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1. INTRODUÇÃO 

A atual gestão do CRMV-PR tomou posse em 09 de setembro de 2014, trazendo uma 

proposta de inovação e modernização dos métodos de trabalho e administração da Autarquia. 

Neste sentido, implantou o modelo de gestão estratégica, visando a descentralização da gestão e 

a democratização do conhecimento. Entendendo que este modelo permite ainda transformações 

organizacionais no sentido da ação, em especial criar uma visão integral da gestão e da sua 

situação atual, olhar em frente de forma proativa, alinhar a estrutura organizacional, estabelecer 

iniciativas priorizadas em direção as estratégicas definidas e ainda influenciar o comportamento 

da sociedade. A partir dessa definição todas as áreas do Conselho foram reestruturadas, visando 

a otimização dos recursos disponíveis o a obtenção de resultados satisfatórios.  

O Planejamento Estratégico foi assim instituído a partir de capacitação realizada pelas 

especialistas deste processo no CFMV � Conselho Federal de Medicina Veterinária, envolvendo 

funcionários, Delegados Regionais, Conselheiros e colaboradores da Entidade.  

O planejamento permitiu que fosse estabelecido um direcionamento a ser seguido por 

todas as áreas e pelos gestores, as prioridades anuais de trabalho são definidas a partir do 

Planejamento das ações, a estratégia foi transformada em planos de ação alcançáveis e uma 

organização reativa passou a ser proativa com a profissionalização do trabalho desenvolvido. 

O plano de ação consiste em peça integrante da proposta orçamentária, conforme a 

Resolução CFMV nº 1049, sendo elaborado anualmente em consonância com as diretrizes 

contidas no plano estratégico e alinhado ao orçamento. No plano de atividades está evidenciado 

o plano de metas individualizado, produzido pelas áreas desse CRMV-PR, os quais estão em 

sintonia com as atividades propostas pela Diretoria.  
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária foram criados 

pela Lei 5.517, de 23 de outubro de 1968, que regulamentou a profissão do médico veterinário. 

Depois de um ano da publicação, em 1969, nasce o Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Paraná (CRMV-PR) nas dependências da Sociedade Paranaense de Medicina 

Veterinária. Dia 9 de setembro daquele ano, foi realizada a eleição para a primeira diretoria do 

Conselho, a qual iria dirigir e orientar os destinos do CRMV-PR. No pleito, o médico 

veterinário José Quirino dos Santos obteve o maior número de votos e assumiu a presidência da 

autarquia federal. 

Com o objetivo de elaborar um anteprojeto de Regimento Interno, solicitação esta do 

Conselho Federal (CFMV), realizou-se a primeira reunião ordinária com os membros da 

diretoria, dia 31 de outubro de 1969. Através da Resolução nº 383, de 18 de outubro de 1982, do 

CFMV, o Regimento Interno da instituição foi aprovado, sendo designado pela sigla CRMV-3, 

com sede e foro em Curitiba e jurisdição no Paraná. 

Foi nessa época que a aquisição de uma sede própria começou a ser debatida. O ideal 

seria conquistado apenas nove mais tarde, em 1978. A primeira sede própria do CRMV-PR foi 

adquirida na gestão (1975/1978) do médico veterinário José Daniel Van Der Broocke Filho, 

com o apoio financeiro do Incra. Localizava-se na Rua Brasílio Itiberê, 356, no bairro 

Capanema (atual Jardim Botânico), em Curitiba. A inauguração, dia 23 de junho, reuniu 

diversas autoridades e representantes da classe. 

Após 24 anos da inauguração da primeira sede, aquela área havia ficado pequena para 

atender às necessidades da comunidade veterinária e zootécnica. A aquisição da nova sede virou 

realidade em 9 de setembro de 2002. Com ela, buscou-se maior agilidade na prestação de 

serviços e na apresentação do CRMV-PR aos profissionais representados, das empresas e da 

comunidade em geral.  
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3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, criados pela Lei Federal no 5517/68, 

são autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira. São constituídos, a semelhança do Conselho Federal, de um 

presidente, um vice-presidente, um secretário-geral e um tesoureiro, seis conselheiros efetivos e 

seis conselheiros suplentes, devidamente inscritos nas respectivas regiões e que estejam em 

pleno gozo de seus direitos. As eleições para os Conselhos Regionais são realizadas por 

escrutínio secreto e direto, sendo eleita a chapa que obter a maioria absoluta de votos. Os 

Conselheiros e Diretores são eleitos para uma gestão de três anos, com seu mandato exercido a 

título honorífico, isto é, sem recebimento de salários. Os Conselhos Regionais são regidos pelas 

normas do CFMV, pelo seu Regimento Interno e pela demais legislação inerente à espécie. 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná (CRMV-PR) atende 

os profissionais de medicina veterinária e zootecnia, os estabelecimentos vinculados a essas 

duas profissões e à sociedade, garantindo a excelência em produtos e serviços nesses ramos. 

Dentre os serviços prestados encontra-se: execução e cancelamento de inscrição de 

profissionais, a fiscalização do exercício da profissão de médico veterinário e zootecnista, 

julgamento ético-profissional, registro e cadastro das empresas prestadoras de serviços que 

envolvem atividades vinculadas à medicina veterinária e zootecnia, bem como a apuração 

de denúncias recebidas das autoridades e da sociedade civil. Como Tribunal de Honra o 

CRMV-PR zela pelo prestígio e bom nome das profissões. A Autarquia também disciplina, 

supervisiona e orienta as atividades relativas à profissão de médico veterinário ou 

zootecnista, e servem de órgãos de consulta dos governos da União, do Estado e dos 

Municípios em assuntos relacionados as profissões, ou ligados, direta ou indiretamente, à 

produção ou à indústria animal. Dessa forma, o CRMV-PR atua, através de seus 

profissionais e de sua fiscalização, na garantia de bons produtos e serviços à sociedade, 

contribuindo com a saúde pública, assim como para o desenvolvimento empresarial e rural 

do estado do Paraná. 

A sede do CRMV-PR está localizada na Rua Fernandes de Barros, nº 685, no bairro Alto 

da Rua XV em Curitiba, capital do Estado (Geolocalização  

-25.424863,-49.246370). A estrutura do imóvel tem área construída de 1.153,43 metros 
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quadrados, em um terreno de 745,50 metros quadrados, onde é realizado o atendimento ao 

público e demais atividades administrativas. Com o aumento de profissionais e empresas 

inscritos no CRMV-PR, a atual sede é insuficiente, sendo objetivo da Diretoria a aquisição de 

nova sede.  

Além da sede, existem 09 (nove) Delegacias Regionais distribuídas nos municípios de 

Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Paranavaí, Guarapuava, Cornélio Procópio, Campo Mourão, 

Pato Branco e Cascavel. Essas Delegacias atuam como postos de atendimento a fim de facilitar 

aos profissionais, empresas e sociedade, o acesso aos serviços oferecidos pelo Conselho. Cinco 

dessas Delegacias (Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Pato Branco e Cascavel) servem de base 

técnica da fiscalização. Em 03 (três) municípios (Londrina, Cascavel e Maringá) existem 

imóveis próprios. A frota de veículos é composta por 13 (treze) veículos, sendo 05 (cinco) 

desses mantidos no interior do estado. 

A equipe de trabalho é formada por 52 (cinquenta e dois) funcionários e 05 (cinco) 

estagiários. Desses, 15 (quinze) estão lotados nas no interior do estado. A fiscalização é 

exercida por 08 (oito) agentes de fiscalização e 03 (três) médicos veterinários, contabilizados no 

quadro de funcionários. Também contam com o apoio de 15 (quinze) delegados regionais 

distribuídos pelas diferentes regiões do estado, com papel de representação técnica, 

administrativa e política do CRMV-PR. 

O órgão ainda possui 12 (doze) Comissões Temáticas, a citar: Comissão Editorial; 

Comissão de Tomadas de Contas; Comissão CRMV Jovem; Comissão de Bem Estar Animal; 

Comissão Estadual de Defesa Sanitária e Sanidade Animal; Comissão Estadual de Educação da 

Medicina Veterinária; Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional de Produtos de Origem 

Animal; Comissão de Assuntos Políticos e Relações Interinstitucionais; Comissão de Saúde 

Pública Veterinária; Comissão de Animais Selvagens; Comissão de Educação da Zootecnia; e 

Comissão de Meio Ambiente. As comissões servem de órgão consultivo técnico-científico, 

tendo finalidade de propor, planejar, analisar e orientar ações do CRMV-PR. 

O CRMV-PR utiliza diversas mídias de comunicação com a sociedade, as empresas e os 

profissionais. As principais são o sítio eletrônico (www.crmv-pr.org.br), a rede social Facebook 

(facebook.com/crmvpr), o mailing e a revista, os quais são alimentados frequentemente. Outras 

publicações apresentam papel importante como fonte de informação técnicas, tais como os 
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manuais e os guias. Diversos outros materiais (folhetos, filipetas, encartes e cartazes) são 

utilizados para informar a população e os profissionais. 

A instituição tem como Missão �Disciplinar, orientar, fiscalizar o exercício das 

profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia contribuindo para o bem-estar da sociedade� e 

como Visão �Ser reconhecido como referência na orientação e na fiscalização em busca da 

melhoria e valorização da Medicina Veterinária e Zootecnia em benefício da sociedade�. Os 

valores da organização estão fundamentados na Transparência, Ética, Comprometimento, 

Efetividade, Credibilidade, Isonomia e Excelência. Nessas condições, conceitos e valores o 

CRMV-PR se coloca como serviço público essencial à sociedade. 

 A seguir o Mapa do Paraná com a localização das Delegacias Regionais: 

 

 

  Figura 01: Mapa das Unidades do CRMV-PR 

  Fonte: Comunicação 
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 Delegacia Regional em Cascavel  

Av. Brasil, 5964 � Sala 94 � 9º Andar � Ed. Discolândia - Centro 
Fone: (45)3224-5044 
 

 Delegacia Regional em Londrina  

R. Michigan, 766 � Bairro Iguaçu 
Fone: (43) 3324-5017 

 

 Delegacia Regional em Maringá  

R. Santos Dumont, 2166 � Sala 1005 � 10º Andar � Ed. Intercenter - Centro 
Fone: (44) 3223-4405 

 

 Delegacia Regional em Paranavaí  

Av. Tancredo Neves, 4208 � Vila Maria 
Fone: (44) 3422-2852 

 

 Delegacia Regional em Pato Branco 

R. Tapajós, 93 � Sala 103 � 1º Andar � Ed.Itatiaia � Centro � Caixa Postal 117 
Fone: (46)3224-6758/3225-7751  
 

 Delegacia Regional em Ponta Grossa  

Rua Tiradentes, 1039 - Centro 
Fone: (42) 3222-5510 

 

 Delegacia Regional em Guarapuava 

Rua Berlim, s/n, Pavilhão Parque de Exposição - Santana 
Fone: (42)3622-1187 

 

 Delegacia Regional em Campo Mourão 

Rua Brasil, 947 - sala 4 - Centro 
Fone: (44)3523-3302 

 

 Delegacia Regional em Cornélio Procópio 

Av. São Paulo, 41 - Centro 
Fone: (43)3523-5294 
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4. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

Os CRMVs têm, por finalidade, orientar e fiscalizar o exercício das profissões de 

médico veterinário e zootecnista, bem como servir de órgãos de consulta dos governos da 

União, dos Estados e dos Municípios, em assuntos referentes ao exercício profissional, ao 

ensino, à pesquisa, à extensão, à produção animal, à defesa sanitária, à saúde pública e ao meio 

ambiente, assim como em matéria direta ou indiretamente relacionada com a indústria e o 

comércio de produtos veterinários, produtos de origem animal e seus derivados, nas áreas sob 

suas respectivas jurisdições. 

Competências institucionais do CRMV-PR: 

 Organizar seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do CFMV; 

 Inscrever os profissionais registrados residentes em sua jurisdição e expedir as respectivas 

carteiras profissionais; 

 Examinar as reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das 

infrações da Lei nº 5.517 e decidir, com recursos para o CFMV; 

 Solicitar ao CFMV as medidas necessárias ao melhor rendimento das tarefas sob a sua 

alçada e sugerir-lhe que proponha à autoridade competente as alterações desta Lei, que 

julgar convenientes, principalmente as que visem a melhorar a regulamentação do 

exercício da profissão de médico veterinário; 

 Fiscalizar o exercício da profissão, punindo os seus infratores, bem como representando as 

autoridades competentes acerca de fatos que apurar e cuja solução não seja de sua alçada; 

 Funcionar como Tribunal de Honra dos profissionais, zelando pelo prestigio e bom nome 

da profissão; 

 Aplicar as sanções disciplinares, estabelecidas na Lei nº 5.517; 

 Promover perante o juízo da Fazenda Pública e mediante processo de executivo fiscal, a 

cobrança das penalidades previstas para execução da Lei nº 5.517; 

 Contratar pessoal administrativo necessário ao funcionamento do Conselho; 

 Eleger delegado-eleitor, para a reunião que se refere o artigo 13 da Lei nº 5.517.    
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5. ORGANOGRAMA DA INSTITUIÇÃO 

A seguir é apresentado o organograma funcional do CRMV-PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Organograma do CRMV-PR 

Fonte: Assessoria de Gestão de Pessoas 
 

  

A organização da Administração do CRMV-PR está definida na forma da Resolução CFMV nº 

591, de 26 de junho de 1992, que institui e aprova o Regimento Interno Padrão dos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária � CRMVs. 
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6. DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 

PLENÁRIO 

Compete ao Plenário: 

 Observar as Resoluções emanadas do CFMV e as do próprio CRMV, assim como os 

demais diplomas legais vigentes;  

 Deliberar quanto a necessidade de modificações neste Regimento, a serem submetidas à 

consideração e aprovação do CFMV;  

 Julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da 

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

legal adequada;  

 Examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas 

sob sua alçada;  

 Sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a regulamentação e 

o exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista;  

 Examinar representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos 

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

Medicina Veterinária e a Zootecnia;  

 Funcionar como "Tribunal de Honra", zelando pelo prestígio e bom nome das 

profissões;  

 Deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia;  

 Deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, 

assessoramento em assuntos e matérias de interesse profissional;  

 Agir em colaboração recíproca com as entidades civis dos médicos veterinários e dos 

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

contemple a realização de congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de eventos 

sobre matérias de competência das respectivas profissões, inclusive as de natureza 

cultural-científica;  

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

Diretoria Executiva (DE) com vistas à aprovação pelo CFMV;  
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 Julgar as prestações de contas da Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao 

CFMV; 

 Apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, apresentado pelo 

Presidente;  

 Decidir sobre a aquisição ou alienação de bens patrimoniais do Conselho, ouvido o 

CFMV em caso de alienação de bens imóveis; 

 Discutir e votar os requerimentos de inscrições de profissionais;  

 Eleger, nos termos das disposições gerais deste RIP, a Comissão de Tomada de Contas 

(CTC);  

 Expedir as resoluções necessárias ao cumprimento das atribuições do Conselho. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 Integram a Diretoria Executiva o Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e 

Tesoureiro, responsáveis pela execução das Resoluções do Plenário do CRMV � competindo-

lhes, 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.   

 

PRESIDENTE 

Compete ao Presidente: 

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

assim como as Resoluções do CFMV, as do próprio Regional e emanações outras 

dispostas pelo Plenário;  

 Dirigir o Conselho e representá-lo em juízo ou fora dele;  

 Dar posse aos membros, efetivos e suplentes, do Conselho;  

 Designar Relator para as matérias a serem submetidas ao Plenário;  

 Presidir as Sessões Plenárias, proclamando as decisões adotadas;  

 Proferir voto de qualidade, em caso de empate em Plenário;  

 Assinar, juntamente com o Secretário-Geral, as Resoluções do Conselho;  
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 Delegar a representação do Conselho, sempre que impossibilitados os membros da 

Diretoria Executiva; 

 Zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos 

adequados;  

 Constituir comissões especiais com a finalidade de elaborar estudos e/ou trabalhos de 

interesse do Conselho;  

 Levar ao conhecimento do Plenário o "quadro de servidores" e respectiva matéria 

salarial;  

 Admitir e dispensar servidores, assim como conceder licenças e férias, ou impor penas 

disciplinares;  

 Coordenar os trabalhos de elaboração do orçamento (e eventuais reformulações) do 

Conselho, a ser submetido à deliberação do Plenário;  

 Autorizar o pagamento de despesas, requisitar passagens e movimentar, com o 

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

pertinentes à administração financeira do Conselho; 

 Propor ao Plenário a abertura de crédito e a transferência de recursos necessários à 

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

sua competência, previstos em lei e neste Regimento;  

 Ordenar - independentemente de autorização do Plenário - despesas cujo valor prescinda 

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

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

orçamentos distintos. Submetendo, outrossim, à autorização do Plenário, os 

investimentos e/ou custeios cujos valores, por força de lei, dependam de licitação;  

 Dispensar licitação, respeitadas as disposições legais vigentes;  

 Apresentar ao Plenário, até 31 de janeiro, o Relatório Anual (administrativo; contábil - 

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

posteriormente, submetido ao CFMV;  

 Decidir - "ad referendum" do Plenário - os casos de urgência; inclusive sobrestando - em 

situações excepcionais - decisões do Colegiado deliberativo;  

 Submeter à aprovação do Plenário os requerimentos de inscrições de profissionais, após 

devidamente formalizados e instruídos;  
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 Levar, à apreciação do Plenário, até 30 (trinta) de dezembro, o "Plano de Trabalho", 

elaborado pela Diretoria, a ser executado no exercício seguinte. 

 

6.1 FUNCIONOGRAMA 

Em 2016 foi desenvolvido o Funcionograma Organizacional do CRMV-PR, retratando 

graficamente cada área de atuação, demonstrando a missão e as atividades chave desenvolvidas 

em cada área da Autarquia e possibilitando verificar a interdependência das partes componentes 

do organismo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Funcionograma do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. 
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Figura 4: Funcionograma do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5: Funcionograma do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. 

 

 



 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6: Funcionograma do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Funcionograma do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. 
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7. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA  

O CRMV-PR possui a seguinte estrutura de governança: Por força da Lei 5.517/68, 

regulamentado pelo decreto 64.704/69, e da Resolução CFMV nº 591/92, a estrutura 

de governança dos Regionais é formada pelos poderes Legislativo/Deliberativo e Executivo, 

que são exercidos, respectivamente, pelo Plenário e pela Presidência (esta auxiliada pela 

Diretoria Executiva - DE), observados os campos de atuação legal e regimental próprios. De sua 

parte, o plenário é composto pela Diretoria e Conselheiros. Quanto a Diretoria, esta é composta 

pelo Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretaria Geral. 

Implantou em 2014 a Controladoria Geral, com as seguintes atribuições: assegurar o fiel 

cumprimento da legislação e salvaguardar os bens e recursos públicos, através das chefias; 

Promover a eficiência operacional, garantindo que os recursos sejam empregados eficientemente 

nas operações cotidianas; Atuar, preferencialmente, em caráter preventivo, visando à correção de 

eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos; Realizar auditoria interna para 

análise da regular aplicação dos recursos da Autarquia; Participar da elaboração, reformulação e 

transposição orçamentárias; Controlar o repasse de cota-parte para o CFMV e recebimento de 

receitas; Orientar o ordenador de despesas quanto à racionalização da execução de despesa; 

Solicitar as chefias relatórios, pareceres, justificativas e outros documentos que entender 

necessário;  

Dar ciência ao ordenador de despesas, sob pena de responsabilidade solidária, de atos ou 

fatos ilegais, ilegítimos, ou antieconômicos que resultem ou não em prejuízo ao erário, 

praticados por seus colaboradores ou agentes delegados; Dar ciência aos órgãos competentes das 

irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as 

providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais 

danos ou prejuízos ao erário.  Constituem-se em garantias e prerrogativas da Controladoria 

Geral: Independência profissional para o desempenho das atividades; Acesso a documentos ou 

informações indispensáveis ao exercício das atividades de controle interno; Nenhum processo, 

documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das 

atribuições inerentes às atividades de auditoria e avaliação de gestão, sob pena de 

responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.  
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O funcionário designado para exercer funções relacionadas ao controle interno deverá 

guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de sua atribuição, 

utilizando-os exclusivamente no desenvolvimento de suas atribuições, respondendo 

administrativa, cível e criminalmente. Da mesma forma, como referenciado em item anterior, o 

controle financeiro e contábil é realizado pela comissão de tomada de contas, prevista no art. 53 

da Resolução CFMV nº 591, composta por Conselheiros, e destina-se a emitir relatório e voto ao 

Plenário do CRMV sobre balancetes, prestação de contas da Diretoria, proposta e reformulação 

orçamentária e outras medidas que se entenderem necessárias ao desempenho de suas funções.  

O CRMV-PR é monitorado sistematicamente pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, a instância externa a quem anualmente o Regional presta contas para aprovação, 

reprovação e tomada de providências, bem como, presta contas ao Tribunal de Contas da União.  

Quando identificados indícios de ilícitos administrativos cometidos por funcionários ou 

colaboradores do CRMV-PR, é instaurada Comissão de Sindicância, específica por processo 

administrativo. Se necessário, após análise do relatório da Comissão de Sindicância, pode ser 

instaurado Processo Administrativo Disciplinar.  

As normativas que regem o processo de Sindicância e de Inquérito são: 

RESOLUÇÃO Nº 591, DE 26 DE JUNHO DE 1992 

Institui e aprova o Regimento Interno Padrão (RIP) dos Conselhos Regionais de Medicina 

Veterinária-CRMVs, dá outras providências e revoga, expressamente, as Resoluções nºs 381 

usque 398; 425; 426; 480; 508; 509; 558; 566; 569; 570; 578 e 581. 

RESOLUÇÃO Nº 847 DE 25 DE OUTUBRO DE 2006 

Dispões sobre o funcionamento de Comissão de Inquérito para apuração de irregularidades 

praticadas por Conselheiros ou Colaboradores no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de 

Medicina Veterinária e dá outras providências. 

E, por analogia, a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais.  
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No quadro abaixo, apresenta-se o rol dos principais dirigentes e membros da diretoria do 

CRMV-PR, indicando seus cargos e o período de gestão. 

 

ROL DE DIRIGENTES 
 

Rol dos principais Dirigentes   

Período de Gestão: 10/09/2014 a 09/09/2017 

Diretoria Executiva 

Presidente Méd. Vet. Eliel de Freitas 

Vice-Presidente Méd. Vet. Luigi Carrer Filho 

Secretário-Geral Méd. Vet. Itamara Farias  

Tesoureiro Méd. Vet. Felipe Pohl de Souza 

Atuais Conselheiros Efetivos 

Méd. Vet. Piotre Laginski 

Méd. Vet. Juliano Leônidas Hoffmann 

Méd. Vet. José Jorge dos Santos Abrahão 

Méd. Vet. Maria Fernanda Fedalto 

Méd. Vet. Nestor Werner 

Zootec. Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira 

Atuais Conselheiros Suplentes 

Méd. Vet. Olimpio Batista Giovanelli 

Méd. Vet. Muriel Alessandro Moreschi 

Méd. Vet. Carlos Eduardo Coradassi 

Méd. Vet. Carlos Roberto Moreira 

Méd. Vet. Mauricio de Jesus Tozetti 

Méd. Vet. Adolfo Yoshiaki Sasaki 
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8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 Foi implantado o modelo de gestão do CRMV-PR: a gestão estratégica, com o objetivo 

de estabelecer um direcionamento a ser seguido pela Autarquia, utilizando ferramentas de 

gestão aplicáveis, como o planejamento estratégico anual, adotado para transformar a estratégia 

em planos de ação alcançáveis e consequentemente profissionalizando o trabalho desenvolvido 

pelos níveis estratégico, tático e operacional. 

 Estratégias são opções de cursos de ação que organizações e mesmo pessoas avaliam e 

adotam para atingir seus objetivos. Nesse sentido, o planejamento estratégico anual, composto 

por planos de ação, visa atingir os objetivos estratégicos definidos no mapa estratégico. 

 

8.1. Identidade Institucional 

A identidade é tudo que torna algo único e, no caso de uma organização ou instituição, 

entende-se a identidade institucional como o conjunto de suas características próprias e 

exclusivas.  

Nesse sentido, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná e todo 

o sistema CFMV/CRMVs tem como base sólida a Lei Federal n° 5.517/1968, a qual dispôs 

sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e criou os Conselhos Federal e Regionais 

de Medicina Veterinária, bem como as atribuições das Autarquias.  

Considerando os princípios legais e características fundamentais da instituição e do 

sistema, foi definida a missão do CRMV-PR, conforme transcrito a seguir:  

�Disciplinar, orientar, fiscalizar o exercício das profissões de Medicina 

Veterinária e Zootecnia contribuindo para o bem-estar da sociedade� 

 

Aonde uma organização quer chegar e ser reconhecida no futuro, esse é o conceito 

básico da visão organizacional. Essa visão após definida direciona os esforços e projetos de 

todas as equipes, para que o conjunto possa buscar e alcançar o estabelecido na visão. 

 

 



 

 

23 

A visão do CRMV-PR é:  

�Ser reconhecido como referência na orientação e na fiscalização em busca da 

melhoria e valorização da Medicina Veterinária e Zootecnia em benefício da 

sociedade� 

 

Já os valores do CRMV-PR, foram definidos em consonância com a missão e visão 

institucionais, pensando em quais os princípios e posturas irão orientar a prática do trabalho 

diário desenvolvido por todos os componentes da Autarquia. Nesse mesmo sentido, os valores 

que refletem os alicerces do Conselho, são: 

Transparência 

Ética 

Comprometimento 

Efetividade 

Credibilidade 

Isonomia 

Excelência 

 

8.2. Análise do ambiente 

Para realizar a análise do ambiente do CRMV-PR, em 2014 em conjunto com o 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, foi aplicada a metodologia SWOT, por meio da qual 

foram coletadas as informações sobre o ambiente interno e externo, culminando no diagnóstico 

do posicionamento estratégico do Conselho, sendo utilizado como base da gestão e do 

planejamento estratégico da Autarquia. 

�SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em uma metodologia bastante 

popular no âmbito empresarial.�  Fonte: https://www.significados.com.br 

 

Está representado a seguir o resultado da aplicação da metodologia SWOT no CRMV-

PR: 

https://www.significados.com.br
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FORÇAS OPORTUNIDADES 

Grau de instrução dos colaboradores 
Descentralização 
Abertura a inovação/mudança 
Melhoria na qualidade dos processos 
Mobilidade horizontal 
Capacitação existente 
Oferta e incentivo a participação em cursos 
Colaboradores prestativos 
União entre os colaboradores 
Localização da sede 
Abertura de concurso público com criação de novos 

cargos 
Decisão da Diretoria em implantar o Planejamento 
Estratégico 
Implantação da transparência 
Condições de trabalho 
Diretoria aberta às sugestões das áreas e 

implementação de melhoria 
Melhoria tecnológica 
Processo de digitalização 
Ter iniciativa e empenho 

Campanhas 
Parcerias 
Educação: Zoonoses, Bem-estar, Conservação 
Política 
Exportação de produtos animais para consumo 
Oportunidades profissionais 
Exploração das áreas de atuação 
Oportunidades profissionais 
Valorização dos animais de companhia 
Tecnologia de produção 
Valorização dos bons profissionais (divulgação) 
Sustentabilidade 
 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

Fofoca de corredor 
Segurança 
Informatização 
Reconhecimento 
Falta de integração 
Interferência externa (psicológica) 
Falta de estrutura 
Comunicação 
Uniformidade nas decisões 
Tecnologia 
Falta de comprometimento 
Remuneração 
Desmotivação 
Falta de planejamento 
Padronização de procedimentos 
Falta de celeridade 
Falta de transparência 
Falta de atitude 
Falta de diretrizes 
Desvalorização 
Desorganização 
Delimitação das atribuições das áreas 
Falta de capacitação 
Resistências às mudanças 

Decisões judiciais desfavoráveis ao CRMV (registro de 

RJ) 
Outras profissões ocupando espaço da Medicina 

Veterinária 
Remuneração baixa 
Políticas públicas equivocadas 
Desconhecimento da legislação 
Crise econômica 
Visão equivocada da atuação do CRMV 
Quantidade de faculdades 
Falta de conhecimento da população 
Bem-estar animal (ONGs) 
Qualidade do ensino (IES) 
A falta de atualização da legislação federal 
Ações contra o CRMV 
Impedimento de ajuizar ações com apenas uma anuidade 
Luiz Fernando Sabadine 
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8.3. Metodologia BSC - Balanced Scorecard 

Para implementação do plano estratégico foi utilizada a metodologia Balanced 

Scorecard - BSC, por meio da qual se visualiza de forma clara a missão, visão, valores, metas e 

objetivos estratégicos institucionais. 

�O método consiste em determinar de modo balanceado as ligações de causa/efeito 

entre os quatro indicadores de avaliação das empresas, que são: 

Financeiro: criar novos indicadores de desempenho para que os acionistas possam ter 

melhor rentabilidade dos seus investimentos; 

Clientes: saber qual o grau de satisfação dos clientes com a empresa; 

Processos internos: a empresa deve identificar se há produtos com problemas, se foram 

entregues no tempo previsto e apostar na inovação dos seus produtos; 

Aprendizado e crescimento: diz respeito à capacidade e motivação do pessoal, e a um 

melhor sistema de informação na empresa. � 

Fonte: https://www.significados.com.br 

 

8.3.1. Perspectiva financeira 

É a implementação de ações e objetivos para melhoria dos resultados financeiros, sendo 

definidas como perspectivas financeiras:  

Assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia racionalizando 

recursos de forma sustentável. 

 

8.3.2. Perspectiva de Clientes e Sociedade 

Quanto a perspectiva de clientes e sociedade, o CRMV-PR definiu como foco:   

Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à sociedade 

Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade 

Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais 

inscritos 

https://www.significados.com.br
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8.3.3. Perspectiva de Processos Internos 

Nesta perspectiva, são identificados os processos internos críticos nos quais a organização 

deve alcançar a melhoria e a excelência. Buscando a qualidade nos processos, foi definido: 

Otimizar o processo de fiscalização do CRMV 

Promover a reestruturação organizacional 

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, 

profissionais e sociedade. 

 

8.3.4. Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

O objetivo desta perspectiva é oferecer a infraestrutura que possibilita a consecução dos 

objetivos e da estratégia, sendo esses: 

Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV 

Implantar o Modelo de Gestão de Pessoas por Competências 

Atrair e manter pessoas motivadas, comprometidas gerando resultados 

Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às 

necessidades de trabalho do CRMV 

 

8.4. Mapa estratégico 

O mapa estratégico é um instrumento de comunicação visual que resume toda a 

estratégia de atuação do CRMV-PR, conforme representado a seguir: 
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Figura 09: Mapa Estratégico do CRMV-PR 

8.5. Objetivos estratégicos 

 Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos; 

 Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR; 

 Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, profissionais e 

sociedade; 

 Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade; 

 Otimizar o processo de Fiscalização do CRMV-PR;  

 Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV; 

 Implantar o Modelo de Gestão de Pessoas por Competências; 

 Atrair e manter pessoas motivadas, comprometidas gerando resultados; 

 Assegurar o orçamento necessário à execução da estratégia racionalizando recursos de 

forma sustentável; 

 Promover a reestruturação organizacional. 
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8.6. Plano de Ação  

O plano de ação é composto por 30 (trinta) projetos dispostos e relacionados com 05 

(cinco) objetivos estratégicos definidos para a gestão do CRMV-PR em 2017.  

O conjunto de objetivos estratégicos e metas permite o estabelecimento de linhas de 

atuação e indicadores de desempenho gerenciais e institucionais, que possibilitam a conexão 

entre o processo de planejamento e as ações propostas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETOS 

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências dos profissionais inscritos 

 

 14 Seminários básicos de RT  

 03 Seminários básicos de RT para Zootecnistas 

 04 Seminários Avançados de RT 

 03 palestras sobre Leishmaniose  

 Apoio à Eventos Técnicos (palestras e campanhas) 

 02 Seminários sobre CDC e empresários do Ramo Pet 

 Seminário sobre utilização de Biologia Molecular em 

Clinica de Pequenos Animais   

 Evento em parceria com a ANVET (02 Eventos) 

 Evento Médico Veterinário no Manejo de Animais 

Selvagens   

 Ciclo de Palestras sobre Pequenos Ruminantes   

 Apoio a 04 eventos da BUIATRIA  

 Organização de um evento por ano por comissão (10 

Comissões) 

 Reunião das CEEMV e CEEZ com coordenadores de 

Curso da MV e Zootecnia (9 Reuniões) 

 Participação de 02 membros das Comissões em 

eventos técnicos  

 Nomeação de Colaboradores Eventuais para 

participação em eventos técnicos 
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 Palestras sobre a Valorização do Jovem Profissional 

(10) e Palestras sobre a atuação do Médico 

Veterinário na Indústria Alimentícia (05). CRMV 

Jovem 

 Apoio à via Rural � Fazendinha durante a 
Expolondrina (confecção de banners) 

 Concessão de auxílio financeiro à outras entidades 

 

 

Medicina Veterinária e Zootecnia 

reconhecida e valorizada pela sociedade 

 Transferência de Recursos a Instituições Públicas 

 Ação Verão no Litoral (Campanha de combate ao 
abandono de animais) 

 02 Cãominhada (Comissão CRMV Jovem) 

 Confecção de adesivos, panfletos e outros materiais 

para divulgação da Zootecnia 

Promover infraestrutura física e 

tecnológica segura e adequada às 

necessidades de trabalho do CRMV-PR 

 Aquisição de equipamentos e softwares de 

informática 

 Adequação da nova sede em Londrina 

 Aquisição da sede em Curitiba 

 Aquisição de cinco veículos 

 

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 

4 dimensões: interna, sistema, 

profissionais e sociedade 

 01 Reunião com os Delegados Regionais  

 01 Reunião com os Presidentes de Comissões  

 Reuniões das comissões do CRMV-PR � 04 reuniões 

por ano por comissão (10 comissões) 

Desenvolver competências em 

consonância com as diretrizes do CRMV-
PR 

 Execução do plano de capacitação e desenvolvimento 

profissional (colaboradores) 

 

No Plano de Ação detalhado para o exercício de 2017 descrito na tabela abaixo, estão 

contidas todas as informações acerca dos projetos que serão executados, como os indicadores, 

metas a alcançar, os fatores críticos de sucesso e o objetivo estratégico a que cada projeto está 

vinculado.   
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O Plano de Ação encaminhado ao nível tático e operacional para execução contém ainda 

o desdobramento das macro atividades, prazos e as áreas de interface de cada projeto, bem 

como o responsável pelas diretrizes e o gerente do projeto. 

Está programada a realização de acompanhamento trimestral da execução do plano de 

ação com os gerentes dos projetos, a fim de verificar os gargalos encontrados e em tempo hábil 

proceder aos ajustes necessários para efetiva realização do planejado.  

PLANO DE AÇÃO N ° 1 

Objetivo Estratégico  Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV 

Projeto 1 Execução do programa de capacitação organizacional e capacitação individual 

continuada (Colaboradores, Diretoria, Conselheiros) 
Indicadores  Qualidade dos atendimentos, dos processos e projetos 
Metas a alcançar  Efetividade nas ações da Instituição  
Fatores Críticos de Sucesso Elaboração inadequada do Programa de capacitação, desinteresse. 

PLANO DE AÇÃO N ° 2 

Objetivo Estratégico  Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR 
Projeto 2 Aquisição de equipamentos e softwares de informática 
Indicadores  Redução de tempo de processos  
Metas a alcançar  Celeridade processual, redução de custos e sustentabilidade 
Fatores Críticos de Sucesso Elaboração inadequada das especificações técnicas dos equipamentos e softwares 

PLANO DE AÇÃO N ° 3 

Objetivo Estratégico  Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR 
Projeto 3 Adequação da nova sede em Londrina 
Indicadores  Grau de satisfação dos colaboradores e usuários 

Metas a alcançar  Adequar o ambiente funcional às necessidades da administração e às condições 

legais de funcionamento dos órgãos públicos 
Fatores Críticos de Sucesso Demora na realização do projeto de adequação, nas contratações  

PLANO DE AÇÃO N ° 4 

Objetivo Estratégico  Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR 
Projeto 4 Aquisição da sede em Curitiba 
Indicadores  Grau de satisfação dos colaboradores e usuários 
Metas a alcançar  Espaço físico adequado às necessidades da administração 

Fatores Críticos de Sucesso 
Encontrar o imóvel com a estrutura adequada, localização facilitada e dentro do 

valor disponível para investimento 

PLANO DE AÇÃO N ° 5 

Objetivo Estratégico  Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR 
Projeto 5 Aquisição de 05 (cinco) veículos 
Indicadores  Adquirir 100% do planejado 

Metas a alcançar  Modernizar a frota do CRMV-PR, com veículos seguros, reduzindo o custo de 

manutenção 
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Fatores Críticos de Sucesso Problemas no Edital e na elaboração das especificações técnicas 

PLANO DE AÇÃO N ° 6 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 6 14 Seminários básicos de RT  

Locais 
Paranavaí, Maringá (EXPOINGÀ), Bandeirantes, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, 
Guarapuava, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Cascavel, Toledo, Realeza, União da 

Vitória.  
Indicadores  Grau de satisfação 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo 

Fatores Críticos de Sucesso 
Baixo número de inscritos por cidade, infraestrutura inadequada dos locais cedidos 

para realização do evento 

PLANO DE AÇÃO N ° 7 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 7 03 Seminários básicos de RT para Zootecnistas 
Locais Maringá, Curitiba e Ponta Grossa  
Indicadores  Grau de satisfação 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo 

Fatores Críticos de Sucesso 
Baixo número de inscritos por cidade, infraestrutura inadequada dos locais cedidos 
para realização do evento 

PLANO DE AÇÃO N ° 8 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 08 04 Seminários Avançados de RT 

Temas 
Abatedouros, Pet Shop (Dr. Eliel), Zoológicos, criadouros e congêneres (Dr. 

Pachaly) e Profissionais que atuam no ramo de vendas � área comercial (Dr. Felipe) 
Indicadores  Grau de satisfação 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo. 

Fatores Críticos de Sucesso 
Finalizar o planejamento até dezembro de 2016 
Realizar divulgação dos eventos até 20/01/2017  

PLANO DE AÇÃO N ° 9 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 9 03 palestras sobre Leishmaniose  
Locais Pato Branco, Londrina e outros dois locais, a definir 
Indicadores  Grau de satisfação 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e divulgação  

PLANO DE AÇÃO N ° 10 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 10 Apoio à Eventos Técnicos (palestras e campanhas).  

Locais e Temas 

Atualização em Dietas para Bovinos, Atualização em Dermatologia em Pequenos 

Animais, Atualização em Cardiologia em Pequenos Animais, Atualização em 

Inseminação Artificial em Bovinos e Protocolos de IATF (Paranavaí), Evento sobre 

Guarda Responsável para cães e Gatos, Palestra Técnica na EXPOCOOP (Cornélio 

Procópio), Apoio à Evento Técnico sobre necropsia e coleta de amostras de animais 

como morte suspeita por encefalopatias, Morfologia de Equinos (Pato Branco), 
Simpósio de Reprodução Animal (Londrina)  

Indicadores  Grau de satisfação 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e divulgação  
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PLANO DE AÇÃO N ° 11 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 11 02 Seminários sobre CDC e empresários do Ramo Pet 
Locais Londrina, Maringá 
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e divulgação  

PLANO DE AÇÃO N ° 12 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 12 Seminário sobre utilização de Biologia Molecular em Clinica de Pequenos Animais 
Local Paranavaí 
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e Divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 13 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 13 Evento em parceria com a ANVET (02 Eventos) 
Local Londrina 
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e Divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 14 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 14 Evento Médico Veterinário no Manejo de Animais Selvagens   
Local Cornélio Procópio  
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e Divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 15 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 15 Ciclo de Palestras sobre Pequenos Ruminantes   
Local Pato Branco 
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e Divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 16 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 16 Apoio a 04 eventos da BUIATRIA  
Locais Pato Branco, Londrina, Campo Mourão, Ponta Grossa.  

Indicadores  Grau de satisfação dos participantes, mínimo 60% nos graus bom e ótimo, 

informado por relatórios da instituição apoiada.  
Metas a alcançar  Apoiar os 06 (seis) eventos, correspondente à 100% do planejado 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e divulgação  

PLANO DE AÇÃO N ° 17 
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Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos. 
Projeto 17 Organização de um evento por ano por comissão (10 Comissões) 
Indicadores  Grau de satisfação dos participantes 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Falta de planejamento das Comissões 

PLANO DE AÇÃO N ° 18 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos. 

Projeto 18 Reunião das CEEMV e CEEZ com coordenadores de Curso da MV e Zootecnia (09 

Reuniões) 
Indicadores  Grau de satisfação dos participantes 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Participação dos Coordenadores de Curso 

PLANO DE AÇÃO N ° 19 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 19 Participação de 02 membros das Comissões em eventos técnicos  

Indicadores  Melhorias nas produções técnicas da Comissão (Pareceres, análises, propostas de 

normatização e orientação profissional) 

Metas a alcançar  Trazer conhecimento que contribua para a atuação da Comissão e 

consequentemente, do CRMV-PR, em temas técnicos específicos 
Fatores Críticos de Sucesso A não multiplicação do conhecimento adquirido 

PLANO DE AÇÃO N ° 20 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  

Projeto 20 Nomeação de Colaboradores Eventuais para participação em eventos técnicos da 

Medicina Veterinária e Zootecnia 
Indicadores  Grau de satisfação dos participantes dos eventos 

Metas a alcançar  Difundir o conhecimento e designar profissionais com capacidade técnica na área 

de abrangência do evento 
Fatores Críticos de Sucesso A indisponibilidade de profissional qualificado para participar do evento 

PLANO DE AÇÃO N ° 21 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  

Projeto 21 Palestras sobre a Valorização do Jovem Profissional (10) e Palestras sobre a 

atuação do Médico Veterinário na Indústria Alimentícia (05). CRMV Jovem.  

Local 
Curitiba, Pato Branco, Ponta Grosa, Guarapuava, Cascavel, Cornélio Procópio, 

Paranavaí, Londrina, Maringá, Campo Mourão. 
Indicadores  Grau de satisfação e procura pelo evento 
Metas a alcançar  Alcançar, no mínimo, 80% de satisfação nos graus bom e ótimo. 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e Divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 22 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 22 Apoio à via Rural � Fazendinha durante a Expolondrina (confecção de banners) 
Indicadores  Número de visitantes 
Metas a alcançar  Divulgar a importância do Médico Veterinário na produção Animal 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação e divulgação 

PLANO DE AÇÃO N ° 23 

Objetivo Estratégico  Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.  
Projeto 23 Concessão de auxílio financeiro à outras entidades  
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Indicadores  Grau de satisfação 

Metas a alcançar  Atender pelo menos 10 eventos técnicos de relevância e interesse da classe Médica 

Veterinária e Zootécnica 
Fatores Críticos de Sucesso Propostas recebidas fora do prazo e formato previstos em Resolução específica  

PLANO DE AÇÃO N ° 24 

Objetivo Estratégico  Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade  
Projeto 24 Transferência de Recursos a Instituições Públicas 
Indicadores  Instituições efetivamente atendidas 

Metas a alcançar  
Possibilitar que, pelo menos, três instituições públicas ligadas à Medicina 

Veterinária e Zootecnia realizem eventos de interesse das classes, contribuindo para 
a valorização profissional 

Fatores Críticos de Sucesso Propostas recebidas fora do prazo e formato previstos em Resolução específica  

PLANO DE AÇÃO N ° 25 

Objetivo Estratégico  Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade 
Projeto 25 Ação Verão no Litoral (Campanha de combate ao abandono de animais) 

Indicadores  Número de pessoas atingidas pela ação, receptividade dos veranistas na abordagem, 

repercussão nas mídias 
Metas a alcançar  Conscientização da População sobre questões de saúde pública 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação  

PLANO DE AÇÃO N ° 26 

Objetivo Estratégico  Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade 
Projeto 26 02 Cãominhada (Comissão CRMV Jovem) 
Locais Curitiba e Ponta Grossa 
Indicadores  Número de pessoas atingidas pela ação, repercussão nas mídias 
Metas a alcançar  Conscientização da População sobre importância e atuação do médico veterinário 
Fatores Críticos de Sucesso Comunicação  

PLANO DE AÇÃO N ° 27 

Objetivo Estratégico  Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, 

profissionais e sociedade 
Projeto 27 01 Reunião com os Delegados Regionais  
Indicadores  Execução das ações planejadas 
Metas a alcançar  Alinhamento de diretrizes e estratégias do CRMV-PR 
Fatores Críticos de Sucesso Escolha da data, disponibilidade de participação 

PLANO DE AÇÃO N ° 28 

Objetivo Estratégico  Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, 

profissionais e sociedade 
Projeto 28 01 Reunião com os Presidentes de Comissões  
Indicadores  Execução das ações planejadas 
Metas a alcançar  Alinhamento de diretrizes e estratégias do CRMV-PR 
Fatores Críticos de Sucesso Escolha da data, disponibilidade de participação 

PLANO DE AÇÃO N ° 29 

Objetivo Estratégico  Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, 

profissionais e sociedade 

Projeto 29 Reuniões das comissões do CRMV-PR � 04 reuniões por ano por comissão (10 

comissões) 
Indicadores  Número de estudos realizados nas diferentes áreas de atuação, material produzido 



 

 

35 

ou analisado 

Metas a alcançar  Apoio à Diretoria na elaboração de estudos específicos por áreas e normatizações 

decorrentes.  
Fatores Críticos de Sucesso Falta de planejamento e atuação das Comissões 

PLANO DE AÇÃO N ° 30 

Objetivo Estratégico  Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade 
Projeto 30 Confecção de adesivos, panfletos e outros materiais para divulgação da Zootecnia 
Indicadores  Distribuir 100% do material nas seis cidades onde há curso de zootecnia no Paraná 
Metas a alcançar  Divulgar e valorizar a profissão  
Fatores Críticos de Sucesso Não envolvimento da população na distribuição do material 
Tabela 10: Plano de Ação do CRMV-PR para 2017 

 

 

8.7. PLANO DE ATIVIDADES 

 

8.7.1 COORDENADORIA DE GABINETE  

Objetivo Geral  

Planejar, organizar e controlar processos de trabalho do gabinete executivo, gerindo a 

execução do planejamento estratégico nas diversas áreas de atuação e interface, monitorando, 

avaliando e acompanhando as ações, promovendo a gestão dos projetos e processos, com o 

objetivo de alcançar a missão do conselho e atender adequadamente as demandas dos clientes, 

com agilidade e eficiência.  

Prestar assessoramento ao Plenário e à Diretoria Executiva, bem como 

exercer coordenação sobre as diversas áreas e seções do Conselho, atuando em todos processos 

e documentos em trâmite na Autarquia, realizando ainda a elaboração, gestão e monitoria do 

planejamento estratégico institucional, em consonância com as diretrizes e regulamentos 

emanados pela Diretoria Executiva e/ou Plenário.  

 

Objetivos Específicos 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades das comissões e representantes do 

conselho em outros órgãos, encaminhando as demandas levantadas aos diretores; 

 Elaborar e/ou auxiliar na elaboração de relatórios de gestão, controles internos, 

prestação de contas, portarias e resoluções expedidas, entre outros; 
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 Acompanhar processos (administrativos, éticos, financeiros, eleitoral), proferindo 

despachos e seus encaminhamentos;      

 Assessorar as atividades do secretário geral, tesoureiro, vice-presidente e presidente; 

 Receber e encaminhar solicitações ou deliberações da diretoria e plenário para execução 

nas áreas;            

 Assessorar na elaboração do planejamento estratégico (coleta de informações, projetos e 

planos de ação,etc);           

 Controlar o prazo da elaboração do planejamento estratégico;     

 Acompanhar a implementação das ações, monitorar, avaliar e assessorar as áreas;  

 Coletar os indicadores das áreas para o CFMV;       

 Realizar a gestão dos indicadores coletados, propondo melhorias;     

 Propor soluções e diretrizes, bem como coordenar e orientar a execução das políticas do 

conselho no âmbito da sua seção;         

 Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de 

acordo com as diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico institucional;   

 Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da 

seção às demais unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e 

resultados do conselho;         

 

Metas 

 Promover a implantação dos Processos Organizacionais Mapeados pelo CFMV.  

 Realizar reuniões periódicas com as Lideranças para alinhamento de ações e diretrizes 

de trabalho no Conselho.  

 Acompanhar o Processo Eleitoral, em todas as suas fases.  

 Implantar a monitoria do Planejamento Estratégico na execução dos projetos e nas ações 

das áreas.  

 Preparar a transição entre as gestões do Conselho, apresentando as condições atuais para 

que a nova Diretoria possa, contextualizada, definir as diretrizes gerais de atuação.   

 Acompanhar e propiciar condições favoráveis para o andamento dos trabalhos nas áreas 

de atuação sob sua Coordenação. 
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 Intensificar as ações no sentido de consolidar a cultura do Planejamento Estratégico 

entre todos os colaboradores da Autarquia, em especial Delegados Regionais e 

Presidentes de Comissões.  

 

8.7.2. ASSESSORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Objetivo Geral 

Assessorar os processos de gestão de pessoas, participando da elaboração de trabalhos 

técnicos da área, envolvendo planejamento, organização, direção e controle das ações referentes 

a contratação, manutenção, retenção e desenvolvimento das competências, em consonância com 

as diretrizes estabelecidas, a fim de atrair e manter colaboradores motivados, comprometidos e 

gerando resultados, para atingir a missão e os objetivos estratégicos do conselho. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar e propor soluções e melhorias à diretoria, relacionados à gestão de pessoas; 

acompanhar o processo de planejamento e promoção de programas de capacitação, atualização 

e aperfeiçoamento profissional do conselho; propor soluções e diretrizes, bem como assessorar 

e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da área, prestar apoio na 

determinação, cumprimento e execução de processos de concurso público, acompanhar 

processos de movimentação de pessoal, dar apoio ao controle e acompanhamento do 

planejamento estratégico, promover e acompanhar os programas de prevenção de risco, de 

saúde ocupacional, cumprir e fazer cumprir as ações previstas no Plano de Carreira, Cargos e 

Salários (PCCS). 

 

Metas para 2017 

 Dar continuidade ao Plano de Capacitação e Desenvolvimento Profissional, definindo 

em janeiro de 2017 o Cronograma de Treinamentos para o exercício; 
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 Implantar o Regulamento Interno do CRMV-PR, aplicável ao quadro de empregados 

públicos efetivos e comissionados da Autarquia, visando normatizar as orientações 

acerca de pessoal, visando a unidade de ações pelos colaboradores da Autarquia; 

 Implantar processo organizacional desenvolvido em conjunto com o CFMV: Gerir 

Pessoas; 

  Promover ações sobre Saúde e Segurança no trabalho, como palestras e informações; 

  Implantar ajustes ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários vigente;  

  Adquirir software de gestão de pessoas interativo, possibilitando inserir informações 

coletivas e individuais ao quadro funcional. 

 Realizar reuniões (semestral) com os colaboradores das delegacias regionais do CRMV-

PR no interior do Estado, visando promover a integração das esquipes, alinhar os 

métodos de trabalho e padronizar procedimentos entre Sede e Regionais. 

 

 

8.7.3 ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 

Objetivo geral 

Assessorar o conselho tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do 

contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança 

jurídica aos atos e decisões do conselho. 

 

 

Objetivos específicos 

Prestar serviço jurídicos e promover a defesa dos interesses do conselho, nas diversas 

áreas, envolvendo acompanhamento de ações judiciais, procedimentos administrativos, 

elaboração de petições, de pareceres, de estudos de natureza jurídica, elaboração de teses, de 

modo a garantir que todos os procedimentos sejam realizados com a estrita observância dos 

princípios e normas da legislação vigente e prazos estabelecidos, cumprindo as diretrizes do 

conselho. 
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Metas 

 Propositura de aproximadamente 600 (seiscentos) ações de execução fiscal e eventuais 

medidas cautelares de fiscalização; 

 Defesa em ações de rito ordinário e mandados de segurança contra o CRMV/PR, numa 

média de 50 (cinquenta) por ano; 

 Acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 2500 (dois mil e quinhentos) 

ações no âmbito da Justiça Federal do Paraná (execuções fiscais, exceções e cartas 

precatórias, inclusive baixados e suspensos); 

 Acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 1200 (um mil e duzentos) 

ações no âmbito da Justiça Estadual do Paraná (execuções fiscais, exceções e cartas 

precatórias, inclusive suspensas); 

 Propositura, acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 350 (trezentos e 

cinquenta) recursos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4 Região (apelações e 

agravos); 

 Acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 10 (dez) ações no âmbito da 

Justiça Federal do Rio Grande do Sul (execuções fiscais); 

 Acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 20 (vinte) ações no âmbito da 

Justiça Federal de Santa Catarina (execuções fiscais); 

 Acompanhamento e prosseguimento de ações no âmbito da Justiça Estadual e Federal 

nos Estados de SP, MS, MT, BA, DF, MG, PA e outros, (execuções fiscais); 

 Acompanhamento e prosseguimento de ações no âmbito na Justiça do Trabalho do 

Paraná; 

 Propositura, acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 150 (cento e 

cinquenta) recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (recursos especiais); 

 Acompanhamento e prosseguimento de aproximadamente 500 (quinhentos) execuções 

fiscais em processos físicos no âmbito da Justiça Estadual do Estado do Paraná � 

comarcas do interior; 

 Propositura, acompanhamento e prosseguimento de recursos extraordinários no STF; 

 Propositura, acompanhamento e prosseguimento de ações penais na JFPR; 

 Resposta, acompanhamento e prosseguimento de inquéritos civis no âmbito do 

Ministério Público do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho; 
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 Resposta, acompanhamento e prosseguimento de inquéritos civis no âmbito do 

Ministério Público Federal; 

 Elaboração de aproximadamente 300 (trezentos) pareceres administrativos de diversas 

naturezas; 

 Elaboração de aproximadamente 200 (duzentos) orientações jurídicas; 

 Orientações verbais diversas; 

 Participação dos advogados, como palestrantes, em seminários de responsabilidade 

técnica, leishmaniose e outros eventos promovidos pelo CRMV-PR; 

 Pagamento de créditos judiciais em face do CRMV-PR; 

 Arrecadação de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) através de 

medidas judiciais; 

 Assessoria verbal à diretoria; 

 Realização de aproximadamente 200 (duzentos) audiências de conciliação; 

 Propositura de aproximadamente 300 (trezentos) pedidos de conciliação pré-processual 

no âmbito da Justiça Federal do Paraná buscando o recebimento de dívidas de baixo 

valor � soma abaixo de 4 anuidades; 

 Realização de reuniões mensais com os integrantes da Assessoria Jurídica para delinear 

procedimentos e medidas em processos judiciais; 

 Elaboração de novas teses para embasamento de defesas em processos judiciais relativos 

à necessidade de registro de laticínios, abatedouros e pet shop´s. 

 

 

8.7.4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral da Assessoria de Comunicação do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Paraná para 2017 é dimensionar ações e estratégias para, em alinhamento com o 

Planejamento Estratégico do CRMV-PR, cumprir a prioridade estabelecida de �Ampliar e 

aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, Sistema, profissionais e sociedade�.   
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Objetivos Específicos 

 Fortalecer a marca CRMV-PR; 

 Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos; 

 Fortalecer a comunicação com as empresas; 

 Contribuir para o reconhecimento e valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia 

pela sociedade;  

 Fortalecer a comunicação interna; 

 Fortalecer a presença do CRMV-PR e seus profissionais na mídia. 

 

Mensagem 

A mensagem revela como a Autarquia quer ser reconhecida pelo seu público-alvo através 

de suas ações. Desta forma, a mensagem institucional que o CRMV-PR espera transmitir em 

2017 é: 

 �O CRMV-PR é uma Autarquia comprometida em fortalecer a Medicina 

Veterinária e a Zootecnia através da capacitação dos profissionais inscritos e da 

orientação a estabelecimentos médico-veterinários buscando, assim, garantir a prestação 

de um serviço de qualidade que seja reconhecido pela sociedade.� 

 

Detalhamento dos objetivos do Plano de Comunicação 

1. Fortalecer a marca CRMV-PR 

O CRMV-PR tem responsabilidades tanto perante os profissionais das categorias que 

abriga quanto à sociedade civil. Portanto, é de extrema importância que cada público seja 

definido e abordado de maneira correta, fortalecendo assim sua marca. É essencial, ainda, que 

transmita a todos a imagem de uma instituição organizada e idônea em suas ações. 

Ações a serem realizadas: 

 Finalizar o novo Portal Institucional. 

 Destacar com mais eficácia as ações desenvolvidas pelo CRMV-PR em prol dos 

profissionais e da sociedade, incluindo cobertura mais completa de eventos. 
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 Explicar de maneira simples a profissionais e empresas quais são as atribuições do 

CRMV-PR. 

 Ampliar a divulgação da transparência via facebook, portal institucional e newsletter. 

 

2. Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos 

Este objetivo tem como propósito divulgar de modo enfático as ações de capacitação 

profissional realizadas pelo Conselho e procurar meios eficientes de compartilhar o 

conhecimento adquirido, buscando assim estreitar o relacionamento entre Autarquia e 

profissionais. Espera-se, ainda, que tal aproximação aumente o número de participantes em 

eventos e demais ações promovidas. 

Ações a serem realizadas: 

 Fortalecer a divulgação de eventos de capacitação para profissionais em todos os meios 

de comunicação disponíveis. 

 Utilizar os meios de comunicação como ferramenta para compartilhar o conhecimento 

adquirido por conselheiros e diretores presentes em eventos de capacitação. 

 Realizar entrevistas periódicas com profissionais competentes que tenham interesse em 

compartilhar suas experiências com demais médicos veterinários e zootecnistas. 

 Trabalhar em conjunto com demais áreas para a elaboração de manuais específicos 

ligados às profissões e atuar em sua ampla divulgação. 

 Trabalhar em conjunto com as comissões para que o Fórum do novo website funcione 

como ferramenta de discussão de assuntos ligados às profissões e, desta forma, auxilie na 

capacitação dos profissionais. 

 Aproveitar a parceria com a Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP) 

e utilizar os programas de rádio do CRMV-PR para divulgar assuntos de relevância para 

profissionais. 

 Dar continuidade ao processo de elaboração do Informe Epidemiológico. 

 Produção da Revista CRMV-PR edição 47 em março, com participação mais intensiva 

das comissões e informações sobre a eleição de abril. 

 Produção da Revista CRMV-PR edição 48 em junho, com matéria especial voltada aos 

zootecnistas. 
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 Produção da Revista CRMV-PR edição 49 no final de agosto, com matéria especial 

voltada aos médicos veterinários e apresentando a nova diretoria. 

 Produção da Revista CRMV-PR edição 50 em dezembro, com o balanço das ações 

realizadas em 2017. 

 Viabilizar a transmissão ao vivo via Facebook de determinados eventos promovidos pelo 

CRMV-PR. 

 

3. Fortalecer a comunicação com as empresas 

 Ainda que muitas resoluções e leis citem diretamente os estabelecimentos médico-

veterinários, a comunicação em geral é direcionada aos responsáveis técnicos. Este objetivo 

preza, portanto, pela valorização das empresas dentro do Conselho e na criação de um elo de 

comunicação com as mesmas. 

Ações a serem realizadas: 

 Produzir ao menos uma matéria voltada a assuntos de interesse para as empresas em 

todas as edições da Revista CRMV-PR. 

 Divulgar a nova área de busca de currículos de profissionais disponível no Portal 

Institucional.  

 Trabalhar em conjunto com demais áreas para a elaboração de manuais específicos 

ligados a assuntos de interesse às empresas e atuar em sua ampla divulgação. 

 Incluir conteúdo específico para as empresas com mais frequência nas redes sociais. 

 

4. Contribuir para o reconhecimento e valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia 

pela sociedade 

 O trabalho de médicos veterinários e zootecnistas, embora de extrema importância para a 

sociedade, é pouco reconhecido. Este objetivo visa, portanto, incluir com mais frequência a 

sociedade como público-alvo desta Autarquia. O CRMV-PR deve trabalhar como carro-chefe na 

divulgação das atividades que impactam no dia-a-dia das pessoas, fazendo-as valorizar as 

profissões abarcadas neste Conselho em todas as suas vertentes. 
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Ações a serem realizadas: 

 Elaborar materiais de divulgação específicos para eventos voltados à sociedade buscando 

utilizar uma comunicação mais abrangente e de fácil entendimento. 

 Criação de folder atemporal sobre a importância da medicina veterinária e da zootecnia 

para a sociedade. 

 Utilizar o facebook como local ideal para a divulgação de atividades realizadas por 

profissionais de medicina veterinária e zootecnia buscando mostrar seu impacto em 

atividades do dia-a-dia. 

 Aproveitar a parceria com a Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP) 

e utilizar os programas de rádio do CRMV-PR para divulgar as profissões para a 

sociedade. 

 

5. Fortalecer a comunicação interna 

 Estabelecer comunicação direta com todos os seus colaboradores visando a melhora da 

qualidade do serviço prestado.  

Ações a serem realizadas: 

 Produzir mensalmente o fundo de tela do computador e utilizá-lo como ferramenta de 

comunicação direta com os funcionários para informar questões pontuais como feriados, 

prazos, etc. 

 Manter o envio quinzenal de boletim interno, buscar maior engajamento de colaboradores 

através da ferramenta e utilizar o resultado da pesquisa de opinião como base para a 

criação de novos conteúdos. 

 

6. Fortalecer a presença do CRMV-PR e seus profissionais na mídia 

 Para atingir todos os objetivos anteriores, é preciso que o CRMV-PR tenha seu trabalho 

divulgado para o maior número de pessoas possíveis, sejam elas profissionais, empresas ou a 

sociedade em geral. Para tanto, é necessário que os meios de comunicação de massa � jornais, 
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rádios e televisão � sejam utilizados com maior frequência, visto que sua abrangência é maior 

que a dos canais de comunicação utilizados pelo Conselho. 

Ações a serem realizadas: 

 Manter a lista de e-mails dos principais veículos de comunicação do estado atualizada. 

 Elaborar frequentemente releases para os veículos de comunicação que possam se 

interessar pelos assuntos e eventos do CRMV-PR, sugerindo pautas e entrevistas 

buscando assim aumentar o espaço das profissões na mídia. 

 Realizar o acompanhamento diário das notícias relacionadas ao CRMV-PR veiculadas na 

imprensa. 

 

 

8.7.5 ASSESSORIA TÉCNICA, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

Objetivo Geral 

 Assessorar tecnicamente e executar as ações da fiscalização do CRMV-PR, bem como 

prestar serviços e orientação às pessoas físicas, jurídicas e à sociedade sobre responsabilidade 

técnica e fiscalização, conforme as legislações que norteiam as atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito da Autarquia. 

 

Objetivos Específicos  

 Orientar os profissionais, estabelecimento e sociedade quanto às legislações do Sistema 

CFMV/CRMV-PR na atuação profissional. 

 Fiscalizar as Pessoas Jurídicas que exercam atividades peculiares à Medicina Veterinária 

e à Zootecnia, exigindo das mesmas o registro na autarquia e comprovação 

responsabilidade técnica do profissional habilitado. 

 Fiscalizar o exercício profissional do médico veterinário e do zootecnista, especialmete 

aquele ligado à atuação como responsável técnico. 
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 Realizar, quando possível, ações conjuntas com os outros órgãos de fiscalização no 

intuito estabelecer mecanismos para um maior controle sobre as Pessoas Jurídicas, 

principalmente sobre o exercício da responsabilidade técnica. 

 Representar junto aos órgãos competentes os casos de exercício ilegal da profissão de 

médico veterinário, bem como as irregularidades que colocam em risco a saúde pública, 

a saúde e o bem-estar animal e o meio ambiente. 

 Análise prévia de croqui/planta baixa de consultórios, ambulatórios, clínicas e hospitais 

frente à Resoluçao CFMV 1015/12, considerando alguns aspectos técnicos. 

 Emissão de Pareceres quanto aos Programas de Controle Populacional de Cães e Gatos, 

considerando principalmente a Res. CFMV 962/10. 

 Analisar, homologar e cadastrar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), 

considerando as questões normativas, técnicas e éticas. 

 Dar tramite aos processos de fiscalizar, de homologar ARTs e de análise/emissão de 

pareceres. 

 Encaminhar e responder às demandas de outros órgãos, como Prefeituras, Secretarias 

Estaduais e Ministério Público. 

 

Metas 

 Implantar o Procedimento Operacional Padrão (POP) do Processo de Fiscalizar 

elaborado pelo CFMV (disponibilizado em 02 de dezembro de 2016), realizando as 

adequações frente à realidade regional. 

 Implantar o POP do Processo de Homologação de ART. 

 Procedimentalizar as ações da Seção de Fiscalização e Responsabilidade Técnica e 

ASSTEC para a adaptação quanto ao SEI. 

 Analisar, homologar e cadastrar as Anotaçôes de Responsabilidade Técnica 

demandadas. Expectativa de 3700 ARTs homologada 

 Acompanhar o cronograma de trabalho dos Fiscais, considerando as prioridades de 

fiscalização e as diretrizes da fiscalização. 

 Fiscalizar as Pessoas Jurídicas registradas, verificando: a regularidade do registro, a 

atuação do responsável técnico, as condições de funcionamento do local, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica e o Certificado de Regularidade. 
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 Fiscalizar e autuar as Pessoas Jurídicas ou a elas comparadas não registradas na 

Autarquia, sujeitas a registro, pela falta de registro e de Anotação de Responsabilidade 

Técnica homologada junto ao CRMV-PR. 

 Fiscalizar e autuar as Pessoas Jurídicas ou a elas comparadas, não sujeitas a registro e 

com a obrigatoriedade de manter o responsável técnico, pela falta de Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 

 Exercer o controle da responsabilidade técnica por meio da verificação da autuação do 

responsável técnico nas diferentes áreas da medicina veterinária e da zootecnia. 

 Atender a todas as denúncias recebidas referentes a empresas irregulares e 

inconformidades da atuação profissioanal dos médicos veterinários e zootecnistas. 

 Encaminhar as denúncias recebidas ou os achados em fiscalização que possam envolver 

aspectos éticos para análise da presidência/plenária. 

 Encaminhar denúncias não relacionadas às atribuições do CRMV-PR aos órgãos 

competentes. 

 Fiscalizar 4.200 estabelecimentos que exercem atividades ligadas à medicina veterinária. 

 Fiscalizar eventos com animais, verificando a ART e a atuação do Responsável Técnico. 

 Dar encaminamento dentro dos prazos previstos nos trâmites dos processos de 

homologação de ART, de analise/emissão de pareceres e de fiscalizar. 

 Responder os questionamentos e dúvidas de profissionais, das empresas e da sociedade 

referentes à medicina veterinária e à zootecnia. 

 Comunicar aos órgãos competentes (Ex: MAPA, ADAPAR, VISA, IAP, IBAMA), as 

irregularidades durante a fiscalização que não são da alçada do CRMV-PR. 

 Apresentar mensalmente a Diretoria e a Plenária o Relatório da Seção de Fiscalização e 

Responsabilidade Técnica/ASSTEC. 

 Manter registro das ações de fiscalização e prestar esclarecimentos, quando solicitado, 

atendendo a Lei de acesso a Informação. 

 Realizar ações conjuntas com outros órgãos de fiscalização, especialmente nas empresas 

em que haja necessidade da complementariedade das fiscalizações. 

 Realizar 02 (duas) reuniões administrativas da equipe de fiscalização, na Sede do 

CRMV-PR. 
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 Atualização de equipamentos eletrônicos (computadores e smartphones) e substituição 

de três veículos, conforme disponibilidade orçamentária, planejamento estratégico e 

demais trâmites. 

 Análise prévia, solicitada pelo profissional ou responsável legal, ao registro do 

croqui/planta baixa referente aos estabelecimentos veterinários (consultório, 

ambulatório, clínica ou hospital) em fase de registro ou ainda em planejamento. 

Expectativa de 400 pareceres. 

 Fiscalização dos estabelecimentos veterinários (consultório, ambulatório, clínica ou 

hospital) para deferimento definitivo do registro. 

 Orientação aos profissionais e produtores rurais sobre o tema bem-estar animal e 

importância do responsável técnico na propriedade, por meio de ciclo de palestras, 

envio de oficios circulares, aplicação de questionários e inclusão do tema nas comissões 

do CRMV-PR. 

 Emissão de Pareceres quanto aos Programas de Controle Populacional de Cães e Gatos, 

considerando principalmente a Res. CFMV 962/10, que chegarem por demanda, para 

subsídio do conselheiro relator. Expectativa 20. 

 Organização do Seminário sobre Responsabilidade Técnica de Canis e Abrigos e 

lançamento do Guia de Canil e Abrigo. 

 Emissão de demais Pareceres solicitados pela autarquia. 

 Melhorar as informações e orientações disponíveis no sítio eletrônico, e demais meios de 

comunicação, quanto ao preenchimento da Anotação de Responsabilidade Técnica, suas 

obrigações e sobre o SISTEMART. 

 Auxiliar no desenvolvimento da aba fiscalização, RT e Assessoria Técnica no novo sítio 

eletrônico do CRMV-PR. 

 

Análise e indicadores de desempenho da Seção 

1. Emissão de 100% dos pareceres demandados no ano. Controle mensal com o indicador de 

Atender Cliente ASSTEC.  

2. Analisar 100% das ART encaminhadas ao CRMV-PR no ano. As ART devem ser 

analisadas dentro de 20 dias após o pagamento das taxas. Controlepor meio do protocolo � 

protocolos pendentes. 
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3. Atender 100% das denúncias demandadas no ano. Controle no protocolo como pendentes. 

4. Alcançar no mínimo 4200 estabelecimentos fiscalizados no ano. Controle mensal pelo 

SISCAD � 350 empresas fiscalizadas. 

5. Alcançar 75% de ART homologadas. Indicador do Processo de homologar ART. 

 

Obs: alcance dessa meta depende de fatores externos: preenchimento correto da ART, ausência 

de pendencias da empresa e/ou do profissional, e ausência de outros impedimentos técnicos, 

éticos e legais. A SFRT e a ASSTEC irão trabalhar na melhoria da comunicação e das 

ferramentas para preenchimento da ART. 

 

- Indicadores de desempenho: 

 

PROCESSO DE FISCALIZAR  

 

NOME DO INDICADOR: Índice de eficácia na fiscalização 

OBJETIVO DO INDICADOR: Demonstrar efetividade da fiscalização na regularização de 

estabelecimentos comerciais ligados à Medicina Veterinária e à Zootecnia 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO: 

∑ Empresas e Profissionais Autuados 

                                                                                                                                    X   100 = % 

 ∑ Empresas e Profissionais Fiscalizados 

Onde: 

Empresas e Profissionais Autuados corresponde às empresas e profissionais que foram visitadas pelo 
fiscal e tiveram Auto de Infração emitidos. 

Empresas e Profissionais Fiscalizados corresponde às empresas/profissionais que foram visitadas pelo 
Fiscal e tiveram Termo de Fiscalização ou Constatação emitidos. 

UNIDADE DE MEDIDA: % 
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PROCESSO DE HOMOLOGAR ART 

 

NOME DO INDICADOR: Índice de eficácia no atendimento do processo de homologar ART 

OBJETIVO DO INDICADOR: Demonstrar o resultado dos atendimentos realizados 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

                                               Atendimentos realizados                     X   100 =   % 

Atendimentos Demandados  

Onde: 

Atendimentos realizados correspondem aos atendimentos que foram concluídos pelo Conselho Regional 
(número de ARTs homologadas). 

Atendimentos Demandados correspondem aos atendimentos que deram entrada  no Conselho Regional 
(número de ARTs protocoladas no CRMV-PR). 

UNIDADE DE MEDIDA: % 

 

 

PROCESSO DE ANÁLISE/EMISSÃO DE PARECERES 

 

NOME DO INDICADOR: Índice de eficácia no atendimento do processo de Análise/Emissão de 

Pareceres 

OBJETIVO DO INDICADOR: Demonstrar o resultado dos atendimentos realizados 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

                                          Atendimentos realizados                    X   100 =    % 

                                                                           Atendimentos Demandados 

Onde: 

Atendimentos realizados correspondem aos atendimentos que foram concluídos pelo Conselho Regional 

Pareceres Técnicos Realizados/Concluídos pela Assessoria Técnica. 

Atendimentos Demandados correspondem aos atendimentos que deram entrada no Conselho Regional 

Pareceres Técnicos Solicitados à Assessoria Técnica. 

UNIDADE DE MEDIDA: % 
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8.7.6 SEÇÃO DE REGISTRO  

 

Objetivo Geral 

 Realizar análise e expedição de documentos e relatórios diversos, executando toda 

movimentação de pessoa jurídica e física em conformidade com as Lei nº 5.517/68, 5.550/68 e 

das Resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária cumprindo as normas setoriais e 

institucionais, para cumprimento das atribuições legais do conselho. 

 

Objetivos Específicos 

Prestar assistência e atendimento às pessoas físicas e jurídicas no âmbito do CRMV-PR, 

executando tarefas de apoio administrativo, observando regras e procedimentos estabelecidos, a 

fim de garantir um serviço ágil e de qualidade, de acordo com as diretrizes do Conselho. 

 

Metas 

 Atualizar o manual de procedimentos administrativos da Seção de Registro. 

 Manter atualizado o cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas no SISCAD. 

 Alcançar um o nível de excelência no atendimento ao cliente externo e interno. 

 Manter atualizado os arquivos dos documentos da Seção de Registro. 

 Normatizar os procedimentos adotados para realização de solenidade de entrega de 

cédulas. 

 Acompanhar o processo eleitoral. 

 Desenvolver e disponibilizar no site do CRMV-PR novos modelos processuais 

(requerimento de inscrição, transferência, cancelamento, etc...), com o objetivo de 

otimizar os serviços executados e agilizar o atendimento aos profissionais e empresas. 
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8.7.7 SEÇÃO DE COBRANÇA 

 

 

Objetivo Geral 

Realizar atividades de planejamento e controle de pagamentos e de cobranças de débitos 

administrativos e judiciais de pessoas físicas e jurídicas, envolvendo negociações e 

encaminhamento de processos e documentos, visando a recuperação de crédito e 

consequentemente a redução do índice de inadimplência e aumento da arrecadação do CRMV-

PR. 

 

Objetivos Específicos 

Executar atividades no âmbito administrativo, prestando suporte nas atividades de 

cobrança e quitação de dívidas, seguindo normas e procedimentos institucionais, a fim de 

garantir a sustentabilidade financeira do conselho. 

 

 Metas 

 Dar continuidade as atividades da área, 

 Propor campanha de aviso/cobrança anteriormente ao processo eleitoral; 

 Enviar cobrança referente à Multa de Eleitoral 2017; 

 Enviar 2ª via de boletos ou disponibilizá-los através do site do CRMV-PR; 

 Conciliar as receitas diárias (francesinha/planilha do Siscad), e enviar para a 

Contabilidade. 

 Negociar dívidas de exercícios anteriores administrativas e judiciais, através de acordos 

de confissão de dívidas; 

 Inscrever em dívida ativa os débitos notificados e não regularizados, em especial do 

exercício de 2013; 

 Implantar a cobrança por protesto; 

 Preparar plano de trabalho para o processo eleitoral de 2017; 
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 Elaborar e encaminhar ao CFMV, relação de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes e 

de inscrição em dívida ativa perante a Autarquia até 30/07 de cada ano, conforme Art. 8º 

Resolução nº 867/2007; 

 Juntamente com a Seção de TI, controlar o arquivo enviado ao Banco dos carnês do 

próximo exercício; 

 Implantar o mapa anual de ações das cobranças desenvolvido em 2016; 

 Monitorar e avaliar os processos Gerir Recursos e Arrecadar, para implantação após 

definidas as diretrizes. 

 

8.7.8 SEÇÃO FINANCEIRA E PESSOAL 

 

Objetivo Geral: 

Realizar processos de pagamento dos compromissos financeiros do conselho, bem como 

executar atividades de rotina do departamento pessoal, de acordo com os procedimentos e 

normas estabelecidas. 

  

Objetivos Específicos: 

Elaborar e manter os compromissos financeiros; manutenção do cadastro de credores; 

pagamentos de despesas autorizadas bem como todas as rotinas trabalhistas do Conselho. 

 

Metas 

 Realizar campanha de atualização dos dados cadastrais (sistema e livro de registros) do 

quadro funcional do CRMV-PR; 

 Realizar as movimentações de pessoal junto ao plano de assistência médica e 

odontológica contratados; 

 Atualizar o sistema de folha de pagamentos mensal de acordo com a legislação vigente à 

época; 

 Realizar capacitação/atualização sobre o sistema e-social em especial no tangente à 

implantação do sistema na Administração Pública; 
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 Emitir folhas analíticas para serem repassadas a contabilidade e arquivo de controle e 

consulta; 

 Operação e controle do sistema de recursos humanos, para qualquer atualização e ou 

alteração que se fizer necessário, tais como inclusões e exclusões de eventos, alterações 

manuais no sistema, reajustes, etc.; 

 Proceder às atualizações obrigatórias nas carteiras de trabalho dos empregados públicos 

da Autarquia; 

 Processar, emitir e entregar o informe de rendimentos a todos os empregados ativos e 

desligados; 

 Consultar e imprimir sempre que necessário os certificados de regularidade da 

previdência social, FGTS e ministério da fazenda, solicitados pelas auditagens realizadas 

pelo conselho federal;  

 Negociar junto ao Banco as tarifas bancárias contratadas; 

 Controlar para que seja cumprido o que determina a instrução normativa nº 1234 da 

secretaria da receita federal, quanto as retenções do PIS, COFINS, CSLL e IR, na nota 

fiscal, sobre aquisições e serviços realizados ao CRMV-PR; 

 Controlar e arquivar as declarações de bens dos diretores e conselheiros do CRMV-PR, 

atendendo a legislação do serviço público; 

 Assessorar a diretoria executiva e conselheiros sobre as situações diversas relacionadas 

ao departamento de pessoal/financeiro. 

 

 

8.7.9 SEÇÃO DE CONTABILIDADE  

 

Objetivo Geral 

Cumprir às exigências legais perante ao Conselho Federal de Medicina Veterinária - 

CFMV e Tribunal de Contas da União - TCU, e fornecer informações necessárias ao 

acompanhamento do desempenho da entidade, gerando melhoria continua nos serviços 

prestados, executando atividades pertinentes as áreas contábil, orçamentária, patrimonial e 

demais atividades propostas pela Diretoria Executiva. 
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Objetivos Específicos 

 Fornecer informações necessárias ao acompanhamento do desempenho da entidade, 

facilitando a tomada de decisões para a melhoria dos serviços prestados. 

 Registrar, acompanhar e demonstrar as mutações patrimoniais, financeiras e execução 

orçamentária, de acordo com as normas vigentes, emitindo relatórios para o 

gerenciamento da administração. 

 Disponibilizar aos usuários externos, documentos e informações acerca da situação 

patrimonial, financeira e orçamentária da entidade. 

 

Metas 

 Da Escrituração Contábil: 

Efetuar a Escrituração Contábil com regularidade e atualização. Os lançamentos devem ser 

efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria, 

mantendo a documentação contábil, comprobatória dos atos e fatos contábeis, arquivada em 

ordem racional e cronológica. 

 

 Prestação de Contas: 

Elaboração mensal e anual de documentos, bem como das demais peças demonstrativas do 

processo de prestação de contas a serem apresentadas ao Conselho Federal de Medicina 

Veterinária � CFMV e ao Tribunal de Contas da União - TCU, obedecendo às instruções 

determinadas pelo mesmo através das resoluções normativas, bem como as demais normas 

vigentes aplicadas ao caso. 

 

 Controle Interno: 

Fornecer relatórios de auxílio à análise de desempenho da entidade, possibilitando 

acompanhamento das metas a serem atingidas. 

 

 

 



 

 

56 

 Do Orçamento: 

O orçamento aprovado para o exercício de 2017 foi fixado em R$ 13.945.950,00 (treze 

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e cinquenta reais), conforme 

demonstrado a seguir:  

 

Quadro da Receita e Despesa Orçadas 

Receitas correntes 9.057.950,00 Despesas Correntes 9.057.950,00 

Receitas de capital 4.888.000,00 Despesas de capital 4.888.000,00 

Total 13.945.950,00 Total 13.945.950,00 

 

 

8.7.10 SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS  

 

Objetivo Geral 

Conduzir os processos de licitação para a aquisição e contratação de bens e serviços e/ou 

compra direta, planejando, acompanhando e analisando as atividades conforme legislação, 

normas internas e custos, objetivando assegurar o cumprimento de prazos e padrões 

estabelecidos. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar abertura de processos de aquisições/contratações de bens/serviços por meio de 

licitação, dispensa ou inexigibilidade. 

 Realizar orçamentos para aquisições/contratações de bens/serviços. 

 Elaborar minutas de editais, contratos, termos de prorrogações, convênios e de ordens de 

compras/serviços. 

 Gerenciar prazos relativos às licitações, contratações e prorrogações. 

 Encaminhar publicações relativas aos processos de licitações, contratações e prorrogações. 

 Concluir processos de contratações/aquisições após a aprovação pela autoridade competente. 
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 Realizar fiscalização compartilhada dos contratos. 

 Encaminhar, mensalmente, indicadores de desempenho da seção. 

 Elaborar e gerenciar polanilhas de controle diversos. 

 Alimentar e enviar mensalmente dados para divulgação relativos a Transparência. 

 Realizar o controle e envio para pagamento de faturas de aquisições/contratações de 

bens/serviços.  

 

Metas 

 Concluir todas as aquisições/licitações nos prazos estipulados; 

 Cumprir 100% dos planos de ação do CRMV-PR, dentro dos prazos estipulados pela área 

de gestão. 

Fatores críticos de Sucesso: Licitação deserta ou fracassada; demora na elaboração de pareceres; 

falta de funcionários suficientes para realização dos certames nos prazos estipulados; 

impugnações; falta de termo de referência; demora ou dificuldade na obtenção de orçamentos. 

 

Planilha de Licitações/Contrações em 2017 

N° OBJETO A SER LICITADO/CONTRATADO 

1 
Adequação Imóvel em Londrina: contratação de empresa para adequação do imóvel 

adquirido para instalar a nova sede da Delegacia do CRMV-PR. 

2 
Programa para homologação de RT: contratação de empresa para desenvolvimento e 

implantação de programa de homologação de RT online. 

3 
Aquisição Imóvel em Curitiba: aquisição de imóvel para instalação da sede do CRMV-

PR (reaprovar, processo passou de 2015 para 2016).  

4 
Adequação Imóvel em Curitiba: contratação de empresa para adequação do imóvel 

adquirido para instalar a nova sede do CRMV-PR. 

5 
Leilão de Veículos: alienação de veículos da fiscalização e administração que serão 

substituídos por novos (definir veículos a serem leiloados). 
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6 
Imóvel em Londrina: desafetação/alienação da sala comercial de propriedade do 

CRMV-PR em Londrina (reaprovar, processo passou de 2015 para 2016). 

7 Implanta: licenças de uso (contabilidade, financeiro e patrimônio). 

8 

Manutenção predial (contratar empresa para prestação de serviços de pintura, gesso, 

elétrica, hidráulica, vidraçaria e diversos reparos prediais, com pagamento mediante 

utilização). 

9 

Outsourcing de impressoras, insumos e manutenção (contratar empresa para locação de 

impressoras, em especial as de rede, com fornecimento de toners, peças e mão de obra 

para manutenção preventiva e corretiva). 

10 
Gêneros Alimentícios: contratação de empresa para fornecimento de gêneros 

alimentícios para o CRMV-PR. 

11 
Materiais de Expediente : contratação de empresas para fornecimento de materiais de 

expediente ao CRMV-PR. 

12 
Cartuchos e Tonners: contratação de empresas para fornecimento cartuchos e tonner ao 

CRMV-PR. 

13 
Materiais Elétricos: contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos ao 

CRMV-PR.  

14 
Passagens aéreas: contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de 

viagens em âmbito nacional e internacional ao CRMV-PR. 

15 
Materiais Gráficos: contratação de empresa para confecção de materiais gráficos e 

impressos oficiais para o CRMV-PR. 

16 Aquisição de equipamentos eletrônicos para SF: tablets e notebooks. 

17 

Informática: aquisição de softwares, licenças de uso e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades do CRMV-PR. Ex: Software para Portal da 

Transparência; Software de Gestão Compras e de Contratos. 

18 
Veículos: aquisição de veículos da para fiscalização e administração, para renovação 

parcial da frota do CRMV-PR (definir quantidade a ser adquirida). 

19 
Combustível: Contratação empresa para fornecimento de combustíveis para os veículos 

DA SEDE do CRMV-PR. 
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20 
Software Banco de Preços: contratação de empresa para fornecimento de software de 

busca de preços. 

21 
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação: aquisição de materiais de higiene, 

limpeza e conservação para o CRMV-PR.  

22 
Sistema de Folha de Pagamento: contratação de empresa para fornecimento e 

manutenção de sistema de folha de pagamento. 

23 
Telefonia Fixa: contratação de empresa para fornecimento de serviços de telefonia fixa, 

sede e delegacias. 

24 

Licença de uso de software jurídico: contratação de empresa para prestação de serviços 

help desk, serviços de licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do 

Programa utilizado pela Ajur (CPJ) 

25 
Assistência médica: contratação de empresa para fornecimento de plano de assistência 

médica aos funcionários do CRMV-PR. 

26 
Agente Integrador de Estágio: contratação de empresa para prestação de serviços de 

agente integrador de estágio. 

27 Outdoors: contratação de empresa para confecção de outdoors para o Dia do Zootecnista. 

28 

Limpeza Delegacias Regionais: contratação de empresa(s) para prestação de serviços de 

limpeza nas Delegacias Regionais do CRMV-PR (por diária) - LICITAÇÃO EM 

ESTUDO DA FORMA LEGAL DE CONTRATAÇÃO. 

29 
Diagramação da Revista do CRMV-PR: Prestação de serviços de diagramação de 

quatro edições da Revista CRMV-PR. 

 

Planilha de Prorrogações em 2017 

OBJETO / SERVIÇO 

Locação de uma vaga de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Delegacia de Cascavel. 

Prestação de serviços de jardinagem nas dependências das sedes em Curitiba e Londrina. 

Locação de uma vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-PR na Delegacia de Maringá. 
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Convênio de cobranças de anuidades; Convênio de cobranças de taxas e inscrições. 

Convênio para cobrança de Tarifas para depósito identificado; Tarifas de transmissão e recepção de 

dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos). 

Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, 

peças, materiais e ferramentas, por demanda de horas técnicas, para as necessidades do CRMV-PR, sede 

e delegacias regionais. 

Fornecimento de assinatura e atualizações de orientador trabalhista digital para o CRMV-PR. 

Prestação de serviço móvel pessoal (SMP) de acesso à 

internet com tecnologia 4G e 3G e fornecimento de 13 (treze) mini 

modens através de comodato, padrão USB. 

Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (23 linhas). 

Locação de uma vaga de estacionamento para veículo do CRMV-PR na Delegacia Regional em Pato 

Branco. 

Publicação de atos oficiais de interesse da Administração e de Impressão de materiais gráficos e da 

Revista do CRMV-PR. 

Recebimento nas agências da ECT, e/ou coleta, transporte e entrega domiciliária, em âmbito nacional, de 

encomendas Sedex, em suas várias modalidades, bem como a venda de produtos postais relativos às 

embalagens das encomendas. 

Fornecimento de exemplares diários do jornal para a Delegacia Regional em Pato Branco. 

Fornecimento de solução de software para registro de atividades online no CRMV-PR na modalidade 

SAAS. E Ferramenta de Notificação Automática de RT. 

Prestação de serviços de monitoramento eletrônico na Sede do CRMV-PR. 

Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, 

peças, materiais e ferramentas, por demanda de horas técnicas, para as necessidades do CRMV-PR, 

delegacias regionais. 

Serviço de cobertura total de seguro para frota do CRMV-PR (13 veículos). 

Prorrogação contrato de locação de imóvel para abrigar a Delegacia Regional do CRMV-PR em Campo 

Mourão. 
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Fornecimento de licença de uso e suporte técnico do SISPAT - Sistema Patrimônio. 

Prestação de serviços de gerenciamento de campanha de e-mail MKT. 

Prestação de serviços de lavagens completas para os veículos da Sede do CRMV-PR 

Prestação de serviços de manutenção de website. 

Serviço de cobertura total de seguro de imóveis da sede e delegacias do CRMV-PR. 

Prorrogação contrato de locação de imóvel comercial para abrigar a Delegacia Regional do CRMV-PR 

em Pato Branco. 

Prestação de serviços de contabilidade pública SISCONT (caso CFMV não mais assuma a contratação). 

Prestação de serviços de Tecnologia da Informação � T.I, sede e delegacias. 

Manutenção do domínio CRMV-PR.org.br. 

Licença de uso de sistema de busca de preços. 

Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização (e subsidiariamente de copeiragem) nas 

dependências do CRMV-PR. 02 POSTOS DE TRABALHO. 

Fornecimento de combustíveis (gasolina comum e etanol - álcool) para a frota de veículos oficiais da 

sede do CRMV-PR 

Prestação de serviços help desk, serviços de licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do 

Programa utilizado pela AJUR para controle de processos. 

Prorrogação contrato de locação de imóvel para alocar a Delegacia Regional em Cornélio Procópio. 

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo o fornecimento de 

peças e acessórios genuínos ou originais para a frota de veículos oficiais do CRMV-PR 

Licença do Software antivírus Kaspersky (80 licenças). 

Prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Prorrogação contrato de locação de imóvel para alocar a Delegacia Regional em Paranavaí. 

Prorrogação do contrato de locação (comodato) de imóvel comercial para abrigar a Delegacia Regional 

em Guarapuava. 
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Prestação de serviços de hospedagem de site, com domínio e serviços de correio eletrônico para o 

CRMV-PR. 

Prorrogação contrato de locação de imóvel comercial para alocar a Delegacia Regional de Londrina. 

Prorrogação contrato de locação de imóvel comercial para abrigar a Delegacia Regional do CRMV-PR 

em Ponta Grossa. 

Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (SHORT MESSAGE SERVICE - SMS) para 

aparelhos móveis. 

 

 

8.7.11 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 

 

Objetivo Geral 

Assegurar a adequada gestão e controle patrimonial, envolvendo instalações, 

equipamentos e bens do Conselho, promovendo a adequada manutenção predial e a logística da 

Sede e Delegacias Regionais e dos estoques de materiais e suprimentos, visando garantir 

condições de execução de trabalho a todas as áreas. 

 

Objetivos Específicos 

Executar atividades no âmbito administrativo, prestando suporte à seção de atuação, 

elaborando e executando as atividades de controle e conservação dos bens patrimoniais, 

almoxarifado e manutenções, seguindo normas e procedimentos, a fim de atender as 

necessidades do conselho. 

 

Metas  

 Implantação de ferramentas informatizadas softwares de gerenciamento, exemplos: 

SISPAT e controle de frota de veículos; 
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 Projeto de prevenção de combate a incêndio com rota de fuga para a Sede; 

 Substituição de lâmpadas fluorescentes com reatores pelas lâmpadas de LED (light 

emitting diode); 

 Instalação de novos adesivos, na frota de veículos CRMV-PR; 

 Dedetização da Sede e das Regionais; 

 Aquisição de materiais gráficos para o processo eleitoral; 

 Implantar logística para entrega de materiais nas Regionais; 

 Pintura Interna e Externa da Sede � CRMV-PR; 

 Instalação de ar condicionado Sede e Delegacias, seções de mais necessidade; 

 Instalação de luminárias de segurança � saída emergencial. 

 

 

8.7.12 SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

Objetivo Geral 

Prestar suporte relacionado a atividades de informática, visando assegurar o 

atendimento a todas as necessidades do conselho em termos de serviços e sistemas de 

computação, dentro de padrões adequados de qualidade, eficiência e segurança. 

 

Objetivos Específicos 

 Manter o funcionamento pleno dos servidores e da estrutura de rede; 

 Realizar checagens periódicas para manter a qualidade dos serviços; 

 Atuar no suporte e manutenção dos computadores da rede; 

 Atender às solicitações dos usuários da rede e auxiliá-los com a solução técnica 

adequada; 

 Manter e gerenciar as contas de e-mails do domínio crmv-pr.org.br; 
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 Garantir o correto funcionamento dos sistemas de rede e prestar o devido suporte 

quando necessário; 

 Garantir que o uso de internet permaneça sempre em funcionamento para que os 

usuários da rede possam acessar os sistemas do federativo com qualidade; 

 Dimensionar e prever implementações e aquisições quando necessário; 

 Garantir que a rede esteja protegida quanto ao aparecimento de vírus e trojans; 

 Garantir a segurança dos dados internos e dos bancos de dados dos sistemas com 

realização de backups diários e replicação de dados entre os servidores; 

 Estar atualizado quanto a novas tecnologias e implementações que melhorem a 

experiência profissional de cada usuário da rede, bem como, de cada veterinário 

inscrito do Conselho que receba os serviços por meio da tecnologia da informação. 

 

Metas 

 Serviços 

 Implantar e colocar em produção o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) nos 

servidores do CRMV-PR; 

 Automatizar rotinas de checagens periódicas do funcionamento da infraestrutura de 

rede e servidores; 

 Implantar sistema interno de chamados para melhorar o atendimento aos usuários da 

rede; 

 Interligar as delegacias regionais na rede da Matriz através de VPN; 

 Aprimorar as rotinas de backup para proteger contra desastres; 

 Melhorar as políticas de grupo para as estações e usuários; 

 Criação de Manuais e procedimentos relacionados ao setor de TI; 

 Implantar sistema gratuito ou de código aberto que atenda a necessidade do portal da 

transparência. 

 Melhorar replicação de dados entre os servidores; 
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 Equipamentos e Softwares 

 Adquirir aproximadamente 10 notebooks para os fiscais; 

 Adquirir aproximadamente 10 novos desktops; 

 Adquirir 30 nobreaks novos; 

 Adquirir novo servidor para replicação e redundância de dados para uso do SEI, 

demais sistemas e arquivos da rede; 

 Contratar empresa de reestruturação de cabeamento de rede para ajustar cabos 

problemáticos e aplicar um melhor uso dos switches da rede; 

 Adquirir 9 roteadores para interligar as delegacias; 

 Adquirir 9 impressoras multifuncionais profissionais de pequeno porte para as 

delegacias; 

 Contratar empresa de outsourcing para prover 3 impressoras multifuncionais de médio 

porte para a Matriz; 

 Renovar o licenciamento de software de antivírus; 

 Adquirir 5 Access Points profissionais; 

 Adquirir 7 HDs externos para backup diário; 

 Adquirir 2 HDs SAS para o servidor atual da rede; 

 

 

8.7.13 SEÇÃO DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO 

 

Objetivo Geral 

Prestar atendimento e esclarecimentos ao público, bem como receber, protocolar e 

encaminhar às áreas responsáveis, as demandas do conselho, garantindo serviço ágil e de 

qualidade, visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à 

sociedade. 
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Objetivos Específicos 

Realizar atendimento telefônico e transferência de ligações às áreas e/ou colaboradores 

específicos, protocolar documentos em sistema específico e encaminhar às respectivas áreas, 

enviar e receber e-mails direcionados ao conselho em geral, encaminhando-os às áreas 

responsáveis, recepcionar e encaminhar o público às áreas e/ou colaboradores específicos. 

 

Metas  

 Trabalhar em conjunto com as áreas para avaliar as ligações telefônicas que podem ser 

retidas na recepção e protocolo, a fim de repassar orientações básicas ao público, sem 

necessidade de transferência da ligação às áreas; 

 Reestruturar a área para implantação do SAC � Serviço de Atendimento ao Cidadão, 

conforme disposto no Acórdão TCU n° 96/2016 e na LAI � Lei de Acesso à 

Informação; 

 

 

8.7.14 DELEGACIAS REGIONAIS  

 

Objetivo Geral 

Representar regionalmente o conselho, oferecendo os serviços à pessoa jurídica e física, 

garantindo o cumprimento dos padrões estabelecidos. 

 

Objetivos Específicos 

Executar atividades no âmbito administrativo, prestando suporte, atendimento e 

orientação ao público em geral, profissionais e empresas da área veterinária e zootécnica, 

descentralizando as ações da sede, envolvendo o encaminhamento de documentações e 

processos, seguindo normas e procedimentos institucionais, com o objetivo de proporcionar um 

atendimento ágil e com eficiência. 
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Metas  

 Envolver os colaboradores para maior suporte nas cobranças de débitos administrativos 

de pessoas físicas e jurídicas de suas regiões; 

 Elaborar os procedimentos operacionais padrão � POP das delegacias regionais do 

CRMV-PR; 

 Implantar formato padrão para envio de valor a título de suprimento de fundos às 

regionais; 

 

 

8.7.15 PROCESSOS ÉTICOS  

 

Objetivo Geral 

 Auxiliar no tramite dos Processos Éticos Profissionais desde o recebimento da denúncia 

até seu julgamento pelo Tribunal de Honra do CRMV-PR, buscando prestar esclarecimento à 

sociedade dos serviços prestados pelos profissionais inscritos nesta Autarquia Federal, bem 

como para que estes prestem seus serviços com a excelência esperada.   

 

Objetivos Específicos 

 Realizar análise prévia das denúncias acerca dos requisitos legais; 

 Prestar assistência ao Presidente na análise das denúncias encaminhadas ao Conselho; 

 Prestar assistência ao Plenário acerca dos processos instaurados de ofício por meio da 

seção de Fiscalização ou de outros órgãos públicos; 

 Auxiliar os Conselheiros Instrutores para o estrito cumprimento da Resolução CFMV nº. 

875/2007 quando da Instrução do Processo Ético Profissional; 

 Promover o andamento dos Processos Éticos Profissionais; 

 Auxiliar para que todos os prazos no Processo Ético Profissional sejam cumpridos; 

 Auxiliar ao Tribunal de Honra a julgar os processos éticos profissionais com celeridade 

e isonomia, oportunizando a ampla defesa e contraditório; 
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 Realizar esclarecimentos à sociedade quanto ao procedimento referente ao processo 

ético, sua instauração e consequências.  

 

Metas 

 Analisar todas as denúncias recebidas. 

 Instruir os processos éticos dentro dos critérios legais e regulamentares, observando-se 

os prazos estabelecidos e respeitando a ampla defesa e o contraditório. 

 Julgar 60 processos ao ano. 

 Realizar atendimento à sociedade, prestando informações de forma clara e objetiva. 

 

 

Indicadores 

 Julgar 60 processos ao ano. 

 

I = 51 x 100/60 = 85% 

 

 Índice de eficácia no PEP baseado o número de processos julgados e números de 

processos instaurados. 

 

I = 51 (julgados) x 100/38 (instaurados) = 134,22% * 

 

* Alguns PEPs julgados no ano de 2016, foram instaurados no ano de 2015, por este motivo 

houve mais PEPs julgados do que instaurados.  
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Considerações Finais   

 

Entendemos que com todas as ações planejadas, processos de trabalho desenvolvidos e projetos 

definidos para o exercício de 2017, as estratégias organizacionais criadas, implementadas e 

controladas nos permitirão cumprir a missão da Autarquia e em um prazo maior, atingir a visão 

que é o nosso objetivo.  

 

 

 

 
Méd.Vet. Eliel de Freitas 

CRMV-PR n° 0826 
Presidente 
 

 


