
2019
1



Apresentação
Este relatório foi elaborado com o objetivo de apresentar aos Órgãos de controle e à
sociedade em geral a missão, os valores, as ações e os resultados produzidos pelo Conselho
Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão- CRMV-MA, no exercício de 2019.
Será apresentado também o grau de eficácia, governança, eficiência e sustentabilidade
econômica. As informações contidas neste relatório foram aprovadas pela Diretoria e
Plenário do CRMV-MA.

O Relatório de Gestão do CRMV MA está assim estruturado:

 Mensagem da Presidente

 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

 Planejamento Estratégico e Governança

 Gestão de Riscos e Controles Internos

 Resultados da Gestão

 Alocação dos Recursos e Áreas Especiais da Gestão

 Demonstrações Contábeis
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Apresento o Relatório Integrado do CRMV-MA, ressaltando as ações
realizadas no exercício de 2019. Alguns dos desafios e demandas de 2018,
persistiram em 2019, como a inadimplência de pessoa física e jurídico,
apesar das constantes campanhas de renegociação de dívidas e as
cobranças extrajudiciais e judiciais. O ano de 2019 também foi marcado por
demandas provenientes da sociedade e também do Ministério Público, com
destaque especial às denúncias sobre exercício ilegal da profissão e
também por algumas condutas inadequadas de profissionais, o que tem
culminado na abertura de processos éticos. O atendimento às demandas e
a transparência das ações realizadas, dando ampla divulgação para os
profissionais e para sociedade por meio dos nosso canais de mídias sociais
e, principalmente no portal da transparência, tem sido uma prioridade
dessa gestão.
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Capítulo 01
 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E 

AMBIENTE EXTERNO
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1.1 VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO
Somos uma Autarquia Federal dotada de personalidade

jurídica de direito público. Criada por meio da Lei nº
5.517/68 e regulamentada pelo Decreto nº 64.704/69 e as
alterações posteriores, nossas competências legais e
institucionais estão definidas em resolução do CFMV nº
591/1992 do Regimento Interno padrão dos Conselhos
Regionais de Medicina Veterinária.

Nos termos da legislação em vigor, possuímos, dentre
outras finalidades, a de registrar pessoa física e jurídica,
orientar, julgar e fiscalizar o exercício da profissão do
Médico Veterinário e Zootecnista, abrangendo o trabalho
individual e o institucional público e privado preste direta
ou indiretamente, assistência à saúde

1.2DAIDENTIFICAÇÃO DAENTIDADE

VALORES
Gestão Participativa; Transparência; Ética;

Comprometimento; Credibilidade; Respeito;
Melhoria Contínua;  Valorização da Profissão

VISÃO

Ser reconhecido pela valorização da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia, zelando pelo bem-estar animal e saúde pública.

MISSÃO
Atuar em benefício do bem-estar animal e da sociedade, 

orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício profissional da 
Medicina Veterinária e Zootecnia no Estado do Maranhão.

2173 Médicos Veterinários

218 Zootecnistas

01 sede – São Luís

12 Conselheiros

09 funcionários
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1.3 Organograma 

Plenário

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente

Vice – presidente

Secretária geral

Tesoureira

Assessorias 
(Jurídica, Contábil 

e Comunicação)

Comissões 
Técnicas

Setor de 
Fiscalização

Setor 
Administrativo Setor Financeiro

Além da estrutura administrativa, o CRMV-MA é constituído pela Assembleia Geral, composta por todos os Médicos Veterinário e Zootecnistas

inscritos que estejam no pleno gozo de seus direitos.
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Diretoria Executiva - A Diretoria Executiva (DE), integrada pelo Presidente; Vice - Presidente;
Secretário-Geral e Tesoureiro; é a responsável pela execução das Resoluções do Plenário do
CRMV - competindo-lhe, ainda, auxiliar a Presidência na preservação das medidas de ordem
administrativa, financeira e/ou social do Conselho, decididas pelo Plenário ou pela Presidência,
em seus respectivos campos de atuação legal e regimental próprios. Suas atribuições encontram-
se descritas na Resolução nº 591/92.

Comissões Técnicas –Têm como finalidade
promover discussões, aprofundando-se em
temas específicos, assessorando
tecnicamente o CRMV-MA no âmbito de sua
competência normativa, jurisdicional e
administrativa. Podem emitir pareceres e
sugerir ações para o fortalecimento da
Medicina Veterinária e da Zootecnia
respaldados em estudos técnicos.
Instituídas através de portarias, as comissões
são compostas de profissionais devidamente
registrados no Conselho, com experiência na
área de atuação e aprovados previamente
pela diretoria do CRMV-MA. Entre suas
atribuições estão a realização de reuniões
para tratar de assuntos gerais relativos à sua
área de atuação e podem ter como pauta a
organização de seminários, congressos,
debates e demais eventos com a finalidade
de contribuir para o desenvolvimento das
competências dos profissionais inscritos.

Setor de Fiscalização–Fiscalizar o
exercício profissional da Medicina
Veterinária e da Zootecnia, empresas
registradas e/ou obrigadas a se registrarem
no CRMV-MA, além de expedir e lavrar
Autos de Infração, Autos de Multa, Termo
de Fiscalização, Termos de Constatação,
observandoos procedimentos pertinentes a
cada caso, em conformidade com a
legislação vigente. Operacionalizar os
sistemas de informática quando
necessários, ao bom funcionamento do
setor. Auxiliar com informações para
elaboração do relatório de gestão,
observando as legislações vigentes, dentre
outras funções correlatas, que se tornarem
necessárias.Inspecionar e manter em boas
condições de uso e funcionamento dos
veículos que compõem a frota do CRMV-
MA

Setor Administrativo - é
responsável pelo atendimento e
orientação de profissionais e de
empresas, presencialmente e por
telefone. Recebe documentações
necessárias para as inscrições,
reinscrições, transferências,
cancelamentos e suspensões de
profissionais habilitados para o
exercício da Medicina Veterinária e
da Zootecnia, bem como para
registro e reativação de empresas,
averbação da responsabilidade
técnica e substituição ou baixa do
responsável técnico. Realiza
atualização cadastral de
profissionais e empresas, faz
emissão de boletos e parcelamento
de débitos.

Setor Financeiro - controle
e relação de pagamento,
auxiliado pela a assessoria
contábil, controle e
aquisição de materiais e
serviços.

Assessorias – As
Assessorias
Jurídicas, Contábil e
Comunicação são
competentes para
prestar
assessoramento ao
plenário e a diretoria
executiva em matéria
jurídica, ,contábil
(econômica e
financeira) e
comunicação social.

Plenário-órgão legislativo/deliberativo -
integrado por todos os membros efetivos de 
cada CRMV e suas atribuições encontram-se 
descritas no Art. 4º da Resolução 591/92
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1.4 Ambiente Externo

Em 2019, o crescimento da economia brasileira frustrou as expectativas pelo
segundo ano consecutivo. As estimativas de consultores e instituições
financeiras para o Produto Interno Bruto (PIB), reunidas pelo Banco Central
no boletim Focus, apontava um avanço de 2,53%. Entretanto, o dado oficial,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não
chegou à metade deste índice, 1,1%. Foi um ano marcado pelo
desemprego e elevado crescimento da informalidade.

Esta crise econômica,impactou negativamente na arrecadação dos
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Além da crise econômica,
outros fatores influenciaram na baixa arrecadação, com as solicitações
freqüentes de cancelamento de inscrição de Pessoa Jurídica (casas
agropecuárias) em função da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região e respectivo ressarcimento de valores já arrecadados em exercícios
anteriores.
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Humano

Intelectual

Social 

Produtivo

Financeiro

Composto por Funcionários (administrativos e fiscais) e colaboradores do CRMV-MA ( 
assessores técnicos, comissões técnicas, conselheiros e diretoria)

Composto pelo conhecimento, habilidades  e formação técnica  dos 
funcionários e colaboradores  

Composto pelo relacionamento com o nosso público de interesse. Esse relacionamento é 
fortalecido  por meio dos nossos canais de atendimento ( e-mail, mídias  sociais, site..) 

buscando  interação com a sociedade.

Composto pelo s recursos financeiros disponíveis exclusivamente próprios  
alocados para nossa atividade produtiva. 

Composto pelas áreas finalísticas e toda a infraestrutura que utilizamos em 
nossas atividade produtiva com foco  à fiscalização.

1.5 Modelo de Negócios (Cadeia de Valor)

O modelo de negócios dos conselhos profissionais, traduzida na sua missão maior é a fiscalização e
orientação por meia da realização de seminários de Responsabilidade Técnica para melhorar a
qualidade dos serviços prestados para a sociedade, cumprindo os objetivos estratégicos (internos e
externos), empresas e sociedade em geral, bem como da permanente vigilância do bem –estar
animal.
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MODELO DE NEGÓCIOS
Nossos capitais

Humano
Funcionários
Conselheiros

Fiscais
Comissões Técnicas

Relacionamento
09

Fornecedores

Produtivo
217

Ativo Imobilizado

Financeiro
852.966,16

Receita líquida

Registro de Pessoa Física 
Inscrição de Pessoa Física 

Registro de Pessoa Jurídica
Inscrição de Pessoa Jurídica 

Anotação de Responsabilidade 
Técnica 

Auto de Infração
Termo de Constatação

Processo Ético 
Cadastro de Instituições de 

Ensino

Nossos processos Nossos produtos Estado e sociedade

2381
Profissionais registrados

1967
Empresas registradas

733
RTs registrados

393
Fiscalizações realizadas

05
Processos éticos 

instaurados/relatados

05
Instituições de ensino

Empregados
262.628,08

Remuneração

3.979,80
Beneficios

26.046,78
FGTS

56.265,47
INSS
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Capítulo 02

 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS
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O planejamento estratégico do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Maranhão foi elaborado com o objetivo de atender as
expectativas da sociedade no que diz respeito a qualidade dos serviços
prestados pelos profissionais assistidos por esta Autarquia. Ações foram
desenvolvidas, conforme as competências identificadas e estratégias
realizadas para identificar, corrigir possíveis riscos durante o processo e
atingir metas em curto, médio e longo prazo. Para a elaboração do
planejamento utilizou-se por base uma análise de cenário, o que consistiu
na coleta de dados e informações importantes para caracterizar o
ambiente interno e externo a organização. Foi realizado um cruzamento
desses dados com as potencialidades, fragilidades, oportunidades e
ameaças para a gestão do sistema CFMV/CRMV´S e do próprio regional.

Para a elaboração deste plano houve reuniões entre os membros da
diretoria executiva para definição das metas para o exercício,
identificando a disponibilidade de recursos, e analisando procedimentos
administrativos, além de se estabelecer uma nova rotina organizacional,
conforme os POPs elaborados pelo sistema CFMV/CRMV´s, com maior
qualidade e transparência.

No primeiro trimestre de 2018 elaboramos e aprovamos o nosso
planejamento estratégico que estabeleceu como missão do CRMV-MA
atuar em benefício do bem-estar animal e da sociedade, orientando,
disciplinando e fiscalizando o exercício profissional da Medicina Veterinária
e Zootecnia no Estado do Maranhão e como visão ser reconhecido pela
valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia zelando pelo bem-
estar animal e saúde pública e como valores, gestão participativa,
transparência, ética, credibilidade, respeito, melhoria continua e
valorização da profissão

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

O planejamento estratégico foi realizado pela
diretoria executiva e conselheiros para definir o negócio,
posicionamento estratégico, missão, valores, visão e o
mapa estratégico, com o objetivo de alcançar um fim,
para em médio e longo prazo, atingir um resultado
satisfatório.
Em função da carência de quadro de pessoal, conforme
mostra o diagnóstico da situação funcional do Conselho,
o planejamento tático foi elaborado pela mesma equipe
de gestão do planejamento estratégico, com o objetivo
de traçar mapas de contribuição e indicadores e metas,
assim como o planejamento operacional, com o objetivo
de listar um plano de ação, através da ferramenta 5w2h,
o que será feito, quando será feito, onde será feito, por
que será feito, quem fará, como será feito e quanto
custará.
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA COMISSÕES

O CRMV-MA conta com grupos de trabalho que têm como
objetivo dar suporte técnico às suas atividades no que diz
respeito às respectivas áreas de atuação. Esses grupos,
chamados de Comissões Técnicas, são formados por
profissionais especializados em diversos segmentos da
Medicina Veterinária e da Zootecnia e têm por finalidade dar
suporte a Diretoria Executiva.

 COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DA MINUTA DO MANUAL ÚNICO 
DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO 
SISTEMA CFMV/CRMVs E NOMEIA SEUS MEMBROS.

 COMISSÃO DE SAÚDE PÚBLICA
 COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS
 COMISSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES E MEIO AMBIENTE
 COMISSÃO DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL
 COMISSÃO DE ÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL
 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
 COMISSÃO TÉCNICA EM ALIMENTOS
 COMISSÃO DE MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL
 COMISSÃO DE PATRIMÔNIO
 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

2.2 DIRETORIA EXECUTIVA

Méd. Vet. Francisca Neide 
Costa  CRMV-MA Nº0539.

Méd. Vet. Alana Lislea de 
Sousa

CRMV-MA 0334

Méd. Vet. Alessandra 
Pontes  

CRMV-MA Nº0827

Méd. Vet. Ana Fabíola 
Fontenele

CRMV-MA 0334
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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, secretária 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.

.Nosso Plenário é integrado por todos os Conselheiros e presidido
pelo Presidente do Conselho. É composto por 10 ( dez ) Conselheiros
Efetivos e 06 ( seis ) suplentes e suas competências estão arroladas no
Regimento Interno, com mandato de 03 (anos) através de sistema de
eleição direta.

A Alta Administração é composta pela Presidência e Diretoria, e suas
competências estão listadas da Lei 5517/68

Alta Administração 
Diretoria Executiva

Conselho       
Plenário

INSTÂNCIA INTERNA DE GOVERNANÇA DO CRMV – MA
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2.3 Principais Canais de Comunicação com a Sociedade e Partes Interessadas

Seguindo Planejamento de Comunicação 2019 criado para

esta Autarquia, em que foi instituído seu direcionamento

estratégico, em face a complexidade e alta demanda de

atividades da Gestão Participativa (Gestão 2016-2019), com o

objetivo de gerar informação e interesse da mídia local,

tornando-se referência no assunto e no que cerne ao bem-

estar animal e ao exercício profissional, através de calendário

anual em ações regionais e nacionais geradas por este

Conselho de Classe.

Com o desenvolvimento de soluções de comunicação, de

forma a esclarecer seu papel e funções no contexto social, o

Departamento de Comunicação desta Instituição planejou,

elaborou, criou e divulgou as ações relativas a esta Instituição,

para a comunidade e as classes da Medicina Veterinária e

Zootecnia, fortalecendo assim sua imagem Institucional junto à

sociedade. Seguindo essas diretrizes, no ano de 2019, foram

desenvolvidos:

Em janeiro de 2019, intermediamos uma crise de imagem junto

às Classes da Medicina Veterinária e Zootecnia, ocasionada

pela veiculação de um vídeo em que um médico-veterinário

expos um procedimento cirúrgico em suas redes sociais, com

grande repercussão negativa entre os usuários de um endereço

bastante acessado.

Seguindo planejamento, criamos material para campanhas,

matérias, informativos, canais de comunicação, mídias digitais e

eventos onde foram apontados resultados significativos para o

CRMV-MA.

47430

17562 15166

0

10000

20000

30000

40000

50000

VIEWS SESSIONS VISITORS

SITE

Site institucional
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As Mídias Sociais tiveram um crescimento significativo
após a implantação e acompanhamento da Assessoria
de Comunicação devido a alimentação constante de
informações e a criação diária de peças de
comunicação, como pode se acompanhar nos
resultados em comparativo com o ano anterior (2018).

Mídias Sociais

Os números gerados pelas Mídias Sociais:

(DEZ/19)

1878

70

INSTAGRAM

2019

2018
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FACEBOOK

Como resultado foi possível maior interatividade com seus públicos, profissionais

e sociedade, em mídias como Instagram e Facebook. Essas ferramentas são

importantes facilitadores do trabalho por sua rápida absorção e ampla

divulgação entre os stackholders (Público-alvo).

Quantitativo de peças criadas em 2019:
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Com o Instagram tivemos um crescimento impressionante de 70

seguidores para mais de 1800 (mil e oitocentos) seguidores. Passamos

a alimentar postagens dos trabalhos realizados pelo Sistema

CFMV/CRMVs de forma diária, onde foi possível a publicação de

mais de 250 (Duzentas e cinquenta) peças de comunicação e fotos,

entre as quais 80% sendo peças próprias e fotos de eventos realizados

pelo próprio regional.

250

205

1

2

Peças próprias e fotos Instagram:

CAMPANHAS

Primárias 

1 – Dia do Médico Veterinário;
2 – Dia do Zootecnista;                                                                           
3 – Raiva; 
4 – Renegociação de Dívidas; 
5 - Dezembro Verde; 

6 – Anuidade;    

Secundárias

1 - Dia das Mães;
2 - Dia dos Pais;
3 – Outubro Rosa;
4 – Novembro Azul;
5 – Semana da Leshmaniose;
6 – Black Friday.

2018

2019
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Grandes eventos também foram organizados, 
seguindo calendário anual institucional:

Eventos 
1 – Solenidade 50 Anos do Sistema CFMV/CRMVs - Na ocasião, no plenário da

Assembleia Legislativa do Estado, foi realizada uma grande sessão solene para

as comemorações dos 50 Anos do Sistema com entrega de homenagens a

Médicos-Veterinários e Zootecnistas que fizeram parte da história do Conselho

no Maranhão. Foi produzida a arte do brasão, símbolo do evento, assim como

convites virtuais e medalhas para os homenageados.

2 – Eleições 2019-2022 (Online) – Para o evento das Eleições 2019, realizada

pela primeira vez de forma online foram criadas todas as peças de

divulgação, assim como passo a passo com informações sobre os

procedimentos para a votação.

3 – Posse Triênio (2029-2022) – A Solenidade de Posse contou com a presença

dos presidentes de alguns regionais que compõem o Sistema. O evento foi

realizado em auditório na Assembleia Legislativa do Estado.

Além desses eventos foram realizados ainda, seminários e cursos de

responsabilidade técnicas organizados ou com participação do Conselho.
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Quantitativo de eventos realizados em 2019:

Os Cursos de Responsabilidade Técnica são oferecidos pelo CRMV-MA

seguindo a Resolução Nº03/17 deste regional, que trata do oferecimento

de Curso de Responsabilidade Técnica para Médicos-Veterinários e

Zootecnistas como requisito para a homologação dos contratos de

Anotação de Responsabilidade Técnica.

Foram realizados 3 (três) Cursos de RT organizados pelo Conselho, um na

capital e dois no interior do estado. Além desses, 2 (dois) Seminários de

Discussões Técnicas e mais participação de palestrantes do CRMV-MA

em 5 (cinco) eventos. O calendário anual também contou com a

realização de 12 (Doze) solenidades de entrega de carteiras profissionais,

agenda de reuniões e treinamentos internos.

3

2

5

Cursos de RT

Seminário

Partiipação
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Capítulo. 03
 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
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3. Principais Riscos identificados pelo CRMV/MA 

3.1 Área Administrativa e Financeira
Na área administrativa, a falta de um sistema de gestão

capaz de gerar relatórios coerentes e que possa auxiliar no
processo de cobranças administrativas e melhorar o controle de
recebimentos.

Diante da falta do controle do sistema adequado , há o
risco de do não recebimento e comprometendo a liquidez.

Como forma de minimizar o risco é reduzindo os gastos
públicos e gerindo os recursos recebimento em contas de
aplicação.

A Gestão de Risco no âmbito deste Conselho Regional de Medicina Veterinária

do Maranhão tem como premissa a redução dos custos incidentes, frente à

maximização dos resultados alcançados, na busca do funcionamento

administrativo institucional de forma regular e econômica, prezando pela gestão

responsável e coerente do recurso público oriundo das anuidades pagas pelos

Profissionais, que constantemente é monitorado pelo atos e fatos administrativos

praticados pela gestão.

Os princípios do Controle Interno são procedimentos adotados para assegurar a 

salvaguarda da gestão financeira, orçamentária e patrimonial da entidade. Os 

principais princípios de controle interno devem incluir:

• Autorização de transação de acordo com esse princípio, os pagamentos só 

podem ser realizados após a autorização de dois responsáveis;

• Análises regulares independentes de tudo que ocorre dentro da organização 

deve ser verificado. A análise deve ocorrer periodicamente e quaisquer 

problemas observados devem ser relatados à direção;

• Processo para todos os atos da gestão isso possibilitará a verificação dos 

procedimentos e evitará fraudes.

Porem mesmo com toda essa preocupação da Gestão, encontra 

entrave em alguns aspectos administrativos, financeiros e jurídicos 
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3.2 GESTÃO DE RISCO DO SETOR JURÍDICO

O setor jurídico é acionado, em regra, quando se busca a
solução de algum problema. Todavia, este raciocínio vem,
gradativamente, se alterando de forma que a realização de
consultas preventivas e prospectivas, com vistas a preservar
premissas éticas, antever e apresentar oportunidades, assim
como orientar condutas defensivas que antecedam a ocorrência
de qualquer evento adverso, vem ganhando espaço.

Confirmando isso, temos que no ano de 2019 a Assessoria Jurídica
examinou minutas de contratos e emitiu pareceres em vários
processos extrajudiciais, conforme apontado no gráfico

Não é raro, entretanto, que a Assessoria Jurídica examine, sob o ponto de
vista da legalidade, as Resoluções e Portaria emanadas pelo CRMV/MA,
sendo apreciado, no ano de 2019, a seguinte quantidade

Cumpre registrar, ainda, que no ano de 2019 o CRMV/MA pouco
figurou na qualidade de demandado em ações judiciais, de
modo que fora citado em apenas uma ação com debate sobre
perdas e danos, cujo trâmite corre no Juizado Especial Federal,
conforme se observa abaixo:

24



Não é raro, entretanto, que a Assessoria Jurídica examine, sob o
ponto de vista da legalidade, as Resoluções e Portaria
emanadas pelo CRMV/MA, sendo apreciado, no ano de 2019,
a seguinte quantidade

Assim, alicerçado nestes dados, temos que as principais medidas

de risco do setor são:

1. Falha no controle de prazos, seja em processos judiciais ou

extrajudiciais, sobretudo porque o CRMV/MA não dispõe de

programa específico;

2. Inconsistência nas manifestações, inclusive quando

decorrente de consultas preventivas, orientativa e

defensivas;

3. Inércia na propositura de ações que importem na

prescrição e decadência;

4. Condenações judiciais, em especial, quando decorrente de

modificação do entendimento jurisprudencial ou inercia na

adoção de medidas preventivas;

5. Ausência de localização de bens suscetíveis de penhora nas

ações de execução fiscais propostas;

6. Ausência de localização dos devedores para citações nas

ações propostas pelo CRMV/MA;

7. Pagamento das custas processuais em dobro, nas hipóteses

previstas na norma vigente;
Desta feita, é notório que a gestão de risco do setor jurídico não

se resume ao aspecto processual, embora ainda esteja

declinado prioritariamente nesse sentido. 25



3.3 DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O controle de prazo é atividade essencial para o gerenciamento dos

processos, seja na órbita judicial ou extrajudicial. Este controle segue

um rito de planilhas escritas, isto é, anotações de início e termo dos

prazos de cada processo em controle físico, bem como pelo

arquivamento das segundas vias das manifestações, assim

permitindo identificar o responsável pelo ato, afinal, este Conselho

não dispões de programa eletrônico com este fim.

Entretanto, para que o controle processual seja mais seguro, eficiente

e célere, a sugestão é para que seja adquirido um sistema

tecnológico específico e único que permita, com agilidade,

identificar a quantidade de ações existentes, o polo da demanda, a

comarca onde tramitam os processos, as datas das manifestações

realizadas e a realizar, as datas das audiências agendadas e que

foram concretizadas, as datas de início e término dos prazos e

diligências, as anuidades e multas que estão prestes a ser

acobertadas pela prescrição – inclusive intercorrente - ou

decadência, as dívidas que estão suscetíveis de cobrança judicial ou

extrajudicial e, além de tudo, que todos os dados fiquem arquivados

em ambiente seguro e confidencial.

No tocante a qualidade técnica, com vista em aprimorar as

manifestações e garantir o acompanhamento das inovações

legais e jurisprudenciais ao tempo em que combate as

condenações e qualificam os atos processuais, busca-se a

participação do corpo técnico em cursos específicos voltados à

área de atuação na Autarquia, com incentivo na capacitação e

aquisição de livros atualizados que disponham dos mais recentes

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais declinados pelos

tribunais.

Por fim, orientações e incentivo a campanhas para liquidação

dos débitos são medidas alternativas que primam pela redução

dos gastos com despesas processuais, minimizam as penhoras

infrutíferas e reduzem as despesas decorrentes do

acompanhamento das ações de cobranças.
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Capítulo. 04

 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS RESULTADOS
Implementação do quadro de funcionários do CRMV-MA Foram  contratados por meio de concurso  03 

funcionários/técnicos administrativos

Houve  maior eficiência e agilidade no atendimento às pessoas física e 
jurídica  e na tramitação dos processos administrativos 

infraestrutura Tecnológica necessária as atividades do
Conselho

Projetos não executados por dificultado de  realizar o processo de licitação e falta de um  pregoeiroAquisição de Mobiliário

Restruturação do arquivo - Gestão documental

.Restruturação do Almoxarifado

Melhoria da infraestrutura administrativa do CRMV-MA
 Melhoraria da eficiência do processo de fiscalização Foi implantado o cumprimento de meta por fiscais;

As Fiscalização foram realizadas seguindo um POP, 
conforme a especificidade 

Houve redução dos gastos e uma  melhor otimização das atividades da  
fiscalização, o que culminou em uma agilidade na prestação de serviços para a 

sociedade  

Fortalecimento das ações do Conselho por meio de parcerias
Interinstitucionais

Firmado termo de Cooperação Técnica entre a  Vigilância 
Sanitária Estadual  e Agência de defesa Otimização dos serviços da fiscalização e elevação do nível de confiança da 

sociedade das ações realizadas pelo conselho
Realização de Eventos para os profissionais médicos veterinários e
zootecnistas

Foram realizados 3 (três) Cursos de RT e 2 (dois) Seminários de
Discussões Técnicas

Atualização dos profissionais  em relação as legislações vigentes e melhor 
prestação dos serviços para a sociedade

Implantação do Portal da transparência O Portal da transparência foi elaborado por um técnico da TI do
CFMV, sem nenhum custo para o regional

Transparência e acesso para toda a sociedade as ações do Conselho e  
cumprimento da Lei de Acessos à Informações -LAI e a toda a sociedade

Processo Eleitoral Foram contratadas duas empresas para a realização do
processo das eleições eletrônica. Uma empresa responsável pela
execução das eleições e a outra pela auditagem do processo

Rapidez na realização  do processo
Eleitora, economizando tempo e número de pessoas envolvidas; mais 

transparência e segurança, menor custo e maior comodidade  para os 
profissionais

. Realizar 01(uma) cerimônia de entrega de carteira por mês Foram realizadas 12 solenidade de entrega de carteiras, uma a
cada mês

Jovens profissionais orientados  e bem informados , principalmente em relação ao 
código de ética,  contribuindo para a diminuição  de eventuais processos éticos

Campanha exercício ilegal da profissão e das datas alusivas aos
Zoot.e Méd. Vet

Duarante o ano de 2019 foi firmada a parceria com o MP para a
realização da campanha em conjunto e preparação do material
da campanha

Por questões estratégicas a campanha foi lançada somente em 2020, portanto 
sem resultados para mensurar em 2019.

Representatividade Institucional e das comissões Participaçao da presidente, membros das comissões técnicas e
dos colabordaores em eventos técnicos de interesse do CRMV-MA

Conhecimento das novas legislações e modelos de gestão, equipes mais 
motivadas para  as inovações   dos processos de gestão e ampliação das redes 

de contatos.

4.RESULTADOS DA GESTÃO
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peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia, com vistas ao
cumprimento da Lei nº 5.517/68 e das Resoluções do Conselho
Federal de Medicina Veterinária.

Foram fiscalizados 393 estabelecimentos em 2019, 445
estabelecimentos em 2018, nas atividades que comercializam
produtos de uso veterinário, clínicas veterinárias, consultórios, venda
de rações, laticínios, pet shop, banho e tosa, abatedouros,
entrepostos, curso de medicina veterinária, curso de zootecnia, Ong,
curso de auxiliar veterinário e hospital veterinário. Em todas as
fiscalizações nos locais foram verificadas as condições de
funcionamento, por meio de roteiro de vistoria específico, conforme
a Resolução CFMV nº 1015/12.
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Em 2019 houve a implementação do quadro de funcionários, com
a contratação de 03 (três) colaboradores para o setor
administrativo que estava sem funcionários. Embora tivemos a
formação do pequeno quadro de funcionários, em face da
demanda reprimida dos processos administrativos, não foi possível
executarmos todos os projetos elaborados no planejamento
estratégico de 2019.

4.1 Principais resultados da gestão

29



192
248

0

100

200

300

2018 2019

Termo de constatação

Termo de constatação

672

733

600

650

700

750

2018 2019

ART HOMOLOGADAS

ART HOMOLOGADAS
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Durante o ano de 2019 firmou-se parceria com o Ministério Público
Estadual, Delegacia do Meio Ambiente (DEMA) e Agência de
Defesa Agropecuária
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No ano de 2019, 05 estabelecimentos médicos veterinário foram autuados
que deixar de cumprir normas estabelecidas na legislação vigente; 02
estabelecimentos descumpriram o Art. 8º, que trata da pessoa jurídica
comerciante de produtos veterinários que permitir a vacinação de animais
ou qualquer outra prática da clínica veterinária; ainda tivemos 26 autos de
infração referente as firmas, associações, companhias, cooperativas,
empresas de economia mista e outras que exercem atividades peculiares
à medicina veterinária previstas e que deixaram de se registrar nos
Conselhos de Medicina Veterinária e por último 49 autos se devem
ausência de profissional habilitado.

30



Licitações e Contratos
Foram observados 25 (vinte e cinco) processos de licitações por
contratação mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO. Os processos analisados
representaram um montante de R$ 88.402,37 (oitenta e oito mil quatrocentos
e dois reais e trinta e sete centavos), realizados mediante procedimento
licitatório com prévia pesquisa de preço diretamente com os fornecedores
por e-mail e/ou in loco.

Processos licitatórios referente ao período de janeiro/2019 a 
dezembro/2019 por Dispensa de Licitação, conforme. Inciso II do art.24 
da Lei 8.666/1993

Em 2019, houveram 02 (dois) Termos Aditivos no valor de 375,00
(trezentos e setenta e cinco reias).

Total de Gastos nas aquisições de materiais, Prestações de 
Serviços e Termos Aditivos no ano de 2019 31



Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, 
tais como:

Contratações de Serviços/Objeto continuados no exercício de 2019.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do
Maranhão, ciente das boas práticas aplicáveis na gestão dos
processos de contratações públicas, realizou no final do exercício
de 2019 o seu cadastramento no sistema de compras públicas do
Governo Federal (COMPRASNET)
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4.2Gestão OrçamentáriaeFinanceira
Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e
financeiros

O Orçamento para o exercício 2019 foi estimado em R$
1.218.150,00 (Um milhão duzentos e dezoito mil e cento e cinquenta
reais), aprovado por meio da plenária e subdividido em objetivos
estratégicos, programas, projetos e atividades.

Execução Orçamentária

As atividades do Conselho são financiadas com recursos provenientes
das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de medicina
veterinária e zootecnia, dos emolumentos, anotações de
responsabilidade técnica, multas de infração e dívida ativa.

Em 2019, o CRMV-MA arrecadou R$ 852.966,16 (Oitocentos e
cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e dezesseis
centavos), sendo essa arrecadação equivalente a 70,02% da receita
prevista.

R$ 852.966,16
Receita Realizada

R$ 569.016,04
Despesa Realizada

As despesas executadas compreendem o valor de R$
569.016,04 (Quinhentos e sessenta e nove mil dezesseis reais e
quatro centavos), sendo equivalente a 46,71% da proposta
orçamentária.

Comparando a receita realizada com a despesa realizada,
verificou-se um superávit orçamentário da ordem de R$
283.950,12 (Duzentos e oitenta e três mil novecentos e
cinquenta reais e doze centavos)
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Resultado Orçamentário 

Resultado Primário 

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2019 foi um
Superávit Acumulado no valor de R$ 427.211,84 apurado pelo
confronto entre Caixa e Equivalente a Caixa no Ativo (-) Passivo
Circulante + Restos a Pagar não Processados, conforme o
Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2019, assim
demonstramos:

Ano Receita 

Arrecadada

Despesa 

Empenhada

Superávit 

2019 R$ 852.966,16 R$ 609.710,31 R$243.255,85

Ano Receita Corrente 
Arrecadada

Despesa Corrente 
Empenhada

Superávit 

2019 R$ 852.966,16 R$ 605.862,31 R$ 247.103,85

Ano Saldo Bancário 
Disponível

(-) Passivo 
Circulante

(-) Restos a 
Pagar Não 
Processado

Superávit 
Financeiro

2019 R$ 979.876,33 (511.970,22) (40.694,27) 427.211,84

Ressaltamos que na apuração do Resultado Primário leva-se
em consideração apenas as Receitas Correntes
Arrecadadas e as Despesas Correntes Realizadas, excluindo-
se as Despesas e Receitas de Capital
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Disponibilidade Financeira
A movimentação financeira é realizada na Banco do Brasil
(conta corrente e aplicação financeira)

Ano Conta Corrente Conta 
Aplicação 
Financeira

Total 
Acumulado

2019 R$ 171.092,60 R$ 808.783,33 R$979.876,33

Nessa senda, temos que as principais medidas que devem ser tomadas

por esta autarquia:

1. Inclusão de Bens não Catalogados;

2. Classificação dos Bens quanto ao estado de conservação;

3. Classificação dos Bens por setor;

4. Atribuir carga de Responsabilidade de Bem por Servidor;

5. Levar ao conhecimento da Direção do CRMV/MA bens que estão

em desuso e inservíveis.

4.4 Gestão de Patrimonial e Infraestrutura
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA
publicou a Portaria nº 15 de 2019, por meio da Presidência, constituindo
Comissão para realizar o Inventário dos Bens Móveis do CRMV/MA, com
o objetivo principal de levantamento físico dos bens patrimoniais e a
elaboração do relatório.

O levantamento dos bens foi iniciado pela comissão utilizando como
ponto de partida relatório elaborado anteriormente no SISPAT.NET
fornecido pela empresa Implanta. A comissão identificou divergência e
necessidades de atualizações na relação de bens desta autarquia.

4.3 Gestão de Custos
A contabilidade do CRMV-MA está de acordo com as Normas
Internacionais de Contabilidade Pública e desde da sua criação
implantou o centro de custos, na elaboração da Proposta
Orçamentária, com base nos projetos/atividades e possibilita
acompanhar os resultados da Gestão.

Conta 
Corrente

17%

Conta 
Aplicação

83%

Saldo bancários
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4.5 GESTÃO DE PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Levantamento preliminar:
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Por fim, orientações e incentivo quanto bom uso e controle de
medidas alternativas de coerções e facilitações da
administração de materiais pelos servidores e usuários dos
serviços ofertados pelo CRMV/MA, são medidas já adotadas,
mas que pretendemos fomentar, no objetivo de reduzir a perdas
financeiras e interrupções na prestação dos serviços.
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4.5.1 - Gestão da frota de veículos próprios e terceirizados

A frota do Conselho Regional é composta exclusivamente por veículos
próprios e tem sido acompanhada de forma efetiva a fim de
mantermos ordenadamente do bem público, conforme
demonstramos a seguir na tabela onde constam informações da frota
em uso.

Código Automóvel Data de Aquisição Valor

0156
UNO WAY 1.0 4P PRETO
Descrição: UNO WAY 1.0 4P PRETO

11/05/2010 R$ 29.303,85

0168

RENAULT SANDERO 
EXPRESSION
Descrição: Veículo Sandero 
Expression 1.0; Marca 
Renault;Ano/Modelo 2017/2018; Cor 
Preta; Combustível
Álcool/Gasolina.

28/12/2017 R$ 55.000,00

0169

RENAULT SANDERO 
EXPRESSION
Descrição: Veículo Sandero
Expression 1.0; Marca 
Renault;Ano/Modelo 2017/2018; Cor 
Preta; Combustível
Álcool/Gasolina.

28/12/2017 R$ 55.000,00

O CRMV/MA possui apenas o imóvel da sede assim, mantemos
conservadoramente um quantitativo mínimo para dar condições
de infraestrutura física ao atendimento necessário do nosso
usuário-cidadão e da sociedade visitante. Ainda assim, no
Exercício de referência, o CRMV/MA manteve a meta de buscar
melhorias para infraestrutura física e operacional

4.5.2 - Administração Predial
Principais custos com serviços prediais

Segurança monitorada R$ 5750,00

Energia Elétrica R$ 13531,52

Agua e Esgoto R$ 11184,49

Conservação de bens imóveis R$ 750,00

Locação de Máquinas e

Equipamento

R$ 3706,06

Total custos serviços prediais

R$ 34.922,07
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4.6 Gestão de Pessoas
Demonstramos os indicativos contendo as principais rubricas de

despesas com o pessoal para os anos de 2018 e 2019, subdivididas

entre despesas com funcionários do grupo de carreira e despesas

com funcionários ocupantes de cargo em comissão.Nosso quadro de

pessoal, é composto por basicamente de cargos de carreira,

contratados e de livre nomeação.

Quanto à distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e fim,

verifica-se maior concentração na segunda, representado por 56% dos

funcionários , ou seja 5 funcionários estão na fiscalização e secretária

diretamente com o profissional.

CONTRATAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ÁREA MEIO / ÁREA FIM

67%

33%

Funcionários

Funcionarios em cargo de livre nomeação

44%
56%

Área Meio Área Fim

TIPOLOGIA DOS CARGOS 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

18 a 35 anos

35 a 52 anos

52 a 69 anos

acima 69 anos

nº de funcionários

FAIXA ETÁRIA DE IDADE 
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GESTÃO DE TI

78%

22%

Homens Mulheres

POR SEXO

A Gestão da Tecnologia da Informação no CRMV está sem responsável
técnico o que deixa a desejar por falta de inovação, aprimoramento,
implementações e gerenciamento de sistemas informatizados e cuidar
para que esses sistemas sejam seguros e amigáveis para os usuários.

Quanto à distribuição por sexo, verifica-se maior concentração
de homens, representado por 78% dos funcionários , ou seja 7
funcionários.
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Capítulo. 05

 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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5.1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Conselho Regional Medicina Veterinária do Maranhão –
CRMV/MA, através da sua contabilidade, encontra-se com
todos os registros de acordo com o Plano de Contas e
Dispositivos da Legislação vigente, aplicáveis aos entes
Fiscalizadores das Profissões regulamentadas. A contabilidade
mantém todos os lançamentos classificados e digitados em
sistema próprio, com objetivo de gerar os relatórios: Balancete,
Balanços, Diário e Razão, devidamente arquivados digitalmente.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, conforme art. 105 da Lei 4.320/64
demonstra o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo
financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial, e também
as contas de compensação. O referido balanço é o quadro da
contabilidade que possui duas seções, o ativo e o passivo, em
que se distribuem os elementos do patrimônio público,
igualando-se as duas somas com a conta patrimônio líquido
(Ativo real líquido) no caso de gerar superávit, ou passivo real
descoberto, quando apresentar déficit patrimonial.
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Indicadores do Balanço Patrimonial

Avaliação da Gestão

O saldo patrimonial em 2019, apurado em R$ 473.836,73
(quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e seis
reais e setenta e três centavos) comparando com o do
exercício anterior, no valor de R$ 272.922,02, apresentou
um acréscimo de 57,60%, decorrente do superávit
patrimonial.

Indicador
Unidad

e de 
medida

2019 2018

Situação Financeira R$ 1,86 1,57

Resultado Patrimonial R$ 10,87 10,87

Quociente da Situação Financeira (Ativo Financeiro/Passivo
Financeiro): Representam normalidade, pois os resultados
encontrados no período de 2019 foram maiores do que 1, ou
seja, o ativo financeiro é maior do que o passivo financeiro,
representando um superávit financeiro.

Quociente da Situação Patrimonial (Ativo Real/Passivo Real):
Todos os exercícios analisados apresentaram superávit
patrimonial, o que é considerado positivo como resultado do
Balanço Patrimonial. Esse fato é explicado devido à inexistência

de dívida fundada.
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5.2 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da Lei nº
4.320/64, e demonstra as receitas e despesas orçamentárias em
confronto com orçamento inicial e as suas alterações com a
execução. Este demonstrativo visa evidenciar a integração o
planejado e o executado, gerando déficit ou superávit
orçamentário.

Avaliação da Gestão

O orçamento do CRMV-MA foi previsto para o exercício 2019 na
importância de R$ 1.218.150,00 , sendo que as receitas apuradas
totalizaram R$ xxxxx, ou seja, % do previsto, enquanto que as
despesas empenhadas totalizam R$xxxxx, representando % do
orçamento previsto.

Indicadores do Balanço Orçamentário

Indicador
Unidade 

de 
medida

2019

Execução da Receita R$ 0,70

Execução da Despesa R$ 0,50

Resultado Orçamentário R$ 1,40

Equilíbrio Orçamentário R$ 0,71
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5.3 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, conforme a Lei 4.320/64,
demonstra a receita e a despesa orçamentária bem
como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extra orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se
transferem para o exercício seguinte.

Avaliação da Gestão

O Balanço Financeiro no exercício de 2019 apresenta o
valor do saldo transferido do exercício anterior de R$
755.132,79. Ao longo do exercício ocorreram recebimentos
e pagamentos, demonstrando na sua equação, um
equilíbrio nas entradas e saídas os quais resultaram em
saldo final no montante de R$ 1.206.347,33, que representa
o saldo financeiro a ser transferido para o exercício de
2020.

Indicadores do Balanço Financeiro

Nome do Indicador
Unidade de 

medida
2019 2018

Financeiro Real da Exec. 
Orçamentária R$ 1,56 1,68
Resultado dos Saldos 
Financeiros R$ 1,36 1,08
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5.4 Demonstrações do Fluxo de Caixa

Nossa demonstração dos fluxos de caixa permite aos
usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e
elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da
capacidade de manutenção do regular financiamento
dos serviços.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a
demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de
contribuir para a transparência da gestão pública, pois
permite um melhor gerenciamento e controle financeiro
dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto,
evidenciando as movimentações no caixa e seus
equivalentes.

O Resultado do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício
de 2019, foi positivo no valor de R$ 979.876,33 (Novecentos
e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e
trinta e três centavos)
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5.5Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo
com art. 104 da Lei nº. 4.320/64 evidencia as
alterações que ocorreram no patrimônio, resultantes
ou independentes da execução orçamentária, e
indicará também o resultado patrimonial do
respectivo exercício. Apresenta também as
modificações registradas do ponto de vista contábil,
em duas seções: variações ativas e variações
passivas.

Avaliação da Gestão:
O resultado da Demonstração das Variações
Patrimoniais evidenciou nas alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, o superávit patrimonial no
exercício à importância de R$ 784.950,42
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5.6 NOTAS EXPLICATIVAS
Ativo Circulante

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Inclui aplicação financeira de curto prazo com rentabilidade
diária, prontamente conversível em um montante conhecido de
caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os
rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são
mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado
até a data do Balanço Patrimonial. As aplicações são efetuadas
junto ao Banco do Brasil e representam 100% do montante.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Banco Conta Movimento 22.331,34 11.300,72
Banco Conta Arrecadação 148.761,26 13.278,86
Aplicações Financeiras 808.783,73 730.553,21

979.876,33 755.132,79

Nota 2 – Demais Créditos e Valores à Curto Prazo

Trata-se de valores devidos ao conselho, conforme apuração no
Balanço Patrimonial. São derivados de abertura de processo
administrativo e taxas debitadas na conta arrecadação
indevidamente pelo Banco do Brasil

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Devedores da Entidade 231.334,08 231.334,08

Ativo não Circulante

Nota 3 – Créditos à Longo Prazo
Valores inscritos em dívida ativa pelo Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA, conforme
determina a legislação. Estão demonstrados de acordo com os
levantamentos realizados, no intuito de aplicar a legislação e
recuperar o montante devido.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Dívida Ativa Tributária 3.319.900,97 3.259.271,64
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Nota 4 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de
aquisição ou custo de construção, que compreende também os
custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições
de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos
custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de
restauração do local onde o ativo está localizado, deduzido da

depreciação acumulada.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Bens Móveis 388.073,53 384.225,53
Bens imóveis 237.536,29 224.435,66
(-) Depreciação Acumulada (56.814,57) (30.712,36)

568.795,25 577.948,83

Nota 5 – Intangível

Trata-se de licença do software patrimonial que faz o controle dos bens
móveis e imóveis da entidade.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Softwares 2.618,00 2.618,00
(-) Amortização Acumulada (1.501,11) (1.082,19)

1.116,89 1.535,81

Passivo Circulante

Nota 6 – Obrigações de Curto Prazo

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de

exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de
obrigações trabalhistas, de contratações junto a fornecedores
pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de
empenhos processados e não pagos até 31/12/2019, de
obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições
retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação
vigente.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias 13.996,88 24.313,09
Fornecedores 19.941,02 13.849,16
Obrigações Fiscais 7483,44 5.653,67
Provisões à Curto Prazo 17171,18 16.053,40
Demais Obrigações à Curto Prazo 453.377,70 374.385,53

511.970,22 434.254,85
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Passivo não Circulante

Nota 7 – Receita de Exercícios Futuros
Está demonstrando os valores recebidos antecipadamente das

anuidades do exercício seguinte ao vigente.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Receita de Exercícios Futuros 11.294,75 9.572,56

Patrimônio Líquido
Nota 8 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2019, verificou-se um
superávit patrimonial no confronto entre as variações patrimoniais
aumentativas e diminutivas, haja vista que o conselho realizou suas
despesas durante o exercício de 2019, sem extrapolar os limites permitidos,
demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um
resultado superavitário e os índices utilizados demonstraram resultado de
sustentabilidade financeira possibilitando à organização efetuar
investimentos.

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Superávits ou Déficits Acumulados 4.381.395,74 3.326.188,95
Superávits ou Déficits do Exercício em 
Curso 784.950,42 1.055.206,79
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Declaração da Assessoria Contábil

Declaro que os demonstrativos contábeis do CRMV-MA foram
elaboradas em observância da Lei nº 4.320/64,com o Manual de Contabilidade
aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e
Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de
Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10 Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2019, refletem adequada e integralmente a
situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta este Relatório de Gestão.

As demonstrações apresentadas são: Balanço Patrimonial –
evidencia os ativos e passivos do CRMV-MA, além do Patrimônio Líquido;
Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em
confronto com sua execução; Balanço Financeiro e a Demonstração do Fluxo
de Caixa, visam demonstrar o fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas
de recursos em confronto com as saídas; Demonstração das Variações
Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do
período, no confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (receitas)
com as variações patrimoniais diminutivas (despesas); e a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - tem a finalidade de divulgar as
variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período

A análise da conformidade contábil das demonstrações contábeis
e dos atos da gestão é realizada pela Comissão de Tomadas de Contas elegida
pela Plenária desta Autarquia e em conformidade com o Regimento Interno.

Considerando que os normativos trazem orientações quanto aos
procedimentos para a elaboração e apresentação do Relatório de Gestão e
do processo de Prestação de Contas, considerando ainda que a
documentação apresentada para registro está alinhada aos procedimentos
internos de controles, declaro que os demonstrativos contábeis (Balanços
Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, Demonstrações das Variações
Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido) refletem
a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Maranhão.

São Luís/MA, 31 de agosto de 2020.
Nilton Luiz Lima Praseres
CRC-MA 6885
Assessor Contábil do CRMV-MA
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