2016 – Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Chapadinha, 
Araioses, Anapurus, Água Doce do Maranhão, Santa Quitéria, Milagre do Maranhão, Itapecuru 
Mirim, Buruti da Inácia, Mata Roma, Magalhães de Almeida, São Bernardo do Maranhão, São 
Luis e Vargem Grande; 

13 a 20/03/2016 - Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Barreirinhas, 
Paulino Neves, Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro, Morros, Axixá, Icatu, 
Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Rosário, Bacabeira e Santa Rita; 

31/03 a 01/04/2016 – Reunião Extraordinária – Câmara de Presidentes CFMV/CRMVs, 
realizada em Palmas-TO; 
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30/03 a 02/04/2016 – XXI Câmara de Presidentes dos CRMVs das Regiões Norte, Nordeste 

e do Espírito Santo; 
11 a 14/04/2016 – I Forum das Comissões Nacional e Regionais de Animais Selvagens do 

Sistema CFMV/CRMVs, rm Brasília-DF; 
17 a 20/04/2016 – Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizada 

em Brasília-DF; 
11 a 14/05/2016 – Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA; 
12 a 14/05/2016 – Palestra no Encontro Maranhense dos Profissionais e Estudantes de 

Zootecnia, em São Luís;. 
13/05/2016 – Abertura da Semana do Zootecnista, no auditório do Centro de Ciências Sociais 

e Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Maranhão (Uema); 

01 a 04/06/2016 - Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Balsas, São 
Raimundo das Mangabeiras, Loreto, Paraibano, Pastos Bons e Colinas; 

14 a 22/05/2016 - Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Imperatriz, João 
Lisboa, Senador La ão Lisboa, Senador La oque, Buritirana, Amarante do Maranhão, Gov. Edson 
Lobão, Montes Altos, Sítio Novo, Grajaú, Lajeado Novo, Porto Franco, São João do Paraíso e 
Estreito; 

29/05/2016 a 05/06/2016 - Realização de Ação fiscalizatória, por solicitação da Promotoria 
de Justiça (abates irregulares/clandestinos) nos Municípios de Balsas, Tasso Fragoso, Alto 
Parnaíba, Riachão, Carolina, Feira Nova do Maranhão, São Raimundo da Mangabeira, Sambaíba, 
Loreto, São Domingos do Azeitão, Patos Bons, Nova Iorque, Paraibano e Colinas. 

01 a 04/06/2016 – 1ª Reunião da AMAZONVET, realizada em Macapá-AP; 

02 e 03/06/2016 – VI Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs; 

06 a 09/06/2016 – I Seminário sobre o papel do Médico Veterinário e Zootecnista na Área 
Ambiental, em Cuiabá-MT; 

18 a 25/07/2016 - Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Timon, Coelho Neto, 
Duque Bacelar, Caxias, Codó, Timbiras, Coroatá, Peritoró, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, 
Matões do Norte e Miranda do Norte; 

05 a 07/08/2016 – 1º Encontro de Liderança Empreendedora para Médicos Veterinários e 
Zootecnistas do Brasil, realizada em Brasília-DF 

14 a 17/08/2016 – Reunião de Revisão do Processo Planejar Orçamento e Finanças e Gerir 
Recursos Financeiros, realizada em Fortaleza-CE; 

15 a 20/08/2016 - Realização de Ação fiscalizatória nos Municípios de Lima Campos, 
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Poção de Pedras, Igarapé Grande, Lago dos 
Rodrigues, Lago do Junco, Lago da pedra, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Olho D’Água das Cunhãs 
e Bacabal. 

17 a 21/08/2016 - Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, realizada 
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em Fortaleza-CE; 
21 a 24/08/2016 – I Encontro de Usuários do Siscad, realizado em Brasília-DF; 

28 a 30/08/2016  - I Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Ética, Bioética e Bem-
estar Animal do Sistema CFMV/CRMVs; 

30/08 a 02/09/2016 - Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, 
realizada em Porto Alegre-RS; 

 
09/09/2016 –Solenidade em Comemoração ao dia do Médico Veterinário com de entrega de 

carteiras aos profissionais, palestra sobre direito do consumidor, Terceirização do Serviço de 
Inspeção e Mesa redonda sobre Gestão Empreendedora, realizada no Município de Imperatriz-MA. 

21/09/2016 - Solenidade em Comemoração ao dia do Médico Veterinário com de entrega de 
carteiras aos profissionais, palestra sobre direito do consumidor, Terceirização do Serviço de 
Inspeção e Mesa redonda sobre Gestão Empreendedora, realizada em São Luís. 

26 a 29/09/201 – Treinamento de Diretores e Conselheiros, sobre Procedimentos 
operacionais Padrão Administrativos e Financeiros 

26/09/2016 a 01/10/2016 – Auditoria Orientativa do CFMV; 
05 a 09/12/2016 – Treinamento Administrativo do CFMV, sobre Planejamento Estratégico, 

realizado na sede do CRMV/MA; 
 
Visão 
 

Ser reconhecido como Instituição capaz de oferecer um serviço técnico de qualidade para a 
sociedade. 
 

Missão 
 

Fiscalizar, orientar e disciplinar os profissionais assistidos pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Maranhão, com a normatização dos procedimentos da medicina veterinária e da 
zootecnia, de modo a atender as expectativas da sociedade. 

Valores 
 

Ética, valorização profissional, qualidade no serviço e transparência. 

 
 
4.1.3 Diagnóstico Estratégico  
Análise de ambiente interno 

 

O CRMV/MA é marcado pela conjunção de esforços que visam a execução de suas atividades 
fiscalizatórias e reguladoras da profissão na área da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Além 
de sua estrutura institucional formada por Diretoria, conselheiros efetivos e suplentes, o Conselho 
conta com corpo técnico e colaboradores qualificados, além de Comissões Técnicas. 

A Gestão iniciada em 29.06.2016 encontrou o CRMV/MA em condições não muito 
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favoráveis, o que levou a Gestora a solicitar ao CFMV a realização de Auditoria. 
 

Análise de ambiente externo 
 

Externamente, percebe-se que há um desconhecimento da sociedade do papel do Conselho de 
Classe e até mesmo pelos próprios profissionais, Médicos Veterinários e Zootecnistas. Entretanto, 
a Diretoria atual tem uma ampla rede de contatos externos, tendo uma estreita relação com as 
Instituições Públicas e Privadas do setor agropecuário, localizadas no Estado do Maranhão, bem 
como com o Órgãos Governamentais, este aspecto certamente contribuirá positivamente para 
melhorar a visibilidade desse Conselho perante a sociedade. Outro aspecto importante é a ótima 
relação do CRMV-MA com o CFMV e demais conselhos de Veterinária localizados nos diversos 
estados brasileiros.   

 
 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico 
A carência de recursos humanos e a inadimplência de pessoa física e jurídica têm contribuído 

para a não execução, com sucesso, do planejamento estratégico. Temos apenas 03 funcionários, o 
Regional tem um número alto de inadimplentes, e por contar com um pequeno quantitativo de 
colaboradores, está planejando a realização de concurso público. Outro ponto a ser considerado, 
é o desconhecimento da sociedade sobre o trabalho da instituição. 

 
Elaboração da Estratégia  

Identificação da estratégia atual 

 
Os esforços empreendidos pela Diretoria, conselheiros e dos funcionários e colaboradores em 

prol dos objetivos e melhoria dos serviços oferecidos aos profissionais; o controle de gastos; as 
reformulações e remanejamentos orçamentários; Os ajustes nos planejamento das ações; O 
fortalecimento de parcerias com instituições e entidades. O compromisso e o comprometimento 
de toda a equipe, o aumento da rede de contatos com o poder público e privado local, a 
profissionalização da equipe por meio de treinamentos, a implantação dos POP´s e a realização 
de concurso público são estratégias para a melhoria dos indicadores da gestão. 

 
 
Identificação da estratégia futura 

O CRMV/MA encontra-se em processo de reestruturação administrativa, física e dos 
processos de trabalho por esta razão ainda estamos reformulando as estratégias futuras e os 
indicadores para avaliação e monitoramento da gestão, assim como, o acompanhamento das metas 
estabelecidas, embora os processos ocorram através da análise das metas e objetivos traçados na 
identificação dos alcances, avanços e dificuldades. Esta gestão entende a relevância e importância 
da definição de indicadores para quantificar e qualificar o trabalho desenvolvido. 

 
 
Objetivos e Metas 

 Macro Objetivo: 
 
O CRMV/MA tem como macro objetivo, fiscalizar pessoas física e jurídicas, além da 
maior área possível do Estado do Maranhão, bem como estar sempre presente no 
cotidiano do exercício profissional. 

 Objetivo: Fiscalização 
O CRMV tem por objetivo verificar se os executores de trabalhos privativos dos 
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Médicos Veterinários e Zootecnistas que encontram-se aptos ao exercício da 
profissão , tanto no aspecto profissional e técnico como no aspecto cadastral e ainda, 
assegurar a qualificação e valorização do trabalho deste profissional e auxilia-lo no 
delineamento da responsabilidade técnica e resguardar os interesses dos clientes de 
empresas publicas ou privadas. 
 

 Objetivo: Educação Continuada 
Realizamos uma rodada de palestras sobre Empreendedorismo em Medicina 
Veterinária, visão do SEBRAE, visão das instituições financeiras e visão do 
empresário médico veterinário (clínico de pequenos animais), durante Semana do 
Médico Veterinário, com a participação do Ministério Público Estadual. 
 
Todos novos profissionais inscritos no CRMV/MA receberam orientações sobre o 
Código de Ética Profissional do Médico Veterinário ou Zootecnistas, orientações 
sobre responsabilidade técnica, papel do médico veterinário na promoção da saúde 
pública, preservação do meio ambiente e bem-estar animal antes do recebimento de 
suas respectivas carteiras.  

 Objetivo:Parcerias 
 

O CRMV/MA, manteve as parcerias com já existentes, com a AGED/MA, 
SEBRAE, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, bem como firmou nova 
parceria com Ministério Público Estadual
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4.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

4.2.1 EXECUÇÃO FÍSICA E  FINANCEIRA 
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4.2.2 TRANSFERÊNCIAS 
 
 
Durante o exercício 2016, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão não transferiu recursos para nenhum outro órgão. 
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4.2.3 RECEITAS 
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4.2.4 DESPESAS 

 
 

 
 
 

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Despesas Correntes 723.977,73 605.609,74 721.850,25 601.187,17 715.121,24 592.622,83

Pessoal Civil 209.368,14 189.780,60 209.368,14 189.780,60 209.368,14 189.780,60

Despesas Variáveis 28.573,12 6.242,55 28.573,12 6.242,55 28.573,12 6.242,55

Obrigações Patronais 61.026,75 53.520,21 61.026,75 53.520,21 57.255,99 50.294,82

Material de Consumo 39.535,47 31.190,40 39.535,47 31.157,40 39.246,97 31.091,40

Serv. De Terceiros e Encargos 380.695,38 316.958,63 378.567,90 312.569,06 375.898,15 307.296,11

Outros Serv. De Terc. e Encargos 4.778,87 7.917,35 4.778,87 7.917,35 4.778,87 7.917,35

Despesas de Capital 21.550,85 11.781,20 21.550,85 11.781,20 21.550,85 11.781,20

Obras e Instalações 10.263,55 0,00 10.263,55 0,00 10.263,55 0,00

Equipamentos e Mat. Permanente 11.287,30 11.781,20 11.287,30 11.781,20 11.287,30 11.781,20

Empréstimo p/ Despesa de Custeio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 745.528,58 617.390,94 743.401,10 612.968,37 736.672,09 604.404,03

Grupos de Despesa
Valores Pagos

QUADRO 4- DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Empenhada Liquidada
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4.3 DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

O alcance dos resultados apresentados só tem sido possível graças à coesão de uma Diretoria 
Executiva e de Conselheiros, à integração junto ao CFMV- cujo olhar está na mesma direção, 
e ao apoio de nossos parceiros, além do competente trabalho de nossos colaboradores. O 
CRMV/MA realizou as palestras, reuniões, ações fiscalizatórias e eventos programados. 

 
4.4 INDICADORES 

 
 

Para melhor o desempenho da gestão, o CRMV adota os procedimentos padrões 
operacionais (POP´s), elaborados pelo sistema CFMV/CRMV´s  que dispõe de indicadores 
específicos para avaliar o desempenho da gestão e dos resultados já mencionados. 
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Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas 
Totais por Modalidade de Contratação - Anexo do tópico 4.3.4 

 

 
 
 
 
 

2015 2016 2015 2016

Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f)

a) Convite 0,00 119.474,43 0,00 0,00

a.1) Passagens Aéreas 26.219,25

a.2) Assessoria Jurídica e Contábil 80.828,75

a.3) Material de Expediente 8.146,45

a.4) Combustível 4.279,98

b) Tomada de Preços 0,00

c) Concorrências 0,00

d) Pregão 0,00

e) Concurso 0,00

f) Consulta 0,00

Contratações Diretas (g+h) 0,00 17.181,61 0,00 0,00

g) Dispensa 0,00 17.181,61 0,00 0,00

g.1) Internet 0,00 1.568,55

g.2) Água Mineral 2.227,00

g.3) Serviços de Vigilância 0,00 4.770,86

g.4) Material de Expediente 0,00 1.290,13

g.5) Combustível 7.325,07

h) Inexigibilidade

Regime de Execução Especial 0,00 14.401,00 0,00 14.401,00

i) Suprimento de Fundos 14.401,00 14.401,00

Pagamento de Pessoal (j+k) 0,00 239.702,86 0,00 0,00

j) Pagamento em Folha 192.028,92

k) Diárias 47.673,94

Outros 222.208,47

Total (1+2+3+4+5) 0,00 612.968,37 0,00 14.401,00

QUADRO 5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

Despesa Liquidada Despesa Paga
Modalidade de Contratação

0,00 119.474,43 0,00 0,00
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5 - GOVERNANÇA 
 
5.1 GOVERNANÇA 

 

O modelo de gestão adotado é de uma gestão participativa, onde todas as decisões importantes são 

submetidas ao plenário para análise e deliberação, refletindo assim a participação de todos no processo de 

tomada de decisão. As ações executivas são realizadas pela Diretoria (presidente, vice-presidente, 

secretaria geral e tesoureiro). Conta também com o trabalho das comissões técnicas e administrativas, 

conforme a necessidade de apoio. O Plenário é a instância máxima do Conselho. 

Não existe na entidade nenhum comitê ou comissão de controle interno como ferramenta de 

autocontrole, porém, os Conselheiros acompanham todos os processos administrativos e de Julgamento de 

Processos Éticos. Os processos financeiros são avaliados pela Comissão de Tomada de Contas e ficam à 

disposição dos demais Conselheiros. 
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Dirigente: CELMA MARIA SOARES DA SILVA 

Dirigente: DANIEL SOARES SARAIVA 

Dirigente: OSVALDO RODRIGUES SERRA 

5.2 DIRIGENTES: PERÍODO DE 30/06/2013 A 29/06/2016 

 
CPF: 439.890.123-04  

 

Cargo: Diretor Presidente   Registro profissional: 0879-MA  

Entidade: CRMV/MA     

Ato de designação: Ata de Posse da 12ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 28.05.2013 

Data inicial do mandato: 30/06/2013 Data final do mandato: 29/06/2016 Informações 

adicionais 

 

 

 

CPF: 268.242.483-04 
 

Cargo:Diretor Tesoureiro Registro 

Profissional:0507-MA  Entidade: CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 12ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 28.05.2013 

Data inicial do mandato: 30/06/2013 Data final do mandato: 29/06/2016 

 

 

CPF: 624.462.663-04 
Cargo: Secretário Geral  

Registro Profissional: 1008-MA  Entidade:CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 12ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 28.05.2013 

 Data inicial do mandato: 30/06/2013 Data final do Data inicial do mandato:  29/06/2016 

 

CPF:407.268.353- 15  
 

Cargo: Vice-Presidente 

 Registro Profissional:0593-MA Entidade:  CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 12ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 28.05.2013 

     Data inicial do mandato: 30/06/2013 Data final do Data inicial do mandato: 29/06/2016  

 

 

 

 

 

Dirigente: JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO 
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Dirigente: Lauro de Queiroz Saraiva 

Dirigente: Francisca Neide Costa 

Dirigente: Maria de Lourdes Guimarães Borges 

Dirigente: Osvaldo Rodrigues Serra 

DIRIGENTES: PERÍODO DE 30/06/2016 A 29/06/2019 

 

CPF:252.033.985-72 
 

Cargo: Presidente   

Registro Profissional: 0539-MA  Entidade:CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 13ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 20.05.2016 

     Data inicial do mandato: 30/06/2016 Data final do Data inicial do mandato: 29/06/2019 

 

CPF:488.545.733-53 
 

Cargo:Vice-Presidente  

Registro Profissional: 0610-MA Entidade: CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 13ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 20.05.2016 

     Data inicial do mandato: 30/06/2016 Data final do Data inicial do mandato: 29/06/2019 

 

 

CPF:253.836.633-04 
 

Cargo:Secretária Geral 

 Registro Profissional: 0342-MA Entidade: CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 13ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 20.05.2016 

     Data inicial do mandato: 30/06/2016 Data final do Data inicial do mandato: 29/06/2019 

 

CPF:407.268.353- 15 
 

Cargo:Tesoureiro  

Registro Profissional: 0593-MA Entidade: CRMV/MA 

Ato de designação: Ata de Posse da 13ª Diretoria Executiva do CRMV /MA de 20.05.2016 

     Data inicial do mandato: 30/06/2016 Data final do Data inicial do mandato: 29/06/2019  

5.3   AUDITORIA 

O CRMV/MA não dispõe de auditoria interna 
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5.4 APURAÇÕES  
 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as 

providências adotadas 

Foi realizada uma auditoria orientativa do CFMV, no período de 26/09 a 1/10/2016, no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, em cumprimento a solicitação contida no 

ofício nº 119/2016 do CRMV-MA, protocolado sob o nº 4965/2016, de 6/9/16. O objetivo foi avaliar 

procedimentos praticados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, além de tecer orientações que norteiem 

quanto aos métodos adequados. 

Os trabalhos foram conduzidos com a utilização de técnicas de análise documental, entrevistas, 

indagações escritas, documentação, conferências de cálculos e inspeções físicas.  

Foram examinados documentos e atos das áreas de contabilidade, finanças, pagamentos de diárias, 

hospedagens, alimentação, verba de representação e receitas diversas; documentos e atos de controles 

internos da área de compras e serviços, licitações, contratos, controle de uso de veículos oficiais e 

cumprimento do Plano de Cargos e Salários. Com esta auditoria teve-se um diagnóstico real da situação 

do CRMV-MA, informações de grande valia para a adoção de medidas para sanar os problemas 

identificados e para apontar rumos e o foco a ser seguido pela atual gestão. 

 

5.5 GESTÃO RISCOS 

Para minimizar os riscos de uma gestão fragilizada por instrumentos que coloquem em risco a Autarquia, 

algumas medidas foram adotadas, como evitar contratos de riscos, cancelar o auxílio deslocamento, não 

renovação dos contratos temporários. 
 

 

5.6 REMUNERAÇÕES 

Nenhuma remuneração é paga aos membros da Diretoria e demais conselheiros, pois exercem cargos 

honoríficos. Entretanto, os mesmos fizeram jus ao recebimento de diárias e auxílio representação, 

previstos pela Portaria interna, com o objetivo de pagar despesas com deslocamento e pela participação 

em órgãos de deliberação coletiva. 

 

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

Não houve contratação de Auditoria Independente no exercício de 2016. 
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 

INTRODUÇÃO SEÇÃO 

Nesse item pode-se observar a gestão pessoal, assim como sua estrutura, os riscos dessa gestão e  

o funcionamento tecnologia a serviço dessa Autarquia. 

 

6.1 GESTÃO DE PESSOAS 

A Diretoria executiva responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira, bem como do 

cumprimento dos deveres funcionais, tem se consolidado não só como órgão de controle, mas, sobretudo, 

como formulador de uma política de empreendedorismo administrativo. Todavia, em que pesem suas 

elevadas atribuições, o CRMV/MA ainda possui uma estrutura de pessoal reduzida. 

. 
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6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 
 

Força de trabalho da UPC 

Introdução 

O quadro de funcionários do CRMV é composto de funcionários admitidos sob regime CLT, 

por concurso público. A execução de tarefas é dividida por setores sendo: Financeiro, Registro, 

cobrança e recepção. O setor financeiro responde pelo controle de pagamentos, inclusive os efetuados 

pela conta caixa, elaboração de planilha da receita, triagem de correspondências. O setor de Registro 

atende a todo processo de registro de Pessoas Físicas e Jurídicas em todo o Estado do Maranhão. A 

Delegacia em Imperatriz faz atendimento pessoal dos profissionais e empresas, orienta, forma os 

processos e os encaminha para a sede em São Luis. O setor de cobrança trabalha em parceria com o 

jurídico, e é responsável pela cobrança, dívida ativa e emissão dos boletos de anuidades.  

O Conselho contava com um quadro de pessoal de 06 funcionários em 2016, sendo que 03 

funcionários compõem o quadro efetivo e 02 contratados temporariamente e 01 comissionados. Estes 

funcionários estão distribuídos nos diversos Setores da Entidade em conformidade com nosso 

organograma. 

 

Analise Crítica 

Verifica-se que o quadro de pessoal é incipiente e não há condições estruturais e financeiras para 

uma gestão mais abrangente 

 

Informações adicionais 

O quadro abaixo demonstra a força de trabalho do CRMV/MA com apuração em 31 de dezembro 

de 2016. 
 

 
 

 

Tipologia do cargo 
Lotação 

autorizada 

Lotação 

efetiva 

Ingresso no 

exercicio 

Egresso no 

exercicio 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 3 0 0 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 

1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 3 0 0 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 

órgão 

 

0 
 

3 0 

 

0 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 

provisório 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros 

órgãos e esferas 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 3 0 3 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 

 

0 
 

1 

 

0 
 

1 

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 7 0 4 
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Distribuição da Lotação Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 2 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 

1.2. Membros de poder e agentes políticos 1 2 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 2 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) 1 2 

Detalhamento da estrutura da UPC 
 

O quadro abaixo detalha a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária – CRMV/MA com apuração em 31 de dezembro de 2016. 

 

Analise Crítica 

O número é pequeno para atendimento da demanda 
 
 

 

Tipologia do cargo 
Lotação 

autorizada 

Lotação 

efetiva 

Ingresso no 

exercicio 

Egresso no 

exercicio 

1. Cargos em Comissão (1.1 +1.2)) 0 0 0 1 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 1 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao 

Órgão 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 0 0 0 1 

Tipologia do cargo Área Meio Área Fim 
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Análise Crítica 
 

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

A quantidade de servidores é pequena para fazer frente a quantidade de serviço 
 

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área   fim 

Dentro das possibilidades e do pequeno número de funcionários, a distribuição realizada, atende de 

maneira razoável às necessidades, mas o ideal é que tivesse um número maior de funcionários 
 

Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não   comissionados 
A quantidade de servidores comissionados é pequena para fazer frente a quantidade de serviço 
 

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho   disponível 

Não se aplica. 
 

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades   desenvolvidas 

Não se aplica. 
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6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

Despesas com Pessoal  

No quadro abaixo estão demonstrados os valores gastos no exercício 2016, tais como salários e demais despesas associadas à manutenção do pessoal. 

 
 
 

Tipologias 

/ Exercícios 

 
 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas variáveis  
Despesas 

exercícios 

anteriores 

 
 

Decisões 

Judiciais 

 

 
Total  

Retribuições 

 
Gratificações 

 
Adicionais 

 
Indenizações 

Benefícios 

assist. e 

previd. 

Demais 

despesas 

var. 

Membros de poder e agentes políticos 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 

2015  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00     0,00     0,00       0,00       0,00      0,00 
 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

2016 154.260,39 0,00 0,00 0,00 0,00 53.520,21    6.242,55 0,00 0,00        214.023,15 

     2015 205.761,20  0,00   0,00   0,00    0,00      61.026,75         28.573,12       0,00       0,00        295.361,07 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 

2015  0,00  0,00   0,00   0,00    0,00     0,00      0,00       0,00       0,00                     0,00 
 

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários) 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 

2015  0,00  0,00   0,00   0,00    0,00     0,00     0,00       0,00       0,00      0,00 
 

Servidores cedidos com ônus 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 

2015  0,00  0,00   0,00   0,00    0,00     0,00     0,00       0,00       0,00      0,00 

Servidores com contrato temporário 

2016 35.520,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      35.520,21 

2015 3.606,94  0,00   0,00   0,00    0,00    0,00     0,00       0,00       0,00     3.606,94  
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

O CRMV-MA conta com um quadro de pessoal sem grande rotatividade de funcionários, com o 

panorama de que o colaborador não vai deixar essa Autarquia por insatisfação, mas, teoricamente, 

somente quando encontram melhores oportunidades, ou seja, o risco de demandas trabalhistas é 

minimizado. Este regional realiza com meio de reduzir riscos apenas exames admissionais. 

 

6.1.1 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

O CRMV/MA não há contratações de mão de obra temporária 
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6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão não dispõe de Plano Estratégico de TI e/ou 

Plano Diretor do TI. Possui apenas contratação terceirizada de serviços de suporte de informática 

. 

6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

O CRMV/MA região possui um contrato com a empresa Implanta Informática que fornece os 

sistemas financeiro e contábil para o devido reconhecimento das receitas e despesas orçamentárias e 

financeiras. 
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

O CRMV, tem promovido a sociedade canais de acesso do cidadão, através de telefone, e-mail e 

através do site, constituída com a missão de servir de canal de comunicação direta entre o cidadão e o 

Conselho com vistas a orientar, transmitir informações e colaborar no aprimoramento das atividades 

desenvolvidas pelo Conselho, bem como promover a articulação com as demais regionais  

 

7.1 CANAIS DE ACESSO 
 

O principal instrumento de comunicação com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Maranhão é o site www.crmvma.org , , onde a sociedade e a classe tem acesso as informações regionais 

e federais, bem como o acesso as publicações, eventos e normativas. 

O Conselho  também possui um canal de comunicação com o cidadão, “Fale Conosco”, para fins 

de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, o que permite também a percepção da sociedade 

sobre o trabalho realizado pela organização. Serve como instrumento de medida da atuação do Conselho 

no Estado. 

Visita junto a políticos e gestores de órgãos das três esferas de governo. Presença constante em 

entrevistas de imprensa escrita e falada, sobre questões relacionadas a atuação do CRMV.  

 

 

Canais de Acesso 

Tipo de Canal Atualização Cadastral 

Portaria de criação:  

 

Endereço / link de acesso: 
http://www.crmvma.org 

Horário de funcionamento: 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas 

Descrição:  

Tipo de Canal Emissão de boletos 

Portaria de criação:  

 

Endereço / link de acesso: 
https://www.crmvma.org/contato-1 

Horário de funcionamento: 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas 

Descrição:  

Tipo de Canal Fale conosco 

Portaria de criação:  

Endereço / link de acesso: https://www.crmvma.org/contato-1 

Horário de funcionamento: 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas 

Descrição:  

http://www.crmvma.org/
http://www.conselhos.com.br/siscafwebj/carregaConselho.do?tipoAcesso=2&amp;sigla=conter
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

O CRMV –MA não dispõe, até o momento, de Pesquisa de Satisfação. No entanto, os medicos  

veterinários e zootecnistas e sociedade em geral, podem realizar sugestões, reclamações e elogios ao 

órgão, através do endereço eletrônico ou contato telefônico, disponíveis em nosso site. 

7.3 TRANSPARÊNCIA 
 

Para se adequar à Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011), bem como garantir o acesso 

à informação aos cidadãos e à transparência da gestão, o CRMV-MA pretende reestruturar o site e portal 

da transparência, de modo que as informações necessárias constem no portal e publicar periodicamente 

as demais informações que ainda faltam. 

 

Endereço do portal da transparência 
https://www.crmvma.org/transparencia 

 

Informações disponíveis ao Cidadão 

O acesso às informações úteis à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão estão 

disponibilizados no site principal do CRMV/MA: http://www.crmvma.org 

 

7.4 ACESSIBILIDADE 
 

Medidas Adotadas 
O CRMV -MA disponibiliza atendimento prioritário/diferenciado às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
8.1 Desempenho Financeiro 
O CRMV/MA apresentou até o mês de dezembro de 2016, um Superávit Financeiro no valor de R$ 
228.980,81 (Duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), conforme 
constatado no Balanço Patrimonial. 
 
 

8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   SIM 
 

 

Justificativa 
O Patrimônio do Conselho está contabilmente evidenciado no grupo do Ativo Imobilizado, sendo 

representado pelos bens móveis e imóveis registrados pelo custo de aquisição. Cabe ressaltar em 

atendimento a Portaria STN nº 548/2015 que aprovou a Implantação dos Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais - PIPCP , o qual trata dos prazos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos 

bens móveis e imóveis, bem como, da reavaliação e redução de valor recuperável. 

Entretanto, este Conselho a fim de tomar as devidas providências já constituiu a sua Comissão de 

Avaliação do Patrimônio, possui sistema de patrimônio integrado com a contabilidade e está na fase de 

levantamento de dados para posterior reavaliação do imobilizado. A depreciação é feita de forma mensal 

aos bens adquiridos recentes que não necessitam de reavaliação.  

 

8.3 APURAÇÃO CUSTOS 

O Sistema CFMV /CRMV’S apura as despesas por centro de custos  
 
 
 

8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro 
 

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário 
 

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial 
 

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo Caixa 
 

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
 
 
 
 

 

Nome                Descrição 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE 
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão sempre se pautou no cumprimento dos 

dispositivos legais aplicáveis às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais, principalmente as 

determinações e recomendações desse Egrégio Tribunal de Contas. 

 

9.1 Determinações do TCU 

Não houveram deliberações do TCU direcionada ao CRMV-MA a ser cumprimento no exercício de 

2016.  
 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, vem adotando todas as 

providências necessárias ao atendimento das determinações e recomendações em Acórdãos do TCU 

 

9.2 INTERNO 

 

Não houve recomendações no ano de 2016, tanto por parte da Comissão de Tomada de Contas e do 

Plenário do Regional.  

 

As contas foram aprovadas. 

 

9.3 DANOS AO ERÁRIO 

Não houve danos ao Erário no exercício de 2016.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES  RELEVANTES 

Tendo em vista o exposto neste relatório podemos evidenciar que a gestão do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Maranhão  no exercício de 2016, envidou esforços por cumprir fielmente suas 
metas de execução orçamentárias com austeridade no controle orçamentário, porém as dificuldades  
com a estrutura administrative e a alta inadimplência impossibilitou maiores resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Serviço Público Federal 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado  do Maranhão 
 

Trav. Curuzú n.º 2318 - Marco - Fone/Fax: (91)3249- 0444/3249-8664/ Belém-Pa  CEP 66085-823 
E-Mail atendimento@crmvpa.org.br 

 

 
 
 
 
 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETER INÁRIA DO 
ESTADO DO MARANHÃO- CRMV/MA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 
24, alínea “XII”  da Resolução Nº 648, de 23 de Junho de 1998, do CFMV. 
 

R E S O L V E : 
 
Aprovar “Ad Referendum” a Prestação de Contas do Exercício 2016  e o 

Relatório de Gestão do Exercício 2016 
 

 
São Luís-MA, 30 de maio de 2017. 

 
 

FRANCISCA NEIDE COSTA 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: O original se encontra devidamente assinado no CRMV-MA 
 

 
 
 
 

  


