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CRMV-MA– Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão

CTC – Comissão de Tomada de Contas

DN – Decisão Normativa

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IN – Instrução Normativa

LAI – Lei de Acesso à Informação

MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MP-MA– Ministério Público do Estado do Maranhã0

TJMA- Tribunal  de Justiça do Maranhão 

PEP – Processo Ético-Profissional

POP – Procedimento Operacional Padrão

RT – Responsável Técnico

TCU – Tribunal de Contas da União

VISA – Vigilância Sanitária

SFA-MA- Superintendência Federal  de Agricultura no  Maranhão 



Lista de  Tabelas

3

Tabela 1 -Principais riscos identificados, descrição e classificação quanto a probabilidade de ocorrência e medidas de 

mitigação.

Tabela 2- Oportunidades e Perspectivas do CRMV-MA.



Lista de  Gráficos 

4

Graf. 1 Evolução das mídias sociais 

Graf. 2  Número de publicações e seguidores nas mídias sociais  

Graf. 3  Quantitativo das campanhas anuais

Graf. 4  Cursos  de Responsabilidade Técnica                    

Graf. 5  Evolução do número de fiscalizações 

Graf. 6  Evolução mensal das diligências 

Graf. 7  Número de registro de pessoa física

Graf. 8  Número de registro de pessoa jurídica

Graf. 9 Gastos nas aquisições de materiais, Prestações de Serviços e Termos Aditivos no ano de 2020

Graf. 10  Modalidades de licitação 

Graf. 11 Aquisições de Materiais, Prestações de Serviços. 

Graf. 12  Comparativo por Elementos de Despesas

Graf. 13 Comparativo de contratações de serviços continuados e não continuados  

Graf. 14 Número de minutas de  contratos, pareceres de licitações e outros elaborados pelo setor jurídico 

Graf.15 Número de memorandos, ofícios, resoluções e portarias  elaborados pelo setor jurídico

Graf.16 Número de petições iniciais e intermediárias   elaborados pelo setor jurídico

Graf.17 Número de memorandos, ofícios, resoluções e portarias  elaborados pelo setor jurídico



Lista de  Figuras 

5

Fig. 1 Sede do CRMV-MA

Fig.2 Presidente do CRMV-MA

Fig.3 Missão, Visão e Valores

Fig.4 Organograma do CRMV-MA

Fig.5  Principais Normas Direcionadoras da Entidade 

Fig.6  Membros da Diretoria do CRMV-MA

Fig.8. Análise SWOT 

Fig.9. Gestão de risco do setor jurídico 

Fig.10. Estrutura de Governança 

Fig.12. Dirigente e Governantes do CRMV-MA 

Fig.13 Entrevista sobre exercício ilegal da  profissão



Relatório de Gestão
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 2020.

Esse relato está de acordo com art.70 da Constituição Federal, de acordo com as disposições da

IN TCU nº 84/2020, da DN TCU nº 187/2020.

As informações contidas neste relatório foram aprovadas pela Diretoria e Plenário do CRMV-MA.

Fig.1 sede do CRMV-MA
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O Relatório de Gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão (CRMV-

MA), é um instrumento que nos aproxima dos órgãos de controle externo e da sociedade em geral, mostranto

uma visão geral da atuação desta Autarquia, desde o planejamento e objetivos estratégicos até os resultados

alcançados.

Em 2020, a pandemia da COVI-19 causou reflexos direto na gestão do CRMV-MA, contribuindo para que

não fosse possível o alcance de muitos dos objetivos estratégicos planejado. Por outro lado, a pandemia nos

levou a buscar novas oportunidades, como por exemplo, fazer constantes intervenções em defesa da classe junto

ao poder executivo estadual para fazer valer o reconhecimento dos serviços veterinários como essenciais,

garantindo assim que mesmo nos períodos de “Lockdown” os serviços fossem oferecidos para a sociedade.

Outra oportunidade, foram as mudanças na forma de fazer gestão, pois tivemos que nos reinventar, destacando-

se as plenárias que passaram a ser virtuais, participação nas mídias sociais, seja na imprensa falada ou escrita,

principalmente em prol do reconhecimento dos serviços veterinários, como essenciais. Não podemos deixar de

destacar, o intenso trabalho dos membros da diretoria e dos conselheiros nas sessões plenárias e das comissões

técnicas. Em função da situação atípica vivenciada pela pandemia da Covid-19, em 2020 priorizamos a ampliação

das parcerias institucionais e dos canais de comunicação com a sociedade, com campanhas educativas contra

o exercício ilegal da profissão e contra o abandono de animais, em parceria com o ministério público e Tribunal de

Justiça do Maranhão, bem como o fortalecimento do papel da Assessoria de Comunicação em defesa da

sociedade e da transparência.

Apresentaremos de forma objetiva e transparente, as competências da Autarquia, modelos de negócios,

ambiente externo, os riscos e as oportunidades, a estrutura de governança, os canais de comunicação com a

sociedade, gestão patrimonial, balanços financeiros e os reslutados da gestão.

Sejam bem vindos! Entrem, a Casa é  Sua!

Fig.2 Presidente do CRMV-MA
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO  MARANHÃO/ CRMV-MA

Vinculação à Entidade Federal: Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV CNPJ: 07.059.025.029/0001-00

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

Área de Jurisdição: Estado do  Maranhão

Endereço: Rua Astolfo Marques, Nº 57 Bairro: Apeadouro, São Luis-MA, CEP:65036-070

Telefones da Entidade: (98) 3304 9811 / 9812

Endereço da página da Internet: https://www.crmvma.org

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.

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

Valores
Gestão Participativa; Transparência; Ética;
Comprometimento; Credibilidade; 
Respeito; Melhoria Contínua;  Valorização 
da Profissão.

Fig.3 Missão, Visão e Valores

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, tem a finalidade de registrar pessoa física

e jurídica, disciplinar, orientar, julgar e fiscalizar o exercício da profissão do

Médico Veterinário e Zootecnistas, abrangendo o trabalho individual e o

institucional público e privado prestando direta ou indiretamente, assistência

à saúde.

https://www.crmvma.org/


Capitulo 1
Visão Organizacional e Ambiente Externo
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Plenário

Assessorias 
(Jurídica, Contábil e 

Comunicação)
Setor de Fiscalização Setor Administrativo Setor Financeiro

Diretoria Executiva
Comissões Técnicas 

e Licitação

O principal objetivo deste modelo estrutural é apresentar a

hierarquização e as relações entre os diferentes setores da

organização.

Além da estrutura administrativa, a seguir apresentada, 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.

Organograma da Estrutura 
Organizacional

Fig.4 Organograma do CRMV-MA
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Descrição das competências 
dos setores da organização

Plenário

• Órgão deliberativo - integrado por todos os membros efetivos do 
CRMV e suas atribuições encontram-se descritas no Art. 4º da 
Resolução 591/92d

Diretoria 
Executiva 

• Integrada pelo Presidente; Vice - Presidente; Secretário-Geral e
Tesoureiro; é a responsável pela execução das Resoluções do
Plenário,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, Suas atribuições
encontram-se descritas na Resolução nº 591/92.

Assessorias 

• As Assessorias Jurídicas, Contábil e de Comunicação prestam
assessoramento ao plenário e a diretoria executiva em matéria jurídica,
,contábil (econômica e financeira) e comunicação social.

Comissões 
Técnicas 

• Têm como finalidade assessorar 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.

Setor de 
Fiscalizaç

ão

• Fiscalizar o exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia, empresas
registradas e/ou obrigadas a se registrarem no CRMV-MA, expedir e lavrar Autos de
Infração, Autos de Multa, Termo de Fiscalização, Termos de Constatação e elaborar
as rotas e os relatórios das fiscalizações realizadas e enviar à Diretoria .

Setor 
Administra

tivo 

• Responsável pelo atendimento e orientação de profissionais e de empresas,
presencialmente e por telefone. Realizar inscrições, transferências e cancelamentos
de Pessoa Física (PF), cadastro e reativação de Pessoa Jurídica (PJ), emissão de
ART, emissão de carteiras profissionais e atualização cadastral.Realiza atualização
cadastral de profissionais e empresas, faz emissão de boletos e parcelamento de
débitos.

Setor 
Financeiro 

• Emissão de boletos, realizar negociação  e parcelamento  de débitos , controle e 
baixa da  relação de pagamentos, auxiliado pela a assessoria contábil.

Setor de 
Licitação

• :Setor de Compras, Licitações e Contratos: procede com a pesquisa de preço, verificação de
dotação orçamentária, preparar o edital com a minuta do contrato, termo de referência ou
projeto básico e demais anexos, escolhe a modalidade e tipo da licitação, assim como, o regime
de execução da contratação a ser utilizada e aquisições de bens e/ou serviços. Também realiza
a gestão dos contratos administrativos.



Identificação das Principais Normas Direcionadoras da Entidade, com links de Acesso

23/10/1968 4/12/1968 17/6/1969 11/12/1981 26/6/1992
Lei nº .517- Normatiza

profissão de Médico

Veterinário e cria o

CFMV e CRMVs

Lei nº 5.550 que

normatiza a profissão

de zootecnista

Decreto nº 64.704 

que regulamenta a Lei 

nº 5.517

Resolução Nº 361

Criação do CRMV-MA

Resolução CFMV nº 591

que institui o Regimento interno 

padrão para os CRMVs

. . . . .

Fig.5  Principais Normas Direcionadoras da Entidade

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5550.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D64704.htm
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/361.pdf
http://www3.cfmv.gov.br/portal/public/lei/download-arquivo/id/958
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Identificação dos principais dirigentes do 
CRMV-MA

A Diretoria Executiva tem por finalidade fortalecer

a relação entre o presidente e o Plenário,

estabelecendo a integração com as comissões e

auxiliando-o nos atos relativos ao exercício da

Presidência.

Fig.6  Membros da Diretoria do CRMV-MA



Quem são os membros da Diretoria ?

▰ Presidente: Francisca Neide Costa (0539 VP)

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual

do Maranhão-UEMA (1990), Doutorado em Medicina

Veterinária Preventiva pela UNESP/SP.Servidora Pública

Estadual, Docente Adjunto IV da UEMA, atuando na graduação

e pós-graduação. Experiência na formação de recursos humanos

e em gestão publica. http://lattes.cnpq.br/0900314205290656

▰ Tesoureira Alana Lislea de Sousa (0334 VP)

Médica-veterinária pela Universidade Estadual do

Maranhão-UEMA, Doutorado em Anatomia dos

Animais Domésticos e Silvestres pela Universidade

de São Paulo/USP. UNESP/SP.Servidora Pública

Estadual, Docente Adjunto IV da UEMA, atuando na

graduação e pós-graduação.

http://lattes.cnpq.br/144520575734978516

▰ Vice-presidente: Alessandra  Lima  Pontes Oliveira  ( 0827 VP)

Médica-veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão-

UEMA. Servidora Pública Estadual da Agência de Defesa

Agropecuária- AGED, atuando como fiscal estadual

agropecuário.

▰ Secretária Geral: Ana  Fabiola Linhares Fontenele da 

Silva (0912 VP)

Médica-veterinária pela Universidade Estadual do

Maranhão- UEMA. Especialista em Gestão Ambiental

pela Faculdade Atenas Maranhense. UNESP/SP.

Servidora Pública Estadual, atuando como Extensionista

Rural no Estado no Maranhão.

http://lattes.cnpq.br/0900314205290656


Modelo de negócios
Principais recursos (ou capitais) usados nas atividades de negócio e  seus produtos, bem como os impactos gerados  (internos ou externos, 

positivos ou negativos), e o valor gerado e sua distribuição às partes interessadas.

.

• Anuidades.

• Inscrição de Pessoa Física e Jurídica

• Emissão de ART e certidões.

• Fiscalização (novas RRT e multas).

• Convênios CFMV

Fontes de Receita

• Registrar/Cadastrar

• Fiscalizar 

• Julgar 

• Orientar 

• Disciplinar 

Nossas Atividades

Chave

Nossos 

Capitais 

Humano

• 08 funcionários 

• 02 estagiários de nível 

superior
Gestão 

• 4 Diretores

• 6 Conselheiros 

Financeiro 

Receita R$ 1.106.451,88

Produtivo

Ativo Imobilizado 

558.931,79

Produtos  Gerados 

Fiscalizações : 

217 Novos Profissionais

Registros : 

2482 Novos Profissionais

2148 Novas Empresas 

Impactos gerados

Solenidades de entregas 

de carteiras realizadas: 5

Plenárias realizadas:12

541 ARTs homologadas

40 Termos de fiscalização

39 Autos de Infração 

140 termos de constatação

290 Numero de Processos  

Administrativos relatados  

Canais de Entrega  Dos 
Serviços

• Portal da transparência

• Atendimento na Sede

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Comunicação

• Atendimento Telefônico

• Correios

Funcionários Salários e vantagens: R$ 370.092,81

Resultado superávit patrimonial de 2020:R$ 1.053.246,18
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Ambiente Externo

Em 2020 vivenciamos momentos nunca presenciado por nós brasileiros com o surgimento da pandemia da Covid-19 causada pelo novo

coronavírus. Este fator externo que trouxe sérios impactos na saúde pública, sociais, econômicos, culturais e políticos em todo o planeta. Este

cenário de pandemia causado pelo novo Coronavírus, teve reflexos diretos na gestão do CRMV-MA, dificultando assim o alcance de alguns de seus

objetivos estratégicos. Entre as dificuldades podemos elencar algumas: Suspensão de atividades presenciais, impossibilidade de prestação de

alguns serviços, afastamento de servidores que se infectaram com o SARS-CoV-2 vírus causador da Covid- 19.

Entre os fatores externos, que comprometeram a gestão podemos citar: perda de empregos e o consequente aumento da inadimplência,

fechamentos de estabelecimentos que prestam serviços veterinários e as medidas restritivas impostas pelos governos para combater a Covid-19.

Outro fator externo que impactou na gestão do CRMV-MA foi a Resolução CFMV Nº 1314/2020, que prorrogou os vencimentos da anuidade do

exercício de 2020 com o objetivo de oportunizar aos profissionais pagar a anuidade, mas não surgiu o efeito esperado, pois o número de médicos-

veterinários, zootecnistas e empresas que pagaram a anuidade foi menor do que comparativo ao exercício de 2019.



Capítulo 2
Riscos, oportunidades e perspectivas 



A gestão de riscos é uma ferramenta eficaz na redução de incertezas e consequentemente na

melhoria da estratégia e busca de melhores resultados à sociedade

Analise da matriz de SWOT, ajuda a visualizar os pontos necessários para melhorias.

Riscos, Oportunidades e 
Perspectivas 

O corpo gerencial e assessorias do CRMV/MA, bem como o corpo diretivo identifica e reconhece a real necessidade de implantar

mecanismos de controle interno, implementar melhorias na comunicação interna e regulamentação de alguns procedimentos, elaboração e

implantação de POP´s com a participação dos colaboradores.



Análise SWOT
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FORÇA

OPORTUNIDADES
• Inserção  dos serviços veterinários como 

essenciais.

• Inovação  tecnológica com a implantação 

do  teletrabalho

• Cursos de RT online para os profissionais 

• Prestação de Serviços pela modalidade 

remota

• Parcerias com o poder judiciário (MP e 

TJMA) 

• Ampliação dos Canais de Comunicação com a 

Sociedade 

• Credibilidade dos Profissionais  na Gestão

• Comprometimento dos  gestores e 

colaboradores  

• Assessoria juríidica atuante e que 

defende os interesses da  Autarquia 

AMEAÇAS
• Pessoal Técnico Administrativo em número 

insuficiente

• Estrutura Física da sede da Organização não atende 

as  demandas de trabalho, necessitando de reforma e  

ampliação 

• Fiscalização  do sistema CFMV/CRMV´s realizada por 

pessoal  de nível médio l

• Perda de funcionários qualificados para o mercado 

externo

FRAQUEZAS
• Agravamento da Pandemia (colapso na saúde 

pública);

• Judicialização das Normas e regulamentação do 

sistema CFMV/CRMV´s;

• Invasão de outras Profissões nas área de atuação da 

Medicina Veterinária;

• Ensino da Medicina Veterinária na modalidade EAD.

Fig.8. Análise SWOT
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Controles internos da gestão - executados

por todos os servidores responsáveis pela

condução de atividades e tarefas, no intuito de

reduzir as probabilidades de fraudes, erros,

práticas ineficientes ou ineficazes além de

zelar pelo cumprimento das normas legais e

regulamentares, as políticas e as diretrizes

estabelecidas na instituição;

Auditoria preventiva de planejamento do 

CFMV - exercem a função de monitoramento 

e avaliação dos Estados quando solicitados 

pela gestão; 

•

Os processos de Gestão de. Riscos e Controles Internos no CRMV-MA

envolve dois diferentes níveis de atuação, abordando não apenas questões

estratégicas, como também eventos de riscos e ameaças, com análises das

causas e efeitos dos eventos e ações para correção de rumos

Gestão de risco e controle interno



Tabela 1 -Principais riscos identificados,  descrição e classificação quanto a probabilidade de 
ocorrência e medidas de mitigação

Riscos Identificados Descrição/Mitigação Classificação
Estrutura física e localização da sede não atende as

demandas e apresenta problemas estruturais

Vistoria realizada por engenheiro civil, a pedido da gestão do CRMV-MA, identificou

fissuras, trincas, deslocamento de concreto e corrosão de armadura em um dos

pilares da sede. Contratação de empresa para sanar as patologias identificadas.

ALTA

Rede elétrica da sede com fiação exposta , riso de

choque elétrico e incêndio , além de muito antiga e

insuficiente para atender as demandas internas

Realizado um laudo técnico de inspeção predial, a pedido da gestão do CRMV-MA,

no qual ficou constatado que o sistema elétrico do CRMV-MA apresenta

funcionalidade comprometida e inadequada ao exigido pela NBR5410 e NR!),

apresentando risco à segurança do usuário e ao patrimônio. Contratação

emergencial de empresa especializada para sanara as irregularidade

verificadas.

ALTA

Vulnerabilidade dos dados do CRMV-MA, podendo ao

bloqueio ou perdas dos dados armazenados

Atualmente é feito apenas Backup manual, em que os arquivos são armazenados em

HD externos e nas nuvens. Adquirir e implantar Backup automático .

MÉDIA

Cadastros de pessoa física e jurídica desatualizados Dificuldade de comunicação com os profissionais e empresas em função de dados 

cadastrais desatualizados. Realizar campanha pelas mídias sociais .

MEDIO

Gestão Documental incipiente restringindo a

rastreabilidade dos documentos e maior tempo na

localização.

Não há espaço físico para arquivar novos documentos, os arquivos existentes

precisam ser catalogados e organizados por profissionais especialistas e

digitalizados para maior segurança dos dados, evitar perda de tempo e facilitar a

tomada decisões. Em 2021 será providenciada a licitação de empresa para

digitalizar os documentos e aquisição de novos arquivos.

ALTA

Serviços dos Correios ineficiente 30 a 40% das correspondências enviadas pelos correios não chega aos destinatários,

pois em Muitos dos Municípios do MA não dispões de serviços de entrega, apenas

uma agência , aonde os usuários terão que retirar a correspondência. Fazer uma

força tarefa para atualizar os e-mails dos cadastrados e enviar as

correspondências somente por endereço eletrônico

MÈDIA

As Constantes decisões judiciais em desfavor do

CFMV/CRMVs,

Esta decisões limitam a fiscalização a estabelecimentos que comercializam animais e 

vendam medicamentos , impossibilitando a autarquia de cumprir suas obrigações de 

defesa dos interesses da sociedade . Estreitar as relações com o poder judiciários  

e fazer campanhas  de orientação `para a sociedade 

ALTA
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OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS

Fortalecer as ações de cobranças administrtaivas e 

judiciais 

Elaborar um programa de recuperação de crédito com

a contratação de um estagiário para disparos de e-

mails e posts em nossas mídias sociais (Site,

Instagram, Facebook e Whatsapp), ligação telefônica

para lembrar das datas de pagamento da anuidade do

ano vigente e fornecer descontos

Consolidar-se como órgão fiscalizador do exercício

profissional da Medicina Veterinária e Zootecnia

Realizar Parcerias  com Instituições públicas  para 

fortalecer  as ações de fiscalização conjunta 

Implantar política de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas para os colaboradores e conselheiros

Elaborar e publicar editais de chamamento público  em 

buscas de serviços  com menores custos a serem 

oferecidos para os profissionais  cadastrados e 

colaboradores

Adequar o quadro de servidores à necessidade 

organizacional

Adesão ao sistema e-OUV da CGU, para atendimento

das exigências da Lei Federal nº 13.460/17.

Adequar e modernizar a infraestrutura física, e 

tecnológica do CRMV-MA

Implantar e estruturar sistema de ouvidoria

Tabela 2- OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS DO CRMV-MA 



GESTÃO DE RISCO DO 
SETOR JURÍDICO

26

RISCOS

Falha no controle de 
prazos, seja em 

processos judiciais ou 
extrajudiciais, 

sobretudo porque o 
CRMV/MA não dispõe 

de programa 
específico

Inconsistência nas 
manifestações, 

inclusive quando 
decorrente de 

consultas preventivas, 
orientativa e 
defensivas;

Inércia na propositura 
de ações que 
importem na 
prescrição e 
decadência

Condenações judiciais, 
em especial, quando 

decorrente de 
modificação do 
entendimento 

jurisprudencial ou 
inercia na adoção de 
medidas preventivas

Ausência de 
localização de bens 

suscetíveis de penhora 
nas ações de 

execução fiscais 
propostas;

Ausência de 
localização dos 
devedores para 

citações nas ações 
propostas pelo 

CRMV/MA

Pagamento das custas 
processuais em dobro, 

nas hipóteses 
previstas na norma 

vigente

Para a realização do controle processual mais seguro, eficiente e

célere, a sugestão é a aquisição de um sistema específico que permita

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

comarca onde os processos tramitam, as datas das manifestações

realizadas e a realizar, das audiências, de início e término dos prazos e

das diligências, bem como informe as anuidades e multas que estão

prestes a ser acobertadas pela prescrição ou decadência, afinal,

atualmente o CRMV/MA possui um sistema que permite, apenas, o

cadastro do protocolo das ações de Execuções Fiscais.

Assim, o controle de prazos continua a base de planilhas e agendas

eletrônicas não interligadas entre si.

No tocante a qualidade técnica, os riscos podem ser gerenciados com

a participação do corpo profissional em cursos específicos voltados às

áreas de atuações no CRMV/MA, bem como na aquisição de livros que

tangenciam os interesses dos Conselhos Profissionais.

Por fim, a publicidade e o incentivo em campanhas para liquidações de

débitos, embora já realizadas no CRMV/MA, deveriam ser fomentadas

ainda mais, pois são medidas que reduzem os gastos com despesas

processuais, mas que também primam pela celeridade na resolução de

pendências, amortiza a quantidade de demandas e o abarrotamento do

Judiciário, interrompe a prescrição, evita a decadência e coloca em

segundo plano a busca por penhoras de bens dos devedores, posto

que passarão a cumprir suas obrigações.
Fig.9. Gestão de risco do setor jurídico



Capitulo 3
Governança, Estratégias e Desempenho



Estrutura de governança

Governança é um sistema composto por

processos, condutas, costumes e políticas a partir

do qual uma instituição é administrada e

monitorada.

Isso significa que as práticas da

governança devem buscar satisfazer todas as partes

interessadas. Essas partes são os gestores e

colaboradores (partes interessadas internas) e

também fornecedores, órgãos públicos e

comunidade impactada pelas ações da instituição

(partes interessadas externas)

Governança

Gestão

Instância Internas 

Instâncias Externas

Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV)

Tribunal de Contas da União (TCU)

Sociedade

Profissionais da medicina 
veterinária e zootecnia

Cidadãos
Outras partes 
interessadas

A
lt
a
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in
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Plenário

Diretoria Executiva

Presidência

Instância Internas de 

Apoios

Comissões Internas

Instância 

Externa de 

Apoio 

Gestão Executiva

Gestão Tática

Gestão Operacional

CFMV

Fig.10. Estrutura de Governança



Instâncias internas

Plenário: órgão legislativo/deliberativo que também funciona como tribunal de honra. É composto por 4 diretores, 6 conselheiros efetivos 

e 6 conselheiros suplentes, eleitos para mandato de 3 anos.

Diretoria Executiva: é integrada pelo presidente, vice-

presidente, secretário-geral e tesoureiro, que são responsáveis

pela execução das Resoluções, bem como 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 regimentos próprios.

Instâncias internas : Contribuem para a boa governança da

organização, promovendo a comunicação entre partes internas e

externas e funciona como o elo de comunicação com estas à alta

gestão (Diretoria). Nesta Autarquia as instâncias envolvidas são

as assessorias de comunicação, assessoria contábil, assessoria

jurídica e as comissões técnicas. A gestão estratégica (Diretoria

Executiva), a gestão tática (Assessorias) e operacional

(funcionários).

Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV):

é o órgão que regula e também fiscaliza as atividades desenvolvidas pelos 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária

Instâncias Externas 

Tribunal de Contas da União (TCU): 

é o órgão de controle externo responsável pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Gestão 

2019 a 2022

Dirigentes e Governantes do CRMV-MA

Fig.12. Dirigente e Governantes do CRMV-MA



Outras Informações de Governança

Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária são constituídos de seis membros no mínimo, e 16

no máximo, eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em assembleia geral dos médicos-

veterinários e zootecnistas, inscritos nas respectivas regiões e que estejam em pleno gozo dos seus direitos (Lei

Federal nº 5.517/68).

Os cargos da diretoria executiva e dos conselheiros (efetivos e suplentes) do sistema CFMV/CRMVs

são exercidos de forma honorífica, ou seja, não há remuneração dos administradores e membros de colegiados,

conforme artigo 15 da Lei Federal nº 5.517/68.

Quando da participação dos membros em órgãos de deliberação coletiva, são efetuados pagamentos

de diárias, jetons e deslocamento, de caráter indenizatório.



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (Portaria 

Nº24/2020)

1-Alana Lislea de Sousa - Presidente

2-Ana Lúcia Abreu Silva

3-Sandra Borges da Silva

4-Monalisa de Sousa Moura Souto

5-Luciano Santos da Fonseca

6-Lyah Lamarck

7-Maria Inês Fernandes Carneiro

8-Shielberth Silva Santos

9-Roberto Cotta Pacheco

COMISSÕES TÉCNICAS

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.

Conheça todas as nossas Comissões:

COMISSÃO ESTADUAL DE CLÍNICOS DE 

PEQUENOS ANIMAIS. (Portaria Nº26/2020)
1- Gecyene de Oliveira Moura Bezerra - Presidente

2- Carlos Eduardo Rabelo Lopes - Vice-presidente

3-João Pereira Cardoso Filho

4-Ednilce Rodrigues de Miranda

5-Márcia Cristina dos Santos

6-Vannessa Julliana Coelho Santos de Melo

7-Alessandra Almeida Costa Curvina

8-Iza Estefânia Silva Martinz

9-Larissa Carvalho Marques

COMISSÃO DE ÉTICA E BEM-ESTAR 

ANIMAL (Portaria Nº 021/2020)
1-Nordman Wall Barbosa de C. Filho - Presidente

2-João Batista Silva Filho

3-José Ribamar da Silva Junior

4-Alana Lislea de Sousa

5-Osmana Severo Carvalho

6- Afrânio Gonçalves Gazolla

COMISSÃO DE DEFESA E INSPEÇÃO 

SANITÁRIA ANIMAL (Portaria Nº 020/2020)

1-Fábio Andrade Bessa de Lima - Presidente

2-Daniel Prazeres Chaves

3-Hugo Napoleão Pires da Fonseca Filho

4-Viviane Correa da Silva

5-Roberto Carlos Negreiros de Arruda

6- Herlane de Olinda Vieira Barros

7- Margarida Paula Carreira de Sá

10

comissões 
técnicas

65 membros

Acões:

Emissão de 10 
pareceres  

técnicos  e  4 
representações 

http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/65399705/do2-2019-02-28-portaria-n-3-de-26-de-fevereiro-de-2019-65399576
http://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/65399705/do2-2019-02-28-portaria-n-3-de-26-de-fevereiro-de-2019-65399576


COMISSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES E

MEIO AMBIENTE (Portaria Nº 015/2020)
1-Elba Pereira Chaves - Presidente

2-Lianne Pollianny Fernandes Araújo Chaves

3-Diego Carvalho Viana

4-Raysa Lins Caldas

5-Richerlieny Brinety Teixeira da Silva

COMISSÕES TÉCNICAS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (Portaria 

Nº16/2020)

1-Nordman Wall Barbosa de C. Filho - Presidente

2-João Batista Silva Filho

3-José Ribamar da Silva Junior

4-Alana Lislea de Sousa

5-Osmana Severo Carvalho

6- Afrânio Gonçalves Gazolla

COMISSÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA (Portaria Nº 014/2020)

1-Celma Maria Soares da Silva -

Presidente

2-Sonivalde Silva Santana

3-Zumira da Silva Batista

4-Caroline Moura Marques

5-Isabel Azevedo Carvalho

6-Daniel Soares Saraiva

COMISSÃO DE TOMADAS DE 

CONTAS (Portaria Nº 010/2020)
1-Elba Pereira Chaves - Presidente

2-Daniel Soares Saraiva

3-Hugo Napoleão P. da Fonseca Filho

4-Afrânio Gonçalves Gazolla

COMISSÃO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA LEGAL (Portaria Nº 

02/2019)
1- Ana Lúcia Abreu Silva

2-Lauro de Queiroz Saraiva

3-Alana Lislea de Sousa

4-Fábio Henrique Evangelista de Andrade

5-Nordman Wall Barbosa de Carvalho Filho

6-Solange de Araújo Melo

7-Alessandra Lima Rocha

COMISSÃO TÉCNICA EM 

ALIMENTOS (Portaria Nº 016/2019)

1-Isabel Azevedo Carvalho

2-Arlene dos Santos Silva

3-Miryan Fabianny Nunes Pinheiro

4-Larissa Sarmento dos Santos

5-Herlane de Olinda Vieira Barros

6-Monique Pinheiro Maia Silva

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/65401423/do2-2019-02-28-portaria-n-2-de-27-de-fevereiro-de-2019-65401181


3.3 Principais Iniciativas Estratégicas

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma

organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente analisado dos cenários,

definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

O plano de ação do CRMV-MA , de forma reprogramada da proposta para o exercício de 2020, visando ao

desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da medicina veterinária no estado, está composto por 5 objetivos

estratégicos, sendo estas 15 projetos e 19 iniciativas estratégicas. Para essas implementações os recursos envolvidos

são da ordem de R$ 984.101,33.

Para implementação desse plano de ação analisamos a através da ferramenta matriz de swot para determinar

nossas principais objetivos



Atuar em benefício do bem-estar animal e da sociedade, orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício 

profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia no Estado do Maranhão. 

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

pública. 

Missão: 

Visão: 

Consolidar-se como órgão fiscalizador e 

representativo do exercício profissional 

da Medicina Veterinária e Zootecnia

Reconhecimento e valorização dos 

médicos veterinários e zootecnistas.

Efetividade na prestação de serviços 
aos profissionais e à sociedade
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Implementar a comunicação 

nas 4 dimensões internas, 

CFMV/CRMVs, profissionais 

inscritos e sociedade

Intensificar ações para a 

cobrança do cumprimento 

da prestação de melhores 

serviços pela Medicina 

Veterinária e Zootecnia

Reestruturar o serviço de 

fiscalização e otimizar o 

atendimento às 

demandas  da sociedade.

Intensificar o 

monitoramento das 

demandas de 

fiscalização

Zelar pela saúde pública e 

bem-estar animal

Ampliar parcerias 

estratégicas

Qualificar e implementar 

a gestão administrativa 

do CRMV/MA.

Fortalecer a imagem da 

Medicina Veterinária e 

da Zootecnia e do 

CRMV-MA

Atuação Institucional

Valorização Profissional

Comunicação

Fiscalização

R
e
c

u
rs

o
s

Pessoas

• Desenvolver competências 

essenciais ao alcance estratégico

• Promover a melhoria contínua do 

clima organizacional para o 

alcance dos objetivos estratégicos.

VALORES:
Gestão 

Participativa
Transparência Ética Credibilidade Comprometimento Respeito

Melhoria 

Contínua

Valorização da 

Profissão

Orçamento

Assegurar o orçamento necessário à 

execução da estratégia aprimorando 

a gestão orçamentária e financeira.

Infraestrutura

Assegurar a infraestrutura física e 

tecnológica necessária às 

atividades do CRMV/MA.



Principais canais de 
comunicação com a 
sociedade



O ano de 2020 foi no mínimo desafiador, não só para o setor de comunicação, mas

para todas as instituições públicas como um todo. Se reinventar, criar uma nova

forma de trabalho, tentar comunicar entre tantas incertezas foi certamente o divisor

de águas para este novo contexto a que todos foram inseridos.

Buscar novas formas de trabalho, home offices, o ambiente corporativo se desfez

para se refazer, ressurgir mediante o novo e suas novas perspectivas. Mas, afinal,

há como se recriar algo realizado a tanto tempo? Como se adaptar a uma realidade

inesperada?

COMUNICAÇÃO

Desafios x Perspectivas



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A Assessoria de Comunicação do CRMV-MA

trabalha seguindo o Planejamento Estratégico

desenvolvido anualmente junto a Diretoria do

Órgão, seguindo calendário anual pré-

definido. Entre as funções desempenhadas e

as atribuições de atividades executadas, estão

as áreas do Setor de Comunicação

responsáveis pela divulgação das ações deste

Conselho de Classe.

Os espaços criados nos meios de Comunicação locais

são espontâneos. Ou seja, são gerados por seu grau de

importância e relevância, atingindo a sociedade de

forma orgânica e sem propósitos comerciais ou

publicitários, realizando assim o seu papel social que é

informar a sociedade sobre o papel da Instituição.

Em 2020, tivemos espaços de grande importância na

TV, em horário privilegiado, sendo três links ao vivo,

para a divulgação de três das principais campanhas

anuais: Campanha Exercício Ilegal, Dia do Médico

Veterinário e Dezembro Verde.

1- ASSESSORIA DE IMPRENSA

MARKETING

JORNALISMO

IMPRENSA

SOCIAL 
MEDIA

Fig.13 Entrevista sobre exercício ilegal da  profissão

Graf. 1 Evolução das mídias sociais

A Assessoria de Comunicação do CRMV-MA trabalha

seguindo o Planejamento Estratégico desenvolvido

anualmente junto a Diretoria do Órgão, seguindo

calendário anual pré-definido. Entre as funções

desempenhadas e as atribuições de atividades

executadas, estão as áreas do Setor de Comunicação

responsáveis pela divulgação das ações deste

Conselho de Classe.



INFORMATIVOS

2 - JORNALISMO

Todo conteúdo gerado tem como princípio básico o dever de

informar de forma clara e precisa, seguindo os padrões

jornalísticos. A transparência com as informações geradas é

essencial para dar credibilidade a gestão e são seguidas a rigor.

Notas de esclarecimento, informativos e todo conteúdo gerado é

divulgado entre os canais de comunicação.

SITE

INFORMATIVO

PORTAL

TRANSPARENCIA



SITE

Página Institucional, principal canal de comunicação,

desenvolvida para divulgar as principais informações do Órgão.

Profissionais , empresas e sociedade em geral podem se

relacionarem com o CRMV-MA por meio do site

www.crmvma.org, onde é possível ter acesso à legislação,

documentos, informações institucionais, notícias, publicações

como Matérias, notas, vídeos, campanhas, calendários,

portarias, entre outros documentos de interesse das Classes da

Medicina veterinária e Zootecnia.

PORTAL  DA TRANSPARÊNCIA

Portal da Transparência do Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Maranhão, importante ferramenta que permite

aos cidadãos acesso às informações sobre a gestão

administrativa desta Autarquia e sua prestação de contas a

sociedade.



3 – SOCIAL MEDIA

Com conteúdo planejado e educativo, a ideia é alcançar interação

e atualizar os profissionais sobre assuntos relevantes. Através de

estudo e a identificação de comportamento do público alvo é

possível definir linhas editorias e gerar engajamento de forma

orgânica buscando credibilidade e empatia do público.
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https://www.instagram.com/crmvma/

Graf. 2  Número de publicações e seguidores nas mídias sociais  



https://www.facebook.com/crmvmaoficial/

A função de Social Media é prestada em três tipos de canais de Redes Sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Em cada um desses

Aplicativos, são desenvolvidas ações com o mínimo de 3 publicações semanais, que visão a construção de estratégias de conteúdo

inteligente, através da produção de textos, imagens e vídeos, desenvolvendo soluções de comunicação.

Todo Design gráfico e o desenvolvimento das peças de Comunicação são gerados pela própria Assessoria, assim como Planejamento,

Calendário de Posts (dias e horários), Elaboração de Relatórios - métricas, Análise (Avaliação do conteúdo), com validação de conteúdo

pela Diretoria.

No gráfico, a evolução das redes sociais:

https://twitter.com/crmvma_oficial



4 – MARKETING

A criação do planejamento é o principal direcionador das ações que serão

realizadas durante o ano. Com base em temas da atualidade é possível gerar

informação, eventos e ações de forma a dar maior alicerce aos trabalhos

realizados.
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CAMPANHAS

As Campanhas Institucionais são datadas por calendário anual e divididas entre

primárias e secundárias, e tem como propósito o reconhecimento Institucional e a

divulgação de temas relevantes aos públicos e sociedade em geral. Os números

de campanhas gerados durante os anos foi crescente a medida que os temas

foram apresentados e ganharam maior interesse. Ao lado gráfico:
Graf. 3  Quantitativo das campanhas anuais



CAMPANHA EXERCÍCIO ILEGAL 
Campanha sobre Exercício Profissional Ilegal da

ênfase a fiscalização da Medicina Veterinária e

Zootecnia no Estado do Maranhão.

Em parceria com o Ministério Público, através do serviço de

Ouvidoria, foi possível maior alcance das denúncias, sobre

possíveis irregularidades.

Campanha ganhou repercussão na mídia local com link ao

vivo para TV e entrevistas a rádios locais, ambas com

divulgação em todo Estado.



CAMPANHA DIA DO ZOOTECNISTA CAMPANHA DIA DO MEDICO VETERINÁRIO



CAMPANHA DIA INTERNACIONAL DA MULHER CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO COVID-19



EVENTOS

A Gestão Participativa preza pela realização de cursos de educação continuada para os

profissionais da Medicina Veterinária de Zootecnia.

Em razão da Pandemia vivenciada mundialmente em 2020, os eventos do CRMV-MA tiveram uma

modalidade ainda desconhecida por este Órgão, a modalidade Online.

Os eventos passaram a ser realizados pela internet, seguindo os mesmos protocolos de

organização, mas de uma maneira diferente, já que a presença dos participantes passou a ser

virtual. Comparativo do Número de cursos de RT;
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SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS

As Solenidades de entrega de carteiras profissionais oferecidas pelo órgão, também seguiram a

modalidade online durante o ano de 2020, dando continuidade a iniciativa e foram realizadas nos meses

de Junho, Agosto, Outubro e dezembro de 2020.

O evento é um dos principais eventos do Órgão e visa a aproximação dos profissionais que estão dando

entrada na carteira profissional, ou seja, tendo o seu primeiro contato com a Instituição.

Graf. 4  Cursos  de Responsabilidade Técnica                    



ATENDIMENTO TELEFÔNICO E PRESENCIAL

Além dos vários meios citados, como acessos à informação, o CRMV-MA dispõe de

atendimento presencial na sede da entidade, de segunda a sexta-feira, por emails e

atendimento telefônico para se relacionar com os seus públicos.

Essas demandas estão relacionadas, principalmente as inscrições de pessoa física e

jurídica, transferências, cancelamentos, alterações cadastrais de profissionais e

empresas, recebimento de denúncias e orientações em geral.

Atualmente, o CRMV-MA não dispõe de equipe exclusiva para o serviço de

atendimento ao cidadão (SAC), entretanto, todos os setores prestam

atendimento telefônico, whatsapp e via e-mail, por meio dos contatos

disponíveis no site da instituição.

Em 2021 pretendemos implantar a ouvidoria, com a adesão ao sistema e-

OUV da CGU, para atendimento das exigências da Lei Federal nº 13.460/17.

Em função da pandemia, a comunicação com os profissionais e com a

sociedade, desde o início de 2020, foi realizada principalmente de forma

remota, atrás de emails e atendimento telefônico, onde o profissional pôde ser

atendido, solucionando às suas demandas.



Principais Projetos/Programas RESULTADOS

Infraestrutura Tecnológica necessária 

as atividades do Conselho

Em virtude da pandemia da Covid-19, reduzido número de funcionários   e  a necessidade de formação de um pregoeiro  para licitar 

as compras e serviços, não foi possível executar estes projetos. Portanto, não foram alcançados os resultados previstos 

Entretanto, alguns deles,como a aquisição de mobiliários e a restrut.uração do arquivo serão priorizados em 2021

Aquisição de Mobiliário

Restruturação do arquivo - Gestão 

documental

Restruturação do Almoxarifado

Melhoria da infraestrutura  administrativa 

do CRMV-MA

Reforma ou aquisição de sede física Contratação de empresa para confeccionar planta baixa e 

projetos executivos de arquitetura/engenharia para a reforma
Em andamento 

Melhoraria da eficiência do processo de 

fiscalização

Em virtude da pandemia da Covid-19 e de vários Decretos Estaduais 

determinando “lockdown” e em função de 01 (um) dos 02 (dois) fiscais  

ter comorbidades,  a fiscalização  de 2020 foi drasticamente 

comprometida, não alcançando as metas estabelecidas.

Número reduzido e fiscalizações por rotas, conforme planejada, 

entretanto foi possível atender as fiscalizações por demandas

Fortalecimento das ações do 

Conselho por meio de parcerias 

Interinstitucionais

Em 2020 foram firmadas 03 parceiras importantes para as ações 

conjuntas de fiscalização: Delegacia do Meio Ambiente, Vigilância 

Sanitária Estadual  e Superintendência Federal de Agricultura no 

Maranhão 

Otimização das ações de fiscalização e elevação do nível de 

confiança da sociedade 

Aproximação CRMV junto as empresas 

do setor agropecuário

Em virtude da pandemia da Covid-19 não foi possível realizar este

projeto

Meta não alcançada

Realizar 01(uma) cerimônia de entrega de 

carteira por mês

Foram  realizadas 12 solenidades online durante 2020,  cumprindo 

assim a meta estabelecida.
Aproximação  dos jovens profissionais com o seu Conselho 

de Classe, orientação sobre as legislações  e código de ética 

profissional,  Profissionais informados redução no número de 

denúncias  éticas.



Principais Projetos/Programas RESULTADOS

Representatividade Institucional e das comissões Em função da pandemia as representações em

eventos foram poucas e no formato virtual

As metas planejadas não foram alcançadas

Realização de eventos para os Profissionais, Médicos

Veterinários e Zootecnistas

Foram realizados 02 eventos virtuais, um em maio e outro

em outro, zootecnistas e veterinários, respectivamentes
A meta foi alcançada, profissionais participaram de discussões

técnicas das áreas de atuação,melhoria dos serviços prestados para

a sociedade

Campanha exercício ilegal da profissão alusivas  a Méd

. Veterinária e zootecnia.

Em parceria com o Ministério Público, através do serviço

de Ouvidoria, foi possível maior alcance das denúncias,

sobre possíveis irregularidades

Campanha ganhou repercussão na mídia local com link ao vivo para

TV e entrevistas a rádios locais, ambas com divulgação em todo

Estado



Principais programas, projetos e iniciativas

Pessoal, Encargose Benefícios

R$ 139.077,07
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Valor efetivamente gasto 
com a função de 

Fiscalização do Exercício 
Profissional

R$ 154.492,28

Di Diárias

R$ 9.220,00

Combustível

R$ 3.348,84

Valor total gasto em Plenárias
Ordinárias  JETON

R$10.800,00

S Seguroveicular

R$ 2.846,37

Telecomunicaçãomóvel

R$ 0,00



ORIENTAÇÃO / FISCALIZAÇÃO
Fiscalizar e orientar as Pessoa Jurídicas que exercem atividades 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 219 estabelecimentos em 2020, 393 estabelecimentos em

2019, 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.

 

 

 

 

Graf. 5  Evolução do número de fiscalizações 
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4

5

1 1 1

3 3

1

4

7

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

DILIGÊNCIAS 2020

32

6

48

2

1313

4

44

3

12
17

3

44

3
8

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 2020

Graf. 8  Número de registro de pessoa jurídica

Graf. 6  Evolução mensal das diligências 

Graf. 7  Número de registro de pessoa física



 

Considerando o DECRETO Nº 35.672 DE 19 de março de 2020

Declara situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumento de número

de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos de contaminação pela

COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de

chuvas intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) nos municípios que especifica. As fiscalizações no

estado do Maranhão foram suspensas, a partir de 22/03/2020, retornando apenas em 2021,

conforme portarias abaixo relacionadas:

• Portaria-05/2020 - Dispõe sobre as medidas temporárias de funcionamento do Conselho

Regional de Medicina Veterinária do Maranhão como forma de prevenir à transmissão do

coronavírus – COVID19.

• Portaria-06/2020 - Prorroga a vigência da Portaria no 05, de 19 de março de 2020, que dispõe

sobre as medidas temporárias de funcionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária

do Maranhão

como forma de prevenir à transmissão do coronavírus – COVID19, até o dia 13 de abril

de 2020.

• Portaria-07/2020 - Prorroga a vigência da Portaria nº 05, de 19 de março de 2020, que dispõe

sobre as medidas temporárias de funcionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária

do Maranhão como forma de prevenir à transmissão do coronavírus – COVID19.

• Portaria-08/2020 - Dispõe sobre as medidas temporárias de funcionamento do Conselho

Regional de Medicina Veterinária do Maranhão como forma de prevenir à transmissão do

coronavírus – COVID19.

• Portaria-09/2020 - Dispõe sobre o reestabelecimento das medidas temporárias de

funcionamento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão como forma de

prevenir à transmissão do coronavírus – COVID19.

• Portaria-11/2020 - Dispõe sobre as medidas temporárias de funcionamento do Conselho

Regional de Medicina Veterinária do Maranhão como forma de prevenir à transmissão do

coronavírus – COVID19.

• Portaria-12/2020 - Dispõe sobre o funcionamento do CRMV/MA nos dias 11 e 12 de junho de

2020.

• Portaria-13/2020 - Dispõe sobre o funcionamento e atendimento na sede do CRMV/MA.

http://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO_35672_16032020_CALAMIDADE.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_18368d7aadaf46cc81a78970e60c8231.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_922e6cb27c7f4dc2ab7f53703ffc74b7.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_0a3942305b6d4c4083aae8485caec5cd.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_98c194b0e8524c6e9bb75b908bd3bda5.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_c60a602de08645c99e8097e723283ccf.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_d9599cfe3dbb42ee883c9f86756f29b2.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_8e7f9ac109b845849f282f27dfe1a3e8.pdf
https://6c9f265d-e43b-4a46-ac48-b4e35695e9b7.filesusr.com/ugd/690cc4_64d2f87786d0419e803251dbc1630b22.pdf


Licitações e Contratos

Nesses subitens será demonstrada de forma sucinta a execução da despesa em

2020. Essas informações são obtidas por meio da disponibilidade orçamentária

e contratos. Assim, para compreender essas atividades de execução do

orçamento e os gastos de recursos financeiros, assegurando a execução das

atividades planejadas para o exercício, além daquelas que surgem em

decorrência das atividades meio e fim deste conselho, apresentamos nos

subitens nosso desempenho em 2020. Será apresentado o montante de gastos

por modalidade de licitação e por grupo e elemento de despesa.

Graf. 9 Gastos nas aquisições de materiais, Prestações de 

Serviços e Termos Aditivos no ano de 2020

Constituição Federal

Lei 8.666/1993

Lei complementar 123/2006

Jurisprudências/Acórdãos

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

Além da assessoria Jurídica com seus respectivos pareceres

Neste trabalho foram observados 20 (vinte) processos de

licitações por contratação mediante Dispensa de Licitação e

Pregão Eletrônico. Os processos analisados representavam

uma previsão de gastos de R$ 146.791,80 (cento e quarenta e

seis mil setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos)

conforme documento enviado pelo setor Contábil (Dotação

Orçamentária) do CRMV-MA, porém realizados os

procedimentos licitatórios foram gastos 84.001, 43 (oitenta e

quatro mil e um reais e quarenta e três centavos) gerando uma

economia de 62.790,37 (sessenta e dois mil setecentos e

noventa reais e trinta e sete centavos).

INTRODUÇÃO

DISPOSIÇÕES LEGAIS

DOS GASTOS



No presente trabalho, foram analisados processos licitatórios

referente ao período de janeiro/2020 a dezembro/2020 por

Dispensa de Licitação, conforme. Inciso II do art.24 da Lei
8.666/1993 e Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

Graf. 11 Aquisições de Materiais, Prestações de Serviços.
Graf. 10  Modalidades de licitação 

DAS MODALIDADES

DOS OBJETOS DAS LICITAÇÕES

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.520-2002?OpenDocument


TEM POR FINALIDADE IDENTIFICAR OS OBJETOS DE GASTOS, 
TAIS COMO:

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO EXERCÍCIO DE 2020

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, ciente
das boas práticas aplicáveis na gestão dos processos apresenta relatório de
contratações públicas,

ELEMENTO DE DESPESA

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS CONTINUADOS E NÃO CONTINUADOS



RESULTADOS JURÍDICOS

A Assessoria Jurídica tem as responsabilidades de elaborar pareceres e

documentos, examinar minutas de contratos, convênios, resoluções,

portarias, acordos, editais, acompanhar os processos éticos e demais atos

inerentes à defesa e conservação dos direitos e interesses do CRMV/MA.

No ano de 2020, apesar da pandemia provocada pela COVID19, a

Assessoria emitiu pareceres em licitação/dispensa de licitação e sobre

temas diversos, bem como examinou o seguinte quantitativo de minutas de

contratos

Além disso, a Assessoria Jurídica também participou

diretamente na elaboração de memorandos e do

exame de minutas de ofícios, resoluções e portarias
nos seguintes quantitativos:

Graf. 14 Número de minutas de  contratos, pareceres de licitações e outros 
elaborados pelo setor jurídico

Graf.15 Número de memorandos, ofícios, resoluções e portarias  
elaborados pelo setor jurídico



Cumpre registrar, ainda, que as ações de Execuções Fiscais

propostas no exercício de 2020 seguem distribuídas nas seguintes

Seções e Subseções Judiciárias:

Desta feita, é notório que a gestão de risco do setor jurídico não se

resume ao aspecto processual, embora ainda esteja declinado,

prioritariamente, para este sentido.

No entanto, a maioria das manifestações permanecem no âmbito judicial ; sobre tudo em ações de Execuções Fiscais, pois em 2020 o

CRMV/MA não foi citado em nenhuma demanda em que figurou como demandado. A esse título, a Assessoria realizou, entre peças 

simples e complexas, a seguinte quantidade de manifestações e petições iniciais.

Graf.17 Número de memorandos, ofícios, resoluções e portarias  
elaborados pelo setor jurídico

Graf.16 Número de petições iniciais e intermediárias   elaborados pelo setor 
jurídico



Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiros

O Orçamento inicial para o exercício 2020 foi estimado em R$ 2.337.000,00

(Dois milhões e trezentos e trinta e sete mil reais), tendo sido feito uma

reformulação orçamentária, reduzindo para 984.101,33 (Novecentos e

oitenta e quatro mil e cento e um real e trinta e três centavos) 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 veterinárias, das

inscrições, emissão de carteira, certidões, multas de infração e dívida ativa.

Em 2020, o CRMV-MA arrecadou R$ 1.106.451,88 (Hum milhão e cento e

seis mil e quatrocentos e cinquenta e um real e oitenta e quatro centavos),

sendo essa arrecadação equivalente a 112,43% da receita prevista

atualizada.

R$ 1.106.451,88

Receita Realizada
R$ 531.115,54

Despesa Realizada

As despesas executadas compreendem o valor de R$ 531.115,54

(Quinhentos e trinta e um mil e cento e quinze reais e cinquenta e quatro

centavos), sendo equivalente a 53,97% da proposta orçamentária

reformulada.

Comparando a receita realizada com a despesa realizada, verificou-se

um superávit orçamentário da ordem de R$ 575.336,34 (Quinhentos e

setenta e cinco mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro

centavos)
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA



Resultado Orçamentário 

Resultado Primário 

Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2020 foi um Superávit no

valor de R$ 1.078.522,67, conforme o Balanço Patrimonial do mês

de dezembro de 2020.

Ano Receita Arrecadada (-) Despesa 

Empenhada

(=) Superávit 

/Déficit

Orçamentário

2020 1.106.451,88 531.115,54 575.336,34

Ano Receita Corrente 

Arrecadada

(-) Despesa Corrente 

Empenhada

(=) Superávit /Déficit

Primário

2020 1.106.451,88 512.129,55 594.322,33

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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1.000.000,00

1.500.000,00

Receita
Arrecadada
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Empenhada
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Receita
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Despesa
Empenhada61

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

Caixa e
Equivalentes

(-)
Passivo+RP

não
Processados

(=) Superávit
Financeiro

Ano Caixa e 

Equivalentes

(-) Passivo + RP

não Processados

Superávit 

Financeiro

2020 1.751.457,54 672.934,87 1.078.522,67
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Disponibilidade Financeira
A movimentação financeira é realizada no Banco do Brasil (conta corrente e aplicação financeira)

Ano Conta 

Corrente

Conta 

arrecadação

Conta

Aplicação

Total 

Acumulado

2020
16.182,06 - 1.735.275,48 1.751.457,54

GESTÃO DE CUSTOS

A contabilidade do CRMV-MA está de acordo com as Normas

Internacionais de Contabilidade Pública, utiliza a elaboração do

orçamento por centro de custos assim como a execução do mesmo.

Contudo, faz controle gerencial dos custos por projeto/atividade

conforme o planejamento estratégico.

1% 0%

99%

Conta Movimento

Conta
Arrecadação

Conta Aplicação



PERFIL DOS NOSSOS COLABORADORES

Conformidade Legal 

Para assegurar a conformidade com as
exigências da legislação trabalhista (CLT
e normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho), o CRMV/MA,
através da sua assessoria contábil e de
recursos humanos, acompanha
diariamente as atualizações das leis
trabalhistas e previdenciárias. O Sistema
de Gestão de pessoas do Departamento
de Recursos Humanos está sempre
atualizado de acordo com a legislação.
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Gestão de Pessoas

TIPOLOGIA DOS CARGOS SEXO

02

MULHER

06

HOMEM

50%50%

Área Meio Área Fim

CONTRATAÇÃO DA FORÇA DE
TRABALHO ÁREA MEIO / ÁREA FIM

62%

38%

Funcionários

Funcionarios
em cargo de
livre
nomeação

Como demonstrado, o CRMV/MA possui 05 

funcionários de carreira vinculados ao órgão, sendo 04 

lotados da Área Fim e 04 lotados na Área Meio.

Quanto à distribuição por sexo, verifica-se maior

concentração de homens, representado por 78% dos

funcionários , ou seja 6 funcionários.



FAIXA ETÁRIA DE IDADE 

Despesas com Pessoal

2019 R$ 348.920,13

2020 R$ 405.177,86

O CRMV/MA apresentou um aumento de 14% com “Despesas com

Pessoal em 2020 frente ao exercício anterior. Este aumento se deu,

na sua maior parte, no pagamento para regularização de férias

acumuladas e da contratação de 01 analista Fiscal em 020, com

salário mínimo vigente para a profissão conforme legislação.

A força de trabalho do CRMV-MA em 31/12/2020 era composta

por 08(oito) servidores sendo estes:

05(cinco) concursados de nível médio;

03(três) de livre provimento de nível superior.

12%

25%

38%

25%

Acima de 69 anos

52 a 68 anos

35 a 51 anos

18 a 35 anos

NIVEL DE ESCOLARIDADE

37%

63%
Nível Superior

Nível Médio



Gestão de TI
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O TI é o profissional implementa e gerencia os sistemas de informação e

previne que esses dados estejam devidamente seguros tanto para os usuários

internos como para usuários externos.

O CRMV/MA não possuem área específica responsável pela gestão de TI, só foi

possível implementar em 2021 , através de contrato de prestação de serviço

que será responsável pela área .

A estrutura de Tecnologia compreende os seguintes serviços:

a)Sistema de Informação (SISCAD) – informações de dados dos profissionais e

empresas , geração de anuidades, parcelamentos e dívida ativa.

b) Sistema Gerencial: Orçamentário, Financeiro e Contábil, Patrimônio

SISCAD

SISTEMA 
ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE 
PATRIMÔNIO



Gestão Patrimonial e 
Infraestrutura 
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O CRMV/MA centraliza a sua gestão patrimonial através da
comissão de patrimônio , respeitando a legislação pertinente,
bem como se utilizando de sistema de informática para garantir
efetividade de tal atividade. Por meio da gestão de seus bens
patrimoniais, o conselho controla os bens móveis e imóveis
indispensáveis à execução de suas atividades finalísticas.

É com essa gestão que é possível controlar a vida útil desses
bens, tornando possível dimensionar o quanto se pode utilizá-los
dentro de adequadas condições de uso antes que se tornem
obsoletos, sejam por motivos de desgaste natural ou por
questões relacionadas à obsolescência tecnológica, que é
inerente à natureza do produto.

O cálculo da depreciação é feito com base na divisão de seu
valor contábil pelo prazo de vida útil do bem, observando-se a
inclusão, no valor contábil e no valor da conta de depreciação, os
valores resultantes de reavaliações na forma da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 148, inciso V, bem
como pelas regras de NCASP
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão,

constituiu a Comissão de Patrimônio para o exercício 2020 ,

visando realizar o Inventário dos Bens Móveis do CRMV-MA,

com o objetivo principal de levantamento físico dos bens

patrimoniais e a elaboração do relatório.

2,39%
7,68%

22,37%

0,21%
22,13%

45,22%

Máq., Apar., Equip. e
Ferram.

Bens de Informática

Móveis e Utensílios

Mat. Culturais, Ed. E
Com.

Veículos

CRMV/MA mantém infraestrutura necessária
para a operações dos seus processos e para
garantir a conformidade dos seus serviços,
conforme descrito a seguir:
a)Imóveis: o CRMV/MA está instalado imóvel
próprio e uma única sede; b)Veículos e transporte:
O CAU/MA possui frota própria de três veículos
para atender às suas demandas. Os veículos são
utilizados pelos pelo setor administrativo em
atividades externas e pelos agentes de
fiscalização, os mesmos ficam disponíveis na sede.
Dessa forma, o Conselho consegue atender de
forma eficaz a todas as necessidades de
transporte para as diversas atividades. As
manutenções corretivas e preventivas da frota
ocorrem conforme estabelecido em procedimento
específico, a fim de mantê-la sempre apta ao uso;
c)Equipamentos : Buscando manter a integridade
dos do seu parque tecnológico e seus
equipamentos, como impressoras, ar-
condicionado, realiza periodicamente manutenção
preventiva e corretiva, substituição de peças e
provisão de insumos.
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Composição do patrimônio 

Tipo de Bem 31/12/2019 Aquisições 2020 (-) Depreciação 31/12/2020

Máq., Apar., Equip. e 

Ferram. 13.417,32 - 65,43 13.351,89

Bens de Informática 46.514,62 - 3.567,81 42.946,81

Móveis e Utensílios 126.685,17 - 1.630,22 125.054,95

Mat. Culturais, Ed. E Com. 1.168,00 - - 1.168,00

Veículos 143.473,85 - 19.800,00 123.673,85

Bens Imóveis 237.536,29 15.200,00 - 252.736,29

Total 568.795,25 15.200,00 25.063,46 558.931,79

Administração Predial

Principais custos com serviços prediais

Descrição 2020

Serviços de Energia Elétrica 11.338,52

Serviços de Água e Esgoto 7.180,14

Conservação de Bens Imóveis 2.560,00

Vigilância Ostensiva/Monitorada 2.820,00

Total custos serviços prediais 23.898,66



GESTÃO DA FROTA

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



Capítulo 4 
INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão –

CRF/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.

Aqui será apresentado os resultados e os demonstrativos estão em 

anexo a este documento.

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.

O saldo patrimonial em 2020 apurado em R$ 6.219.592,34

apresentando superávit patrimonial.

ATIVO PASSIVO

Especificação 2020 2019 Especificação 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE 1.952.470,46 1.778.321,08
PASSIVO 

CIRCULANTE
652.615,21 511.970,22

Caixa e Equivalentes de

Caixa
1.751.457,54 979.876,33

Obrig. Trabalhistas, Prev.

E Assistenciais
35.502,41 13.996,88

Crédito a Curto Prazo 119.285,91 520.485,78
Fornecedores a Curto

Prazo
18.760,25 19.941,02

Demais Créditos e Valores

a Curto Prazo
81.727,01 277.958,97 Obrigações Fiscais a CP 8.847,99 7.483,44

Provisões a Curto Prazo 18.626,93 17.171,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.956.824,29 3.911.290,05 Demais Obrig. a CP 570.877,63 453.377,70

Realizável a Longo Prazo 4.397.194,52 3.341.377,91
PASSIVO NÃO

CIRCULANTE
37.087,20 11.294,75

Imobilizado 558.931,79 568.795,25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.219.592,34 5.166.346,16

Intangível 697,98 1.116,89 Resultados Acumulados 6.219.592,34 5.166.346,16

TOTAL 6.909.294,75 5.689.611,13 TOTAL 6.909.294,75 5.689.611,13
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Indicador
Unidade de 

medida
2020 2019

Situação Financeira R$ 2,60 1,86

Resultado Patrimonial R$ 10,02 10,87

Indicadores do Balanço Patrimonial

Avaliação da Gestão:

Situação Financeira: Representa normalidade, pois o

resultado encontrado no período de 2020 foi maior do que

1, ou seja, o ativo financeiro é maior do que o passivo

financeiro, levando em consideração a diferença entre o

Caixa e Equivalentes e o Passivo Circulante,

representando um superávit financeiro.

Resultado Patrimonial: O exercício analisado

apresentaram superávit patrimonial, o que é considerado

positivo como resultado do Balanço Patrimonial. Esse fato

é explicado devido à inexistência de dívida de longo prazo.
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Quoeficiente da Situação 

Financeira:
Ativo Financeiro 1.751.457,54 2,60

Passivo Financeiro 672.934,80

Quoeficiente do Resultado 

Patrimonial:
Ativo Real 6.909.294,75 10,02

Passivo Real 689.702,41



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

entre planejado e executado, gerando déficit ou superávit

orçamentário.

Avaliação da Gestão:

O orçamento do conselho foi previsto inicialmente para o

exercício 2020 em R$ 2.337.000,00, tendo sido reformulado

para menor no valor de R$ 984.101,33. As receitas realizadas

atingiram o montante de R$ 1.106.451,88, correspondendo a %

do orçamento final. As despesas empenhadas até dezembro

2020 atingiu o total de R$ 531.115,54 representando 53,97% do

orçamento final. Comparando a receita realizada com a

despesa empenhada verificou-se um superávit orçamentário na

ordem de R$ 575.336,34.

Receitas Orçamentárias
Previsão 

Inicial

Previsão 

Atualizada

Receita 

Realizada
Saldo

Receitas Correntes 2.337.000,00 984.101,33 1.106.451,88 122.350,55

Receita Tributária 90.000,00 55.000,00 90.907,01 35.907,01

Contribuições 760.000,00 535.101,33 607.823,21 72.721,88

Receitas Financeiras 131.000,00 123.000,00 62.581,60 -60.418,40

Transferências Correntes 1.200.000,00 150.000,00 135.000,00 -15.000,00

Outras Receitas Correntes 156.000,00 121.000,00 210.140,06 89.140,06

Subtotal 2.337.000,00 984.101,33 1.106.451,88 122.350,55

Déficit - - - -

Total das Receitas 2.337.000,00 984.101,33 1.106.451,88 122.350,55

Despesas 

Orçamentárias

Dotação 

Inicial

Dotação 

Atualizada

Despesas 

Empenhadas
Saldo

Despesas Correntes 1.136.000,00 827.101,33 512.129,55 314.971,78

Pessoal, Encargos e

Benefícios
522.500,00 424.500,00 405.177,86 19.322,14

Uso de Bens e Serviços 595.600,00 390.701,33 104.457,44 286.243,89

Transferências Correntes 6.000,00 - - -

Tributárias e Contributivas 1.700,00 1.700,00 129,00 1.571,00

Demais Despesas Correntes 10.200,00 10.200,00 2.365,25 7.834,75

Despesas de Capital 1.201.000,00 157.000,00 18.985,99 138.014,01

Subtotal 2.337.000,00 984.101,33 531.115,54 452.985,79

Superávit - - 575.336,34 575.336,34

Total das Despesas 2.337.000,00 984.101,33 1.106.451,88 -122.350,55
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Análise através de indicadores do Balanço Orçamentário:

Execução da Receita: Os valores do Índice de Execução da Receita

obtidos para essa série demonstram que a receita executada está

acima do projetado, sendo considerando excelente.

Equilíbrio Orçamentário: Para cada R$ 1,00 de receita orçamentária

prevista foram utilizados R$ 0,48 de despesa orçamentária fixada,

apresentando superávit de receita, em relação à despesa fixada.

Execução de Despesas: Para cada R$ 1,00 de despesa

orçamentária fixada, apresentou economia orçamentária

correspondente em a 0,46%.

Resultado Orçamentário: Em 2020 a receita executada ficou acima

das despesas executadas, ocorrendo um superávit de execução

orçamentária na ordem de 1,08%.

Indicador
Unidade de 

medida
2020 2019

Execução da Receita R$ 1,12 0,70

Equilíbrio Orçamentário R$ 0,48 0,71

Execução da Despesa R$ 0,54 0,50

Resultado Orçamentário R$ 2,08 1,40
Quoeficiente do Equilíbrio 

Orçamentário: Despesa Executada 531.115,54 0,48

Receita Realizada 984.101,33

Quoeficiente da Execução da 

Despesa: Despesa Executada 531.115,54 0,54

Despesa Fixada 984.101,33

Quoeficiente do Resultado 

Orçamentário: Receita Realizada 1.106.451,88 2,08

Despesa Executada 531.115,54

Quoeficiente de Execução da 

Receita: Receita Realizada 1.106.451,88 1,12

Receita Prevista 984.101,33
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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:

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$ 1.797.928,54, que

representa o saldo financeiro a ser transferido para o

exercício de 2021.

INGRESSOS 2020 2019 DISPÊNDIOS 2020 2019

Receita Orçamentária 1.106.451,88 852.966,16
Despesa

Orçamentária
531.115,54 609.710,31

Receita Tributária 90.907,01 106.819,91

CRÉDITO

EMPENHADO A 

LIQUIDAR

13.611,66 40.694,27

Receita de

Contribuições
607.823,21 503.193,17

CRÉDITO

EMPENHADO 

LIQUIDADO

36.444,03 22.873,64

Receitas Financeiras 62.581,60 86.599,61
CRÉDITO 

EMPENHADO PAGO
481.059,85 546.142,40

Transferências Correntes 135.000,00 - Despesa Corrente 465.859,85 542.294,40

Outras Receitas

Correntes
210.140,06 156.353,47 Despesa de Capital 15.200,00 3.848,00

Recebimentos Extra 

Orçamentários
285.564,09 103.335,21

Pagamentos Extra 

Orçamentários
89.319,22 75.376,52

Saldo Disponível Anterior 1.026.347,33 755.132,79
Saldo Disponível

Seguinte
1.797.928,54 1.026.347,33

TOTAL 2.418.363,30 1.711.434,16 TOTAL 2.418.363,30 1.711.434,16
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INDICADORES DO BALANÇO FINANCEIRO:

Análise através de indicadores do Balanço Financeiro:

.

Financeiro Real da Execução Orçamentária: O índice

apurado do ano é maior do que 1, assim, demonstra um

superávit na execução financeira.

Resultado dos Saldos Financeiros: Apresentou no

exercício de 2020 um saldo maior com relação a 2019,

demonstrando aumento das disponibilidades existentes

no exercício.

Nome do Indicador
Unidade 

de medida
2020 2019

Financeiro Real da Execução 

Orçamentária R$ 2,30 1,56

Resultado dos Saldos 

Financeiros R$ 1,79 1,36
Quoeficiente Financeiro Real da 

Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária 1.106.451,88 2,30

Despesa Orçamentária 

Paga 481.059,85

Quoeficiente  do Resultado dos 

Saldos Financeiros Saldo do Exerc. Seguinte 1.751.457,54 1,79

Saldo do Exerc. Anterior 979.876,33
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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 saldo do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício

de 2020, foi no valor de R$ 1.751.457,54, sendo esse

montante disponível para o exercício seguinte.

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 2020

INGRESSOS 1.341.960,28

Receita Tributária 90.907,01

Receita de Contribuições 607.823,21

Receitas Financeiras 62.581,60

Transferências Correntes 135.000,00

Outras Receitas Correntes 210.140,06

Outros Ingressos 235.508,40

DESEMBOLSOS 555.179,07

Pessoal, Encargos e Benefícios 370.092,81

Uso de Bens e Serviços 93.272,79

Tributárias e Contributivas 129,00

Demais Despesas Correntes 2.365,25

Outros Desembolsos 89.319,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 786.781,21

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

DESEMBOLSOS 15.200,00

Investimentos 15.200,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -15.200,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES 771.581,21

CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL 979.876,33

CAIXA E EQUIVALENTES FINAL 1.751.457,54
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Demonstrações 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 2020 à importância de

1.053.246,18 (Hum milhão e cinquenta e três mil e duzentos e

quarenta e seis reais e dezoito centavos).

Variação

Patrimonial 

Aumentativa

2020 2019

Variação 

Patrimonial 

Diminutiva

2020 2019

Receita

Tributária
3.629,91 6.968,25

Pessoal,

Encargos e

Benefícios

406.633,61 350.037,91

Contribuições 1.288.358,73 995.079,43
Uso de Bens

e Serviços
150.291,27 246.918,28

Bens,

Serviços e

Direitos

- 679,40 Tributárias 129,00 -

Variações Pat.

Aum. Financ.
64.524,00 65.699,43

Outras Varic.

Pat. Dimin.
2.365,25 2.272,78

Transferência

s Recebidas
135.000,00 -

Outras Var.

Pat. Aum.
121.152,67 315.752,88

Total das

Variações

Ativas

1.612.665,31 1.384.179,39

Total das

Variações

Passivas

559.419,13 599.228,97

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do 

Exercício
- -

Superávit do 

Exercício
1.053.246,18 784.950,42

Total 1.612.665,31 1.384.179,39 Total 1.612.665,31 1.384.179,39
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 DO CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

1 – Informações Gerais

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal especial com atuação no âmbito da fiscalização

do exercício da profissão e órgão executivo do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), foi criado através da Lei nº 5.517/60, possuindo autonomia

administrativa e patrimonial.

2 – Principais Diretrizes Contábeis

A Contabilidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão foi elaborada de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público e as normas do CFC, no processo de convergência da contabilidade pública às Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

3.1 – Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3.2 – Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

➢ Provisões para férias de empregados;

➢ Depreciações do ativo imobilizado.

3.3 – Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.
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4 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a

posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Maranhão. O Balanço Patrimonial,

estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia

qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da

Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a

segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em

seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

4.1 – Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão

demonstrados como circulante.

4.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que

representam recursos com livre movimentação para aplicação

nas operações e para os quais não haja restrições para uso

imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2020 no valor de

R$ 1.751.457,54 e se apresentam da seguinte forma:

Discriminação 2020 2019

Banco c/ Movimento 16.182,06 22.331,34

Banco c/ Arrecadação - 148.761,26

Aplicações Financeiras 1.735.275,48 808.783,73

Total 1.751.457,54 979.876,33

4.1.2 Créditos a Curto Prazo

Representa a diferença entre os valores provisionados no início do

exercício das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, de acordo com a

emissão de boletos.

Discriminação 2020 2019

Clientes 119.285,91 520.485,78

Total 119.285,91 520.485,78
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4.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Representa os valores em Créditos a Receber com Entidades devedoras,

com restrições para uso imediato . O saldo evidencia em 31/12/2020, o

valor de R$ 81.727,01, da seguinte forma:

Todos os bens  do ativo imobilizado encontram-se registrados em 

sistema informatizado SISPAT.NET

Discriminação 2020 2019

Adto Concedidos a Pessoal 200,00 200,00

Tributos a Recuperar/Compensar 153,89 153,89

Devedores da Entidade 34.902,12 231.134,08

Depósitos Restituíveis 46.471,00 46.471,00

Total 81.727,01 277.958,97

Discriminação 2020 2019

Dívida Ativa 4.397.194,52 3.341.377,91

Total 4.397.194,52 3.341.377,91

4.2.2 – Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A

composição do Imobilizado do CRMV-MA em 31/12/2020 está da

seguinte forma:

Discriminação 2020 2019

Bens Móveis 388.073,53 388.073,53

Bens Imóveis 252.736,29 237.536,29

(-) Depreciação Acumulada (81.878,03) (56.814,57)

Total 558.931,79 568.795,25
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4.2 – Ativo Não Circulante

4.2.1 - O Ativo Não Circulante é composto pelos Créditos à Longo prazo ,

Ativo Imobilizado e Intangível.

4.2.1 – Realizável à Longo Prazo

Os créditos de longo prazo são derivados dos valores inscritos em dívida

ativa.



4.2.3 – Intangível

Representa a licença do software SISPAT (Sistema de Controle

Patrimonial). O saldo evidencia em 31/12/2020, o valor de R$ 697,98, da

seguinte forma:

Discriminação 2020 2019

Software 2.618,00 2.618,00

(-) Amortização Acumulada 1.920,02 1.501,11

Total 697,98 1.116,89
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4.3 – Passivo Circulante

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, de obrigações fiscais de

curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros,

de acordo com a legislação vigente.

Discriminação 2020 2019

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 35.502,41 13.996,88

Fornecedores 18.760,25 19.941,02

Obrigações Fiscais 8.847,99 7.483,44

Provisões Trabalhistas 18.626,93 17.171,18

Demais Obrigações a Curto Prazo 570.877,63. 453.377,70

Total 652.615,21 511.970,22

4.4 – Passivo não Circulante

Está registrado o valores recebidos antecipadamente das anuidades 2021,

sendo este registrado no dia 31/12/2020, conforma abaixo:

Discriminação 2020 2019

Receita de Exercícios Futuros 37.087,20 11.294,75

Total 37.087,20 11.294,75

5 - Patrimônio Liquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em

decorrência de Superávit e/ou Déficit apurado anualmente. O superávit no

exercício de 2020 é de R$ 1.053.246,18 (Hum milhão e cinquenta e três mil e

duzentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos).

Discriminação 2020 2019

Superávits ou Déficits Acumulados 5.166.346,16 4.381.395,74

Superávits ou Déficits do Exercício em 

Curso 1.053.246,18 784.950,42

Total 5.166.346,16 6.219.592,34



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 Técnicos Industriais da 2ªregião.

São Luís/MA, 25 de março de 2021.

Nilton Luiz Lima Praseres

CRC-MA 6885

Assessor Contábil do CRMV-MA


