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LISTA DE SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACT Acordo Coletivo de Trabalho

ADAPAR Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

AI Auto de Infração

AM Auto de Multa

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

ASSCOM Assessoria de Comunicação

ASSESP Assessoria Especial

ASSTEC Assessoria Técnica

BETHA
Sistema de gestão de folha de pagamento, recursos humanos, ponto 
eletrônico e contracheque

CADIN
Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público 
Federal

CASEI Comissão Administrativa do Sistema Eletrônico de Informações

CATMAT/CATSER Catálogo de Materiais e Serviços

CEEMV Comissão Estadual de Ensino da Medicina Veterinária

CEEZ Comissão Estadual de Ensino da Zootecnia

CFMV Conselho Federal de Medicina Veterinária

CGE Coordenação do Gabinete Executivo

CGU Controladoria-Geral da União

CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CRMV-PR Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná

CRMV-SC
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa 
Catarina

CTC Comissão de Tomada de Contas

DE Diretoria Executiva

DN Decisão Normativa

DOS Sistema Operacional em Disco

DOU Diário Oficial da União

EAD Ensino a Distância

e-ART Anotação de Responsabilidade Técnica Eletrônica

EFD-Reinf Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

ENAP Escola Nacional de Administração Pública

ENCE Etiquetas Nacionais de Conservação de Energia

e-OUV Ouvidoria

ESAF Escola de Administração Fazendária

ESAT Escola de Administração Tributária do Paraná

e-SIC Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

E-Social
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá-
rias e Trabalhistas

EVG Escola Virtual de Governo

FIEP Federação das Indústrias do Estado do Paraná

GED Gerenciamento Eletrônico de Documentos

HD Disco Rígido

HTTPS Protocolo de transferência de hipertexto seguro

IAP Instituto Ambiental do Paraná

IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis

IES Instituição de Ensino Superior

IN Instrução Normativa

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MP Ministério Público

MV Medicina Veterinária

NCASP Normas de Contabilidade Aplicadas ao Serviço Público

OMS Organização Mundial da Saúde
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ONG Organização Não Governamental

PCCS Plano de Carreira, Cargos e Salários

PCD Plano de Classificação de Documentos

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PDCA
(do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust) - método iterativo 
de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria 
contínua de processos e produtos

PEN Processo Eletrônico Nacional

PEP Processo Ético-Profissional

PF Pessoa Física

PJ Pessoa Jurídica

POP Procedimento Operacional Padrão

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PUCPR Pontifícia Universidade Católica do Paraná

REFISCA Regime Especial de Fiscalização

REPORT Sistema de Protocolo de Documentos

RESP Recurso Especial

RT Responsável Técnico

SECEX Secretaria de Comércio Exterior

SEI Sistema Eletrônico de Informações

SFRT Seção de Fiscalização e Responsabilidade Técnica

SISCAD Sistema de Cadastro

SISCAE Sistema de Controle de Almoxarifado e Estoque

SISCONT Sistema para Controle Contábil, Orçamentário e de Despesas

SISTEMART Sistema Eletrônico das Atividades do Responsável Técnico

SMPA Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado

SMS Serviço de mensagens curtas

SR Seção de Registro

STJ Superior Tribunal de Justiça

STN Secretaria do Tesouro Nacional

TAC Termo de Ajustamento de Conduta

TCU Tribunal de Contas da União

TF Termo de Fiscalização

TI Tecnologia da Informação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação

TR Termo de Referência

TRF4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região

TTD Tabela de Temporariedade Documental

URA Unidade Regional de Atendimento

VISA Vigilância Sanitária
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO CRMV-PR

O Brasil necessita de médicos veterinários e zoo-
tecnistas de qualidade, profissionais e cidadãos com-
prometidos com a ética e o progresso da sociedade. 
Humanistas, inovadores, com uma visão holística, 
crítica e reflexiva. O CRMV-PR existe para garantir 
que prospere esse perfil de profissional, que segu-
ramente fará um trabalho que atenda aos anseios da 
sociedade.

A medicina veterinária é uma profissão tentacu-
lar que tem sua base fundamentada em três pilares: 
a clínica médica e cirúrgica; a medicina veterinária 
preventiva e a tecnologia e inspeção de produtos de 
origem animal; e a produção animal e agronegócio. 
A zootecnia é fundamental para o fortalecimento do 
agronegócio, mercado que é responsável por mais 
de 20% do produto interno bruto (PIB) brasileiro. São 
profissões que integram o conceito de saúde única, 
utilizado para definir a relação de interdependência 
da saúde humana e da saúde animal com a saúde 
dos ecossistemas em que estão inseridas.

A atuação desta gestão tem como base fomentar 
esse conceito moderno, dada sua relevância e sua 
relação intrínseca com a missão da Autarquia de dis-
ciplinar, orientar e fiscalizar o exercício das profissões 
com o objetivo de contribuir para o bem-estar dos 
cidadãos. O desafio que enfrentamos, no entanto, 

é na educação. Atualmente contamos com mais de 
12 mil profissionais em atividade no Paraná, número 
que cresce uma unidade de milhar a cada ano. Isso 
é reflexo da abertura indiscriminada de faculdades: 
o Brasil tem mais de 50% das escolas de medicina 
veterinária do mundo; em nosso estado, são 33. Essa 
proliferação coloca em risco a saúde e consequen-
temente o bem-estar da sociedade e reforça ainda 
mais a importância do Conselho em suas atividades-
-fim. Através das fiscalizações regulares e eficientes, 
elevamos o prestígio da profissão com a valorização 
dos bons profissionais; e na atuação como tribunal 
de honra, em julgamentos de processos ético-pro-
fissionais, garantimos aos cidadãos a segurança 
dos serviços prestados por médicos veterinários e 
zootecnistas. 

Para tanto, investimos nossos recursos humanos, 
financeiros e administrativos na aplicação dos princí-
pios modernos da administração pública, implemen-
tamos processos eficientes para alcançar efetividade 
e celeridade, e voltamos o trabalho das equipes 
para a autoanálise de suas atividades. O resultado 
dessa reestruturação está disposto neste relatório de 
gestão, em que apresentamos o reflexo direto das 
ações na economia e racionalidade da estrutura, dos 
bens de consumo e demais itens necessários para a 
atuação do CRMV-PR. 

A descentralização das atividades resultou na dis-
tribuição equivalente de atendimentos e processos 
transitados entre todas as unidades de atendimento 
do Conselho. Quanto à modernização da infraes-
trutura, aprovamos e implementamos o projeto de 
padronização dos espaços físicos, considerando 
itens vitais como acessibilidade, ergonomia, identi-
dade visual e funcionalidade. Iniciamos o processo 
de aquisição de equipamentos de videoconferência, 
os quais serão utilizados nas mais diversas vertentes, 
seja para a orientação e capacitação profissional, 
seja para a racionalização dos custos com reuniões e 
oitivas. Publicamos norma de transferência voluntária 
de recursos com vistas à criação de critérios obje-
tivos para a concessão de auxílio financeiro. Refor-
çamos nossos princípios e valores na elaboração 
e publicação do Código de Conduta Ética interno, 
preconizando a atuação ética, transparente e civiliza-
da de nossos colaboradores. 

Ainda em execução, o projeto de revisão do mo-
delo de fiscalização com foco na atuação estratégica 
e inteligente traz o aprimoramento da classificação 
das áreas e atividades de risco, e o planejamento 
voltado à ampliação da meta de fiscalizações regula-
res sempre prezando pela qualidade. As prioridades 
estabelecidas no primeiro momento foram nas áreas 
de matadouros e serviços de inspeção municipais, 
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canis e projetos de manejo e controle populacional 
de cães e gatos. Além disso, implementamos nova 
metodologia de viagens para os fiscais e estabelece-
mos um novo mapa regional para melhor distribui-
ção de trabalho e regionalização das atividades. Para 
o futuro, estudamos a criação de sistema online de 
fiscalização.

Em relação ao registro e demais serviços ofere-
cidos a empresas e profissionais, iniciamos a implan-
tação de ferramentas facilitadoras, como a Anotação 
de Responsabilidade Técnica online (e-ART) e o 
pagamento de taxas e parcelamento de dívidas por 
meio de cartão de débito ou crédito. Os processos 
éticos seguem agora um fluxo mais eficiente, seguro 
e ágil com a tramitação digital. 

Outro aspecto merecedor de destaque é a 
modernização dos canais de comunicação e atendi-
mento à sociedade. Com a reformulação do website 
foram disponibilizados a denúncia online contra 
estabelecimentos, formulários online para registro e 
área restrita para inscrição em eventos e emissão de 
certificado digital. O Portal da Transparência também 
passou por reestruturação, facilitando o acesso às 
informações da Autarquia aos interessados. Em aten-
dimento à Lei de Acesso à Informação, implementa-
mos o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações 
ao Cidadão (e-SIC) e a Ouvidoria (e-OUV), através 
dos quais atendemos às demandas da sociedade. 

Estamos caminhando para entrar definitivamente 
na era da Revolução Industrial 4.0. Trabalhamos para 
fazer um Conselho digital para um Brasil digital, des-
centralizando a tomada de decisões para aprimorar 
os processos e oferecer serviços céleres e customi-
zados. Acreditamos que com modernização, trans-
parência e, primordialmente, a execução de nossas 
atividades finalísticas, contribuímos diariamente 
para a formação e valorização de profissionais que 
estejam em sintonia com o futuro e a realidade dos 
cidadãos. Médicos veterinários e zootecnistas que, 
através das suas atividades, garantam a segurança e 
o bem-estar da sociedade.

Rodrigo Távora Mira
Presidente do CRMV-PR
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VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO

Finalidade e competências legais

O CRMV-PR tem, por finalidade, orientar e fiscali-
zar o exercício das profissões de médico veterinário 
e zootecnista, bem como servir de órgão de consulta 
dos governos da União, dos Estados e dos Municí-
pios, em assuntos referentes ao exercício profissio-
nal, 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 indireta-
mente relacionada com a indústria e o comércio de 
produtos veterinários, produtos de origem animal e 
seus derivados, no Estado do Paraná. De sua finalida-
de e competências legais, derivam a missão e a visão 
da Autarquia.

Missão e Visão 

O CRMV-PR tem como missão disciplinar, orien-
tar, fiscalizar o exercício das profissões de Medicina 
Veterinária e Zootecnia contribuindo para o bem-es-
tar da sociedade.

E a visão da autarquia, é ser reconhecida como 
referência na orientação e na fiscalização em busca 
da melhoria e valorização da Medicina Veterinária e 
Zootecnia em benefício da sociedade.

Estrutura Organizacional

Organograma com a estrutura organizacional 
disponível no link: transparencia.crmv-pr.org.br

Dirigentes e Colegiado do CRMV-PR

Período de gestão: 10 de setembro de 2017 a 9 
de setembro de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - 
CRMV-PR

CNPJ: 75.103.192/0001-60

Natureza Jurídica: Autarquia Corporativa

Fernandes de Barros, 685 - Alto da Rua 
XV - Curitiba/PR - CEP: 80045-390

41 3218 9450

www.crmv-pr.org.br

Sede do CRMV-PR em Curitiba-PR
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Rodrigo Távora Mira
Presidente
Médico Veterinário
CRMV-PR nº 03103

Atribuições no Art. 11,
Resolução CFMV nº 591/1992

Nilva Maria Freres Mascarenhas
Vice-Presidente
Médica Veterinária
CRMV-PR nº 02275

Atribuições no Art. 12,
Resolução CFMV nº 591/1992

Leonardo Nápoli
Secretário-Geral
Médico Veterinário
CRMV-PR nº 03350

Atribuições no Art. 13,
Resolução CFMV nº 591/1992

Carlos Frederico Grubhofer
Tesoureiro
Zootecnista
CRMV-PR nº 0273/Z

Atribuições no Art. 14,
Resolução CFMV nº 591/1992

https://transparencia.crmv-pr.org.br/organograma/
https://www.crmv-pr.org.br/
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
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a primeira Comissão de Saúde Única do Brasil entre 
os conselhos profissionais. A Autarquia organizou e 
apoiou diversas ações com impacto na Saúde Única 
e bem-estar único, entre elas: o bem-estar e a prote-
ção animal (elaboração do “Guia para elaboração do 
Manual de Boas Práticas em Banho e Tosa”; orien-
tação e análise dos programas e projetos de con-
trole populacional de cães e gatos dos municípios; 
Seminário de Políticas Públicas sobre maus tratos a 
animais, promovido em parceria com a Promotoria e 
Escola de Polícia Civil; Palestra Castramóvel – Aspec-
tos técnicos e legais) e a Saúde Pública (Perspectivas 

futuras do diagnóstico das principais arboviroses de 
interesse de Saúde Única; Simpósio Paranaense de 
Saúde Única - Combate à Resistência aos Antimicro-
bianos; I Encontro Estadual de Médicos Veterinários 
das Prefeituras do Paraná; Palestra sobre maus tratos 
aos animais). Além da Saúde Única, o CRMV-PR, em 
parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, promoveu cinco seminários sobre 
a Indústria de Alimentos para Animais, englobando 
as diferentes regiões do estado. Esse tema é de 
extrema relevância para o estado do Paraná, visto 
que somos um grande produtor de grãos e o maior 
produtor de proteína animal do país.

Internamente, iniciou-se o trabalho de moderni-
zação e melhoria de gestão da fiscalização, visando a 
implementação de metas, aprimoramento do plane-
jamento e inserção de conceito de análise de risco. 
Essas mudanças trazem melhorias não só quantitati-
vas, mas qualitativas no serviço de fiscalização. Outro 
salto significativo que ocorreu em 2018 foi o desen-
volvimento da ART eletrônica (e-ART), a qual passou 
a ser totalmente online e automática. A e-ART trouxe 
uma agilidade imensa ao serviço, reduzindo prazos 
que chegavam a 15 dias e agora podem ser realiza-
dos até mesmo em prazos inferiores a 24 horas.

Em 2018, também houve cenários desafiadores 
ao CRMV-PR, com decisões do Superior Tribunal 
de Justiça, ainda não tramitadas em julgado, que 
colocaram em risco a saúde pública e o bem-estar 
dos animais ao não obrigarem estabelecimentos 
que mantenham animais e vendam medicamentos 
veterinários a terem profissionais habilitados para 
responder pela atividade. Sem um profissional habili-
tado, as questões comerciais são colocadas à frente 
de questões técnicas.

Conselheiros Efetivos

Méd. Vet. Raimundo Alberto Tostes CRMV-PR nº 06800 Maringá-PR

Méd. Vet. Antônio Ademar Garcia CRMV-PR nº 01279 Francisco Beltrão - PR

Méd. Vet. Eros Luiz de Sousa CRMV-PR nº 04432 Curitiba - PR

Méd. Vet. Edmilson Santos de Freitas CRMV-PR nº 08240 Cascavel - PR

Méd. Vet. Alvaro Bueno Filho CRMV-PR nº  02582 Ponta Grossa - PR

Zootec. Ricardo Pereira Ribeiro CRMV-PR nº 0482/Z Maringá-PR

Conselheiros Suplentes

Méd. Vet. Ana Lucia Menon de Lima CRMV-PR nº 01902 Guarapuava - PR

Méd. Vet. Danilo de Cuffa CRMV-PR nº 09231 Santo Antonio da Platina - PR

Méd. Vet. Eduardo Hiroyuki Hamada CRMV-PR nº 04039 Paraíso do Norte - PR

Méd. Vet. Silvia Cristina Osaki CRMV-PR nº 04425 Palotina - PR

Méd. Vet. Carlos Roberto Pianho CRMV-PR nº 06109 Campo Mourão - PR

Méd. Vet. Sergio Toshihiko Eko CRMV-PR nº 01844 Umuarama - PR

Ambiente Externo

A Saúde Única ganhou, em 2018, ainda mais 
destaque dentro do Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária do Estado do Paraná (CRMV-PR), 
demonstrando o compromisso que a instituição tem 
com a sociedade e a preocupação com a indissoci-
ável relação entre a saúde animal, a saúde humana 
e o meio ambiente. Os nossos profissionais, mé-
dicos veterinários e zootecnistas, são os principais 
responsáveis por manter essa relação saudável e 
equilibrada. Nesse diapasão, criou-se no CRMV-PR 
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Por outro lado, também foi um ano de comemoração, pois tanto a Lei Federal 5517/68 (que dispõe sobre a 
medicina veterinária) quanto a Lei Federal 5550/68 (que dispõe sobre a zootecnia) completaram 50 anos. Em 
1968, a medicina veterinária, que era regulamenta desde 1933 por decreto, passa a ter uma lei; e a zootecnia 
recebe a sua primeira regulamentação. Nesses 50 anos, as categorias contribuíram em muito para o desenvol-
vimento do agronegócio, para o bem-estar animal e para a saúde pública do Paraná e do Brasil. 

Modelo de negócios

Perspectivas e desafios

Um dos maiores desafios do CRMV-PR e da pro-
fissão em si é o entendimento e o reconhecimento 
da sociedade sobre o papel do médico veterinário 
como profissional da saúde. O fato de grande parte 
da população ainda desconhecer a importância da 
participação da categoria na saúde pública tem sido 
uma barreira enfrentada para a devida ocupação 
destes espaços. As atividades que este profissional 
desenvolve são, muitas vezes, divulgadas de for-
ma limitada, atribuindo a estes apenas a prática da 
clínica médica veterinária e a inspeção sanitária dos 
matadouros. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem 
ressaltado a importância da participação do mé-
dico veterinário no planejamento e avaliação das 
medidas preventivas e de controle adotadas pelas 
equipes de saúde pública (WORLD HEALTH ORGA-
NIZATION, 2002). A investigação e descoberta do 
foco das doenças, o conhecimento dos meios de 
transmissão, o levantamento epidemiológico dos ca-
sos, a detecção de animais transmissores e a investi-
gação sobre a presença de vetores são atividades de 
grande importância que podem ser desenvolvidas 
com grande eficácia por este profissional. Somente 
através da obtenção de dados seguros sobre a en-
fermidade pode-se analisar bem a situação e estabe-
lecer as ações de prevenção e controle adequadas 
a cada situação.  Nos países em desenvolvimento, 
incluindo o Brasil, o trabalho do médico veterinário 
ainda se limita à prevenção das zoonoses endêmi-
cas (leishmaniose, raiva, leptospirose, dengue, febre 
amarela, malária, peste, entre outras), emergentes e 
reemergentes, além de atuar na inspeção e controle 
dos locais de abate e comercialização de produtos 

PESSOAS ORÇAMENTO INFRAESTRUTURA

Desenvolver competências em conso-
nância com as diretrizes do CRMV-PR

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 infraestrutura física e tecno-
lógica segura e adequada às necessida-
des de trabalho do CRMV-PR

GESTÃO COMUNICAÇÃO VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Otimizar o processo de fiscalização do 
CRMV-PR

Promover a reestruturação organiza-
cional

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação 
nas 4 dimensões: interna, Sistema
CFMV/CRMVs, profissionais e sociedade

Contribuir para o desenvolvimento 
das competências dos profissionais 
inscritos

Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e 
à sociedade

Medicina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada pela 
sociedade

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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de origem animal. 

Em países desenvolvidos, este profissional já vem 
utilizando seus conhecimentos de biologia, ecologia, 
medidas gerais de profilaxia, medicina veterinária 
preventiva, administração, entre outros, para de-
sempenhar várias funções nas diferentes áreas da 
saúde pública, inclusive coordenando as equipes 
de vigilância. É papel do Conselho, como entidade 
de classe da medicina veterinária e da zootecnia, 
mostrar à sociedade a função do profissional e a 
importância das ações de fiscalização, que têm como 
objetivo contribuir com o bem-estar da sociedade. 

Um desafio que começa na base, na educação. 

Um dos grandes desafios do CRMV-PR com 
respeito à Zootecnia é a manutenção das estratégias 
que visam a promoção das condições adequadas 
ao exercício pleno da profissão, assegurado pela Lei 
5550/68. Inúmeras foram as ações realizadas pelo 
CRMV-PR quanto à homologação de ARTs a Zootec-
nistas, tendo como premissa básica o atendimento à 
competência básica dada pela formação.

Os contextos externo e interno se mesclam em 
termos de perspectivas e desafios para a gestão do 

É indissociável analisar perspectivas e desa-
fios de gestão pública sem contemplar a análise 
dos ambientes externo e interno, pois ambos 
impactam diretamente nos resultados obtidos e 
na adequada execução orçamentária e financeira. 
Quando falamos em prestação de serviços, fala-
mos em processos de trabalho gerando resulta-
dos orientados para o cidadão-usuário (profissio-
nais, empresas, sociedade). 

Conselho, tanto no exercício de 2018 quanto nos 
subsequentes, como vemos no esquema abaixo. 

PROCESSO ELETRÔNICO 
NACIONAL (PEN)

REDUÇÃO DA BUROCRACIA OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E 
INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA

É uma iniciativa conjunta de órgãos 
e entidades de diversas esferas da 
administração pública

Simplificação burocrática e autono-
mia (com responsabilização)

Otimizar recursos financeiros, huma-
nos e tecnológicos na perspectiva de 
“fazer mais com menos”; profissiona-
lização

Modernizar o gerenciamento e insti-
tuir a governança adaptada ao tama-
nho e característica do órgão, consi-
derando a diversidade de modelos 
disponíveis e a constante disponibi-
lização de boas práticas elaboradas 
pelos órgãos de controle externo

Desafio: estrutura física e tecnológica 
correspondente e necessária à imple-
mentação do processo 100% digital; 
profissionalização, capacitação do 
quadro para a operacionalização dos 
sistemas e absorção do fluxo dos 
processos em todas as frentes.

Desafio: garantir a conformidade 
legal. 

Desafio: manter e melhorar a eficiên-
cia e efetividade do serviço prestado, 
gerando resultados com ênfase na 
qualidade; gerenciamento intensivo 
de programas e projetos; monitora-
mento e avaliação.

Desafio: contextualização, natureza 
jurídica e finalidade institucional 
aplicadas à estrutura dos processos 
finalísticos e de suporte do CRMV-PR. 

PERSPECTIVAS



12RELATÓRIO DE GESTÃO | EXERCÍCIO 2018 CRMV-PR

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 
GOVERNANÇA

Os objetivos estratégicos trabalhados em 2018, nos projetos e processos, foram:

OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÕES PLANEJADAS INDICADORES OPORTUNIDADES AMEAÇAS

DESENVOLVER 
COMPETÊNCIAS EM 

CONSONÂNCIA COM AS 
DIRETRIZES DO CRMV

Execução do programa de capaci-
tação organizacional e capacitação 
individual continuada (Colaboradores, 
Diretoria, Conselheiros)

Qualidade dos atendimentos, dos 
processos e projetos

Parcerias com órgãos da administração 
pública para participação dos colabo-
radores do CRMV-PR em capacitações 
(ENAP, EVG, ESAT, Escola de Gestão do 
Paraná, Escola Superior do TCU);
orçamento disponível;
aparente grau de comprometimento 
do quadro funcional em participar das 
capacitações;

Elaboração inadequada do Pro-
grama de Capacitação; desinte-
resse dos servidores.

PROMOVER 
INFRAESTRUTURA 

FÍSICA E TECNOLÓGICA 
SEGURA E ADEQUADA ÀS 

NECESSIDADES

Aquisição de equipamentos e softwa-
res de informática

Redução de tempo de processos Orçamento disponível
Elaboração inadequada das es-
pecificações técnicas dos equipa-
mentos e softwares.

Adequação da nova sede em Londri-
na-PR

Grau de satisfação dos colabora-
dores e usuários

Disponibilização de um espaço à comuni-
dade local com capacidade de realização 
de eventos técnicos e alocação de outros 
entes da medicina veterinária e zootecnia.

Demora na realização do projeto 
de adequação, nas contratações.

Aquisição da sede em Curitiba-PR
Grau de satisfação dos colabora-
dores e usuários

Orçamento disponível

Não encontrar imóvel com a 
estrutura adequada, localização 
facilitada e dentro do valor dispo-
nível para investimento.

Aquisição de 01 (um) veículo para a 
Diretoria

Adquirir 100% do planejado Orçamento disponível
Problemas no edital e na elabora-
ção das especificações técnicas.

Desenvolver plano de classificação de 
documentos (PCD) e tabela de tempo-
rariedade documental (TTD).

Realização de 100% de descarte 
dos documentos classificados

Orçamento parcial disponível.
Liberar espaços ocupados por arquivos, 
que poderiam ser utilizados para ativida-
des necessárias.

Falta de conhecimento técnico 
para elaboração do edital.
Alto custo da contratação por di-
mensionamento errado do objeto.

Aquisição de móveis, utensílios de 
copa e cozinha, máquinas, equipa-
mentos e instalações necessárias.

Adquirir 100% do planejado Orçamento disponível Planejamento inadequado.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÕES PLANEJADAS INDICADORES OPORTUNIDADES AMEAÇAS

CONTRIBUIR PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS 
DOS PROFISSIONAIS 

INSCRITOS

Realizar 14 Seminários Básicos de RT
Grau de satisfação dos participan-
tes 

Conscientização do profissional sobre a 
importância da atividade do conselho na 
proteção da sociedade e da valorização 
do médico veterinário como profissional 
da saúde. 
Educação;
Valorização das classes;

Baixo número de inscritos por 
cidade; infraestrutura inadequada 
dos locais cedidos para realização 
do evento.

Realizar três Seminários Básicos de RT 
para zootecnistas

Grau de satisfação dos participan-
tes 

Preparo dos profissionais em relação ao 
exercício da RT; 
Educação;
Valorização das classes;

Baixo número de inscritos por 
cidade; infraestrutura inadequada 
dos locais cedidos para realização 
do evento.

Apoio e/ou promoção de Eventos 
Técnicos (palestras, campanhas e 
seminários).

Grau de satisfação dos participan-
tes 

Parcerias;
Educação;
Valorização das classes;

Falhas de comunicação e divul-
gação.

Apoio a cinco eventos da Buiatria

Grau de satisfação dos participan-
tes: mínimo 60% nos graus bom e 
ótimo, informado por relatórios da 
instituição apoiada

Parcerias;
Educação;
Valorização das classes;

Falhas de comunicação e divul-
gação.

Organização de um evento por ano 
por comissão (10 comissões).

Grau de satisfação dos participan-
tes 

Parcerias;
Educação;
Valorização das classes;

Falta de planejamento das comis-
sões.

Reunião das CEEMV e CEEZ com 
coordenadores de curso de medicina 
veterinária e zootecnia (seis reuniões).

Grau de satisfação dos participan-
tes 

Educação;
Valorização das classes;

Não realização do seminário dos 
coordenadores de curso.

Participação de dois membros das 
comissões em eventos técnicos.

Melhorias nas produções técnicas 
da comissão (pareceres, análises, 
propostas de normatização e 
orientação profissional)

Educação;
Valorização das classes;

Não multiplicação do conheci-
mento adquirido.

Nomeação de colaboradores even-
tuais para participação em eventos 
técnicos de medicina veterinária e 
zootecnia

Grau de satisfação dos participan-
tes dos eventos

Educação;
Valorização das classes;

Indisponibilidade de profissional 
qualificado para participar do 
evento.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÕES PLANEJADAS INDICADORES OPORTUNIDADES AMEAÇAS

AMPLIAR E APERFEIÇOAR 
A COMUNICAÇÃO NAS 4 
DIMENSÕES: INTERNA, 
SISTEMA CFMV/CRMVS, 

PROFISSIONAIS E 
SOCIEDADE

Duas reuniões com os delegados 
regionais

Execução das ações planejadas.
Oportunidades profissionais;
Exploração das áreas de atuação;
Valorização dos profissionais;

Falha na escolha da data, disponi-
bilidade de participação.

Reuniões das comissões do CRMV-PR 
– quatro reuniões por ano por comis-
são (10 comissões)

Número de estudos realizados nas 
diferentes áreas de atuação, mate-
rial produzido ou analisado.

Educação;
Exploração das áreas de atuação;
Valorização dos profissionais;

Falta de planejamento e atuação 
das Comissões.

Implantação do Sistema de Videocon-
ferência.

Transmissão de 60% dos eventos 
prospectados.

Educação;
Oportunidades profissionais;
Exploração das áreas de atuação;
Valorização dos profissionais;

Falta de estrutura tecnológica nos 
locais dos eventos.

ZOOTECNIA 
RECONHECIDA E 

VALORIZADA PELA 
SOCIEDADE

Ações alusivas aos 50 anos da Zootec-
nia (palestras, eventos, vídeo, fol-
ders, outdoors, jornais, revista, entre 
outros).

Participação da população nos 
eventos e palestras, e engajamen-
to nas redes sociais.

Valorização dos profissionais;
Não cumprimento dos prazos 
para elaboração das ações da 
campanha.

EFETIVIDADE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
AOS PROFISSIONAIS E À 

SOCIEDADE

Realizar o mapeamento dos processos 
e construir o planejamento estratégi-
co.

Implantar os resultados das ações 
na estrutura funcional.

Orçamento disponível;

Falta de capacitação técnica da 
empresa contratada e falhas no 
repasse de informações pelas 
áreas.

Quantidadede 
Projetos Vinculados 
aos Ojetivos 
Estratégicos

Contribuir para o 
desenvolvimento das 

competências dos 
profissionais inscritos

Promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e 
adequadas às necessidades

Ampliar e aperfeiçoar 
a comunicação nas 4 

dimensões: interna, Sistema 
CFMV/CRMVs, profissionais e 

sociedade

Zootecnia reconhecida e 
valorizada pela sociedade

Efetividade na prestação de 
serviços aos profissionais e à 

sociedade

Desenvolver competências 
em consonância com as 
diretrizes do CRMV-PR
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PLANO DE METAS TÁTICO-OPERACIONAIS LIGADAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL PARA 2018 

ÁREAS ESTRATÉGICAS PRINCIPAIS METAS DEFINIDAS PARA 2018 LIGADAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL OBJETIVO

COORDENADORIA DE 
GABINETE

- Ajustar as novas diretrizes da gestão 2017/2020 ao Planejamento Institucional nas áreas dos processos e dos projetos definidos para 
o exercício de 2018;
- Promover o alinhamento de ações e diretrizes de trabalho no Conselho, por meio de ações junto às lideranças de áreas; 
- Implantar a monitoria do Planejamento Estratégico na execução dos projetos e nas ações das áreas;
- 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.

Efetividade na presta-
ção de serviços aos pro-
fissionais e à sociedade

PROCESSO ÉTICO

- Orientar a nova Gestão do CRMV-PR no trâmites dos Processos Éticos, conforme estabelecido na Resolução CFMV nº 875/2007, 
ministrando palestra que contemple as fases de instauração, instrução, relatoria e julgamento do PEP;
- Instruir os processos éticos dentro dos critérios legais e regulamentares, observando-se os prazos estabelecidos e respeitando a 
ampla defesa e o contraditório;
- Elaborar e aprovar Resolução a fim de regularizar o cadastro de defensores dativos nos processos éticos e o pagamento dos mes-
mos;
- Aprimorar os indicadores utilizados nos processos éticos;
- Realizar atendimento à sociedade, prestando informações de forma clara e objetiva.

Efetividade na presta-
ção de serviços aos pro-
fissionais e à sociedade

ASSESSORIA TÉCNICA

- Revisar/atualizar as ações da Seção de Fiscalização e Responsabilidade Técnica e ASSTEC quanto ao SEI;
- 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;
- 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 responsá-
vel técnico, pela falta de Anotação de Responsabilidade Técnica;
- Exercer o controle da responsabilidade técnica por meio da verificação da atuação 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 profissional dos médicos 
veterinários e zootecnistas;
- Encaminhar as denúncias recebidas ou os achados em fiscalização que possam envolver aspectos éticos para análise da presidência/
plenário;
- Encaminhar denúncias não relacionadas às atribuições do CRMV-PR aos órgãos competentes;
- Fiscalizar 4,2 mil estabelecimentos que exercem atividades ligadas à medicina veterinária;
- Fiscalizar eventos com animais, verificando a ART e a atuação do Responsável Técnico;
- Dar encaminhamento dentro dos prazos previstos nos trâmites dos processos de homologação de ART, de análise/emissão de pare-
ceres e de fiscalizar;
- Responder os questionamentos e dúvidas de profissionais, das empresas e da sociedade referentes à medicina veterinária e à zoo-
tecnia; (continua...)

Otimizar o processo de 
fiscalização do
CRMV-PR
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PRINCIPAIS METAS DEFINIDAS PARA 2018 LIGADAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL OBJETIVO

ASSESSORIA TÉCNICA

- Comunicar aos órgãos competentes (Ex: MAPA, ADAPAR, VISA, IAP, IBAMA) as irregularidades durante a fiscalização que não são da 
alçada do CRMV-PR;
- Realizar ações conjuntas com outros órgãos de fiscalização, especialmente nas empresas em que haja necessidade da complemen-
tariedade das fiscalizações;
- Realizar duas reuniões administrativas da equipe de fiscalização, na Sede do CRMV-PR;
- Desenvolvimento da ART via eletrônica, pelo próprio CRMV-PR ou pelo CFMV (novo SISCAD);
- Fiscalização dos estabelecimentos veterinários (consultório, ambulatório, clínica ou hospital) para deferimento definitivo do registro;
- 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;
- 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.

Otimizar o processo de 
fiscalização do
CRMV-PR

ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO

- Divulgar o novo Portal Institucional e as novas ferramentas (fórum, emissão de certificado, denúncia online);
- Destacar com mais eficácia as ações desenvolvidas pelo CRMV-PR em prol dos profissionais e da sociedade;
- Explicar de maneira simples a profissionais e empresas quais são as atribuições do CRMV-PR;
- Divulgar mensalmente a atualização do Portal da Transparência nos meios de comunicação disponíveis (facebook, portal institucio-
nal, newsletter, revista e instagram);
- Realizar pesquisa de perfil do público do CRMV-PR com viés na comunicação: descobrir quais assuntos de maior interesse, veículos 
de comunicação mais utilizados, frequência de acesso, formato (vídeo, foto, texto). Interagir com os profissionais nas redes sociais: 
perguntar assuntos de maior interesse, abrir espaço para perguntas para entrevistas em vídeo;
- Fortalecer a divulgação de eventos de capacitação para profissionais em todos os meios de comunicação disponíveis;
- Realizar entrevistas periódicas com profissionais competentes que tenham interesse em compartilhar suas experiências com demais 
médicos veterinários e zootecnistas (vídeo e texto);
- Trabalhar em conjunto com demais áreas para a elaboração de manuais específicos ligados às profissões e atuar em sua ampla divul-
gação;
- Trabalhar em conjunto com as comissões para que o Fórum do novo Portal Institucional funcione como ferramenta de discussão de 
assuntos ligados às profissões e, desta forma, auxilie na capacitação dos profissionais;
- Produção trimestral da Revista CRMV-PR com material voltado para todos os públicos: profissionais, empresas, RTs. Incluir mais artigos;
- Viabilizar a transmissão ao vivo de determinados eventos promovidos pelo CRMV-PR.

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

ASSESSORIA DE 
GESTÃO DE PESSOAS

- Dar continuidade ao Plano de Capacitação e Desenvolvimento Profissional, divulgando em janeiro de 2018 o cronograma de treina-
mentos para o exercício;
- Propor a implantação de regulamento interno, 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;
- Dar continuidade à promoção de ações sobre saúde e segurança no trabalho, como palestras, cursos e divulgação de informações;
- Adquirir software de gestão de pessoas interativo, possibilitando inserir informações coletivas e individuais ao quadro funcional;
- Propor a realização de pesquisa de clima organizacional e de alteração de lotação para os colaboradores do CRMV-PR;
- Propor a implantação de registro eletrônico de ponto nas delegacias regionais do CRMV-PR;
- Realizar reuniões (semestrais) com os colaboradores das delegacias regionais do CRMV-PR no interior do Estado, visando promover 
a integração das equipes, alinhar os métodos de trabalho e padronizar procedimentos entre Sede e Regionais.

Desenvolver 
competências em 
consonância com as 
diretrizes do CRMV-PR
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PRINCIPAIS METAS DEFINIDAS PARA 2018 LIGADAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL OBJETIVO

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

- Aprimorar uso do sistema interno de chamados para melhorar o atendimento aos usuários da rede;
- Criação de Manuais e procedimentos relacionados ao setor de TI;
- Aprimorar segurança dos arquivos de rede para evitar cópias indevidas e rastrear com mais facilidade a sessão utilizada pelos usuários;
- Criar redundância dos dados da rede em ambientes físicos diferentes dentro do prédio do CRMV-PR com a segurança contra desastres;
- Realizar auditoria interna das permissões de rede e acessos de sistema com o intuito de reestruturar a segurança no acesso aos dados;
- Melhorar a segurança dos sistemas utilizados na web com a configuração de acesso HTTPS;
- Adquirir software de backup para os servidores;
- Adquirir aproximadamente cinco notebooks para os servidores e conselheiros;
- Adquirir aproximadamente 10 novos desktops;
- Adquirir 20 nobreaks novos;
- Adquirir novo servidor para replicação e redundância de dados para uso do SEI, demais sistemas, e-mails e arquivos da rede;
- Adquirir dois Access Points profissionais;
- Adquirir quatro HDs externos para backup diário;
- Adquirir mais um nobreak para os servidores;
- Adquirir certificado digital para serviços que utilizam o domínio crmv-pr.org.br;

Promover infraestrutu-
ra física e tecnológica 
segura e adequada às 
necessidades

Quantidadede 
de Metas Tático-
Operacionais

Coordenadoria de 
Gabinete

Processo
Ético-Profissional

Assessoria
Técnica

Assessoria de 
Comunicação

Assessoria de
Gestão de Pessoas

Tecnologia da
Informação

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 metas

5 metas

20 metas

11 metas

7 metas

15 metas
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TOMADA DE DECISÃO
 
Na estrutura de governança atual, o processo de 

tomada de decisão começa pela identificação do 
problema - ou do processo que requer a tomada de 
decisão - pela área competente (geralmente pela 
área de gestão tática ou operacional – CGE e Super-
visores), que classifica o assunto em três categorias 
principais: administrativa, técnica e jurídica; de acor-
do com os níveis de complexidade, acontece o fluxo 
do processo decisório. 

No caso de assuntos administrativos, as alter-
nativas podem ser desenvolvidas e aplicadas dire-
tamente pelos Supervisores (Gestão Operacional), 
com ciência da área de gestão tática (CGE). Assun-
tos administrativos que impactam em mais de uma 
estrutura organizacional e alteram procedimentos 
no âmbito do CRMV-PR, incluindo transferência 

Modelo de governança

A estrutura de governança do CRMV-PR segue o 
modelo instituído no Organograma da Autarquia.

Os poderes Legislativo/Deliberativo e executivo 
são exercidos, respectivamente, pelo Plenário e pela 
Presidência (esta auxiliada pela Diretoria Executi-
va - DE), observados os campos de atuação legal e 
regimental próprios.

A constituição dos CRMV-PR e demais CRMVs 
está prevista na Lei nº 5.517/68.

Estrutura de Governança 
do CRMV-PR

Modelo de Gestão Descentralizado

PLENÁRIO

Diretoria Executiva Presidência

Coordenadoria

Assessorias

Áreas Funcionais

Supervisões

Controladoria Geral

PLENÁRIO

DIRETORIA
EXECUTIVA

COORDENADORIA

ASSESSORIAS

SUPERVISÕES

ÁREAS
FUNCIONAIS

Operacional

Tático

Estratégico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controladoria

Ouvidoria

CTC

Apoio à
Governança

CFMV
TCU
MP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://transparencia.crmv-pr.org.br/organograma/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5517.htm
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Atuação da Unidade de Auditoria 
Interna (controle interno)

Em 2018 foram realizados estudos para implan-
tação do Controle Interno como primeira área de 
atuação da Controladoria Geral, instituída em 25 
de setembro de 2017. Neste sentido, foi trabalhado 
o desenvolvimento e realizados testes de valida-
ção nos seguintes formulários de controle a serem 
aprovados e implantados em 2019: pessoal (férias); 
compras e contratações (diretas e licitações); finan-
ceiro e contabilidade (receita e despesa). Também 
foi iniciado estudo com a responsável pela área de 
processos éticos para desenvolver a matriz de riscos 
desses processos.

O controle interno elaborou estudo para auxiliar 
na tomada de decisão no processo de descentraliza-
ção dos serviços da Sede para as Unidades Regio-
nais de Atendimento (URAs). Atuou ainda na elabo-
ração de diretrizes para formulação da norma de 
transferência voluntária de recursos em decorrência 
da celebração de convênios, contratos de repasse, 
termos de parceria, termos de colaboração e termos 
de fomento para a realização de eventos de interes-
se comum. Em diversos momentos acompanhou o 
andamento de projetos do CRMV-PR, participando 
de reuniões para verificar sua conformidade com as 
normas existentes, a exemplo do projeto de am-
pliação dos serviços digitais (implantação do e-SIC 
e do e-OUV, plataforma digital para pagamento de 
débitos utilizando o cartão de débito e crédito, e 
estudos para implantação do sistema de protesto de 
dívida ativa).

A atuação inicial do controle interno esteve foca-

Níveis de tomada de decisão

Fluxo do processo de tomada de 
decisão

de responsabilidades, podem ser propostos pelas 
áreas de gestão operacional, porém dependerão de 
validação da área de gestão tática (CGE), que o fará 
já com base nas diretrizes estratégicas que constrói 
juntamente com a alta gestão (Diretoria). 

Questões que extrapolam as decisões de âmbito 
operacional são avaliadas pelo nível tático, classifica-
das em assuntos, propostas alternativas de solução, 
encaminhadas para deliberação pela alta gestão 
(Gestão Estratégica) e é comunicada a decisão aos 
envolvidos. 

Assuntos ou problemas com temáticas de cunho 
técnico ou jurídico são encaminhados para parecer 
das Assessorias correspondentes e, de forma vincu-
lativa, em especial no que tange aos aspectos legais, 
utilizados como subsídio direto no processo decisó-
rio dos níveis tático e estratégico para a gestão dos 
processos de trabalho e da solução de problemas. 
Da mesma forma, após análise dos pareceres, é pro-
ferida a decisão e comunicada aos envolvidos.

Implementadas as soluções e/ou decisões pela 
gestão operacional (Supervisores), com acompanha-
mento pelas gestões operacional e tática (Supervi-
sores e CGE), são realizados o acompanhamento e 
monitoria conjuntos, com feedback à gestão estraté-
gica (Diretoria e Conselheiros).

Decisão
Estratégica

Decisão
Tática

Decisão
Operacional

• Decisão do que fazer, com alcance orga-
nizacional

• Plenário e Diretoria

• Decisão de como fazer, com 
alcance organizacional

• Coordenadoria

• Execução, com alcance 
setorial

• Assessorias e Supervisão

Identificação e 
classificação do

problema
Desenvolvimento de 

alternativas

Feedback
Escolha da melhor 

alternativa

Imprementação da 
melhor alternativa
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As normativas que regem o processo de Sindi-
cância e de Inquérito são:

RESOLUÇÃO Nº 591, DE 26 DE JUNHO DE 1992 
– Regimento Interno Padrão

RESOLUÇÃO Nº 847, DE 25 DE OUTUBRO DE 
2006 – Comissão de Inquérito

E, por analogia, a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DE-
ZEMBRO DE 1990 – Regime Jurídico dos servidores 
da União

Medidas para apuração de 
responsabilidade por danos ao erário

O CRMV-PR promove defesa dos interesses da 
Autarquia em processos judiciais que visam o ressar-
cimento aos cofres desta, caso encontradas irregu-
laridades, assim declaradas por atos do tribunal de 
Contas da União e do próprio Conselho Federal de 
Medicina Veterinária. Da mesma forma, adota medi-
das expropriatórias inéditas em processos executivos 
fiscais, visando a satisfação de todas as receitas que 
cabem à Autarquia a arrecadação, de forma que o 
resultado tem sido muito satisfatório, seja pela recu-
peração de créditos tidos como perdidos, seja pela 
otimização na cobrança de créditos recentes.

O CRMV-PR busca ainda, junto ao CFMV, a devo-
lução compartilhada, passada e futura, da cota-par-
te relativa aos processos de restituição judicial de 
tributos.

PRINCIPAIS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

O CRMV-PR disponibiliza diversos canais para 
que o cidadão possa encontrar informações sobre os 
serviços prestados pela Autarquia. Os principais são:

Site oficial

No dia 17 de julho foi lançada uma nova versão 
do site oficial, voltada à navegabilidade intuitiva e 
facilitando o acesso da sociedade aos serviços ofere-
cidos pela Autarquia. Foi disponibilizada a denúncia 
online contra estabelecimentos, formulários da área 
de registro (inscrição, cancelamento, transferência) 
e área restrita para inscrição em eventos e emissão 
de certificado digital. Também foram evidenciados e 
destacados os acessos ao Portal da Transparência e 
ao e-OUV.

• 221 notícias publicadas

Facebook

O Facebook é uma das ferramentas de comuni-
cação mais utilizadas para contato com profissionais, 
empresas e a sociedade.

• 18,1 mil curtidas
• 4 mil de alcance médio
• 251 publicações

Instagram

As publicações no Instagram atingem um públi-
co majoritariamente feminino (71%) e jovem – 84% 

da na identificação e mitigação dos riscos de alguns 
processos finalísticos: processos ético-profissionais, 
fiscalização e registros de profissionais e empresas.

O CRMV-PR não conta com suporte de órgão 
de controle interno como a Controladoria Geral da 
União, por isso todos os mecanismos de controle in-
terno (descrição das atividades da área, planilhas de 
entrevistas, matriz de riscos, indicadores de desem-
penho, entre outros) serão criados e desenvolvidos 
especificamente para esta Autarquia.

Atividades de correição e apuração de 
ilícitos administrativos

Não houve necessidade de atividades de correi-
ção no que se refere aos macroprocessos finalísticos. 
Se identificados indícios de ilícitos administrativos 
cometidos por empregados ou colaboradores do 
CRMV-PR, é instaurada Comissão de Sindicância, 
específica por processo administrativo. Caso ne-
cessário, após análise do relatório da Comissão de 
Sindicância, pode ser instaurado Processo Adminis-
trativo Disciplinar.

Matriz de
Riscos

Mitigação dos Riscos

Mapeamento 
dos Riscos

Indicador de
Desempenho

http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/229
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm
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Campanha do Dia do Zootecnista

A campanha “Zootecnista: há 50 anos garantindo 
o bem-estar animal”, contemplando três vídeos de 
entrevista com zootecnistas paranaenses, foi lançada 
em 13 de maio no youtube, website e redes sociais 
com o objetivo de valorizar a categoria e divulgar a 
importância das suas atividades para a sociedade.

Assessoria de imprensa

Através do envio de releases e contato com 
veículos de comunicação do estado do Paraná, o 
CRMV-PR conseguiu espaço para divulgar suas ativi-
dades bem como valorizar a medicina veterinária e 
a zootecnia. Diretores, conselheiros e integrantes de 
comissões técnicas concederam entrevistas a rádios, 
jornais impressos e programas televisivos.

Portal da Transparência

Em 2018 foi iniciada a revisão de toda a estrutura 
do Portal da Transparência, visando facilitar o acesso 
da sociedade às informações divulgadas. Também 
foi incluído o acesso ao e-OUV. O portal conta com 
informações, em dados abertos, como folha de pa-
gamento, diárias, licitações, entre outras, relativas às 
atividades do CRMV-PR. 

Canais de acesso do cidadão

O CRMV-PR disponibiliza diversos canais para 
que o cidadão possa solicitar informações sobre os 
serviços prestados pela Autarquia. No site há a área 
“Fale Conosco”, que redireciona as solicitações rece-
bidas ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Há 

também o Facebook e o Instagram, através dos quais 
foram realizados 88 e 35 atendimentos, respectiva-
mente.

O CRMV-PR oferece ainda atendimento presen-
cial e telefônico na Sede, localizada em Curitiba, e 
nas nove delegacias regionais – Londrina, Maringá, 
Pato Branco, Ponta Grossa, Campo Mourão, Cascavel, 
Cornélio Procópio, Guarapuava e Paranavaí.

No site, com a implantação do Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão, o CRMV-PR disponibilizou ende-
reços eletrônicos (sac@crmv-pr.org.br e crmv-pr@cr-
mv-pr.org.br) através dos quais foram recebidas, no 
exercício de 2018, 2.431 solicitações, às quais foram 
dadas encaminhamentos administrativos. Os e-mails 
recebidos e atendidos eram referentes a pedidos de 
informação e solicitação de providências quanto aos 
serviços oferecidos pela Autarquia.

O CRMV-PR conta também com o Sistema Ele-
trônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), que foi 
implantado em 20 de junho de 2018. No período 
de 28 de junho a 11 de novembro foram registradas 
quatro manifestações através deste sistema. 

Além desses canais, no dia 12 de novembro foi 
disponibilizada a Ouvidoria (e-OUV). Por esse siste-
ma é possível acompanhar o andamento de proces-
sos, solicitar informações sobre qualquer atividade 
relacionada ao CRMV-PR e registrar reclamações, 
sugestões, elogios e denúncias; também é feita a 
triagem e o redirecionamento para outras seções ou 
órgãos competentes, quando necessário.

têm de 18 a 34 anos -, próximo ao perfil de acadêmi-
cos e profissionais recém-formados.

• 192 publicações

SMS

As mensagens de SMS (via celular) foram utiliza-
das para a comunicação direta com profissionais e 
empresas de uma região específica ou em situações 
pontuais, como a divulgação de eventos e avisos de 
retirada de documentos nas delegacias regionais.

• 10 mensagens
• 45,7 mil pessoas alcançadas

Newsletter

O e-mail marketing é utilizado para envio de in-
formativos, notícias, divulgação de eventos, pesqui-
sas e datas comemorativas (Dia do Zootecnista, Dia 
do Médico Veterinário, Natal, Páscoa, etc.).

• 63 campanhas enviadas
• Mais de 500 mil pessoas alcançadas

Boletim Interno

O boletim interno é encaminhado a diretores e 
colaboradores da Autarquia, via e-mail, com o obje-
tivo de fortalecer a comunicação interna. São enca-
minhadas informações administrativas importantes 
de todas as seções, dicas de saúde, eventos locais, 
aplicativos de interesse público, etc.

• 14 envios

mailto:sac%40crmv-pr.org.br?subject=
mailto:crmv-pr%40crmv-pr.org.br?subject=
mailto:crmv-pr%40crmv-pr.org.br?subject=
https://transparencia.crmv-pr.org.br/sic/index/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/sic/index/
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/PR/Curitiba/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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crmv-pr.org.br e crmv-pr@crmv-pr.org.br, os quais 
não possuem ferramenta de pesquisa para aferir o 
grau de satisfação.

Mecanismos de transparência das 
informações relevantes sobre a atuação 
da unidade 

Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o CRMV-PR 
disponibiliza dados e informações referentes à trans-
parência no seu Portal da Transparência.

O portal tem por objetivo informar à sociedade 
como são distribuídos os recursos financeiros do 
CRMV-PR. O Conselho trabalha continuamente no 
aprimoramento das informações contidas no Portal.

Medidas para garantir a acessibilidade 
aos produtos, serviços e instalações 

O CRMV-PR trabalha continuamente para ade-
quar Sede e Delegacias Regionais às normas vigen-
tes de acessibilidade, promovendo a aquisição ou 
locação de imóveis adequados à lei. 

Na Sede, as seções que mantêm atendimento 
direto ao público externo se localizam no andar 
térreo da administração, o que possibilita o amplo 
acesso aos portadores de necessidades especiais ou 
com mobilidade reduzida aos serviços do Conselho, 
estando a acessibilidade em conformidade com 
normas essenciais existentes.

Outra forma de acessibilidade oferecida é atra-
vés do site oficial, que conta com algumas ferramen-
tas para facilitar a utilização pelos portadores de 
deficiências visuais.

Carta de Serviços ao Cidadão

Com o objetivo de dar visibilidade e transpa-
rência às ações, o CRMV-PR disponibiliza a Carta de 
Serviços ao Cidadão no Portal da Transparência, com 
informações sobre os principais serviços prestados 
aos cidadãos e usuários.

A carta pode ser acessada no Portal da Transpa-
rência do CRMV-PR.

Aferição do Grau de satisfação dos 
cidadãos

No exercício de 2018, foram recebidas 15 mani-
festações no e-OUV, assim classificadas:

O sistema e-OUV possui ferramenta de avalia-
ção do grau de satisfação do usuário na forma de 
pesquisa, encaminhada via link no final do e-mail de 
resposta à demanda. A resposta, no entanto, não é 
obrigatória. 

Desta forma, não foram registradas avaliações 
sobre o grau de satisfação do usuário no atendimen-
to das 15 demandas geradas em 2018. Outros canais 
de atendimento aos usuários são os e-mails sac@

Denúncia 04

Reclamação 03

Solicitação 04

Sugestão 01

Elogio 00

Comunicação 03

Site do CRMV-PR, Acessibilidade.

mailto:sac%40crmv-pr.org.br?subject=
mailto:crmv-pr%40crmv-pr.org.br?subject=
https://transparencia.crmv-pr.org.br/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/carta-de-servicos/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/carta-de-servicos/
mailto:sac%40crmv-pr.org.br?subject=
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 
INTERNOS

Principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos

Objetivo Estratégico
Desenvolver competências em consonância com as diretrizes 
do CRMV

Fatores Críticos de 
Sucesso

Elaboração inadequada do Programa de capacitação, desinte-
resse.

Resposta dada ao risco
Realizadas avaliações de desempenho, que serviram de indi-
cadores para contratações das capacitações

Objetivo Estratégico
Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequa-
da às necessidades de trabalho do CRMV-PR

Fatores Críticos de 
Sucesso

Elaboração inadequada das especificações técnicas dos equi-
pamentos e softwares.
Demora na realização do projeto de adequação e nas contra-
tações.
Encontrar o imóvel com a estrutura adequada, localização 
facilitada e dentro do valor disponível para investimento.
Problemas no edital e na elaboração das especificações técni-
cas.
Planejamento inadequado.

Resposta dada ao risco

Realizadas reuniões de alinhamento prévio para mitigar falhas 
nos processos de contratações. 
Definição de critérios para a locação e aquisição de imóveis 
para sediar as URAs do CRMV-PR.
Capacitação e atualização contínua aos colaboradores que 
atuam nos processos licitatórios.

Objetivo Estratégico
Contribuir para o desenvolvimento das competências dos 
profissionais inscritos 

Fatores Críticos de 
Sucesso

Baixo número de inscritos por cidade, infraestrutura inadequa-
da dos locais cedidos para realização do evento.
Comunicação e divulgação.
Falta de planejamento das comissões.
Participação dos coordenadores de curso.
A não multiplicação do conhecimento adquirido.
A indisponibilidade de profissional qualificado para participar 
do evento.

Resposta dada ao risco

Calendário ajustado às condições regionais. 
Aprovação de projetos de eventos com, no mínimo, 60 dias de 
antecedência. 
Comunicação de diretrizes aos presidentes no ato de nomea-
ção das comissões. 
Realizadas avaliações dos participantes, que serviram de indi-
cadores para mudanças.

Objetivo Estratégico
Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: inter-
na, Sistema, profissionais e sociedade

Fatores Críticos de 
Sucesso

Falta de planejamento e atuação das comissões.
Falta de estrutura tecnológica nos locais dos eventos.

Resposta dada ao risco
Definição de calendário anual na primeira reunião do ano. 
Definição critérios mínimos para os espaços em que serão 
realizados os eventos por videoconferência.

Objetivo Estratégico Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade

Fatores Críticos de 
Sucesso

Não cumprimento dos prazos para elaboração das ações da 
campanha.

Resposta dada ao risco Projeto cancelado. 

Objetivo Estratégico Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à Sociedade

Fatores Críticos de 
Sucesso

Falta de capacitação técnica da empresa contratada e falhas 
no repasse de informações pelas áreas.

Resposta dada ao risco Projeto cancelado. 
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realizam mensalmente a coleta de indicadores de 
desempenho operacionais, quantitativos e qualitati-
vos, executando as ações definidas no planejamento 
institucional no âmbito dos processos e dos projetos 
sob sua responsabilidade. Com a supervisão das 
áreas a que estão vinculados, propõem alternativas 
e operacionalizam ações (preventivas ou corretivas) 
para mitigar, da melhor forma possível, os efeitos 
dos riscos nas atividades estratégicas.

O CRMV-PR conta também com a Comissão de 
Tomada de Contas, criada por Portaria, que tem por 
objetivo acompanhar a gestão contábil e financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, cujas atri-
buições se encontram no art. 53 da Resolução CFMV 
nº 591.

Foi instituída em 2018 a formação de equipes 
de Análise da Contratação, variável conforme o 
objeto, para, previamente às aberturas dos proces-
sos de contratações, realizar reunião de estudo de 
viabilidade da contratação do objeto demandado 
(alinhamento de entendimentos; formas possíveis de 
contratação; conformidade das especificações com 
os  catálogos de descrição e codificação de materiais 
e serviços, desenvolvidos e mantido pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (CATMAT/
CATSER); disponibilidade de espaço físico para guar-
da do material (caso aplicável); quantidade ideal; 
tecnologias disponíveis no mercado), para minimizar 
riscos nos processos de aquisições e contratações.

Em novembro de 2018, a Controladoria Ge-
ral iniciou trabalho conjunto com os responsáveis 
pelas áreas de Processos Éticos – PEPs, Fiscalização 
e Registro para mapeamento de riscos. Incialmen-
te os trabalhos foram focados na identificação dos 

riscos significativos dos Processos Éticos, visando à 
construção da Matriz de Riscos dos PEPs. Em 2019 
os trabalhos continuarão com as áreas de Registro e 
de Fiscalização, em especial para identificação dos 
riscos envolvidos nos processos relacionados aos 
objetivos estratégicos. Os líderes de área e a con-
troladoria geral farão a construção das matrizes de 
riscos inerentes e residuais dos processos e desen-
volverão seus possíveis indicadores de desempenho, 
os quais serão validados pela gestão. 

O CRMV-PR não possui classificação de riscos 
por tipos (estratégico, operacional, de mercado, de 
crédito, de comunicação, de conformidade, etc.).

Nas questões trabalhistas contra o CRMV-PR, a 
assessoria jurídica fez o acompanhamento de três 
ações no âmbito da Justiça do Trabalho do Paraná. A 
estrutura de gestão e controle de demandas judiciais 
passou a contar com quatro advogados, dois assis-
tentes administrativos e três estagiários (um de seis 
horas diárias e dois de quatro horas diárias).

Mensalmente foram coletados 16 indicadores de 
desempenho das diversas áreas do CRMV-PR (fisca-
lização, assessoria técnica, registro, contabilidade, 
responsabilidade técnica, compras, patrimônio, entre 
outras). À medida que foram identificados riscos nos 
processos de trabalho, foram adotadas ações que 
viabilizassem sua regularização visando mitigar os 
riscos mencionados. 

Em eventos externos (seminários, palestras, cur-
sos) foram realizadas avaliações dos participantes, 
que serviram de indicadores para mudanças. 

Outras avaliações foram realizadas mensalmente 
pelo Plenário do CRMV-PR, tais como análise dos 
números de fiscalizações e ações pertinentes à área 
fim da autarquia e análise dos balancetes mensais 
produzidos pela área contábil. 

Medidas Específicas de Gerenciamento 
dos Riscos Significativos

A gestão no âmbito do CRMV-PR ocorre de for-
ma descentralizada, ou seja, por meio das lideranças 
das áreas, com os assessoramentos técnicos corres-
pondentes e inerentes às atividades finalísticas do 
órgão, coordenadas por estrutura específica vincula-
da à alta gestão da Autarquia, que conta com órgão 
de apoio à governança - a área de Controle Interno 
ou Controladoria Geral. 

A gestão de riscos instituída atualmente nos 
processos de trabalho vem sendo realizada pelos 
líderes das seções do CRMV-PR, em primeira ins-
tância, no desenvolvimento das atividades da área 
de atuação em que estão inseridos. Os mesmos 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/ctc/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ctc/
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/432
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RESULTADOS DA GESTÃO
Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos foram trabalhados nos Planos de Ação e Projetos, bem como nos processos de trabalho de cada área do CRMV-PR; seus desdobramentos 
resultaram em planos de ação com projetos, custos estimados, riscos, metas e indicadores, relacionados na tabela a seguir:

PLANO DE AÇÃO Nº 1

Objetivo Estratégico Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV-PR.

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.

Custo estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ações realizadas

Foram realizadas 10 capacitações das 13 planejadas no mapa de capacitações do exercício. Além desse total, foram realizadas outras 29 capacitações, as 
quais foram solicitadas diretamente pelos colaboradores ou foram indicadas pela Assessoria de Gestão de Pessoas. Ressalte-se que, do total de 39 capaci-
tações realizadas durante o ano, 44% realizaram-se em modalidade EAD e 56% realizaram-se presencialmente.
Competências desenvolvidas: 95% técnicas e 5% comportamentais.
Aproximadamente 32% das capacitações técnicas abordaram temas relacionados a processos licitatórios, elaboração de editais e termos de referência e 
gestão e fiscalização de contratos.
Carga horária investida em capacitações em 2018:  1.279 horas.
Total investido em capacitações em 2018: R$ 27.780,20.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Capacitações previstas e não realizadas em 2018:
• Excel Intermediário – Não foi disponibilizado o treinamento em modo EAD pela ESAF.
• Programa de Desenvolvimento de Líderes – A empresa contratada desmarcou a capacitação que estava pré-agendada para 27, 29/11 e 06 e 07/12, 

devido a problemas de saúde emergenciais da palestrante.
• Vivencial (externo) – Cancelado devido à necessidade de encaminhar outros projetos e ações prioritárias.

Meta parcialmente atingida. Houve melhorias na qualidade e agilidade dos serviços prestados, bem como por meio do planejamento das áreas e balanço 
dos resultados obtidos no exercício. Houve organização das ações e sistematização dos processos de trabalho, com aplicação das ferramentas apresenta-
das ao quadro funcional nas capacitações anteriormente referidas.
Percentual realizado: 77%
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PLANO DE AÇÃO Nº 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.

Custo estimado R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) .

Ações realizadas

Foi realizada aquisição de equipamentos a fim de eliminar computadores defasados da rede e isso fez com que o parque tecnológico do CRMV-PR pudes-
se alcançar um nível ainda mais alto de atuação produtiva, uma vez que seus equipamentos não são mais um obstáculo operacional para a plena realização 
de seus trabalhos. Os itens adquiridos foram:

• 02 ultrabooks para atender demandas externas a nível de diretoria e administração;
• 22 novos microcomputadores para substituir últimas unidades que estavam defasadas na infraestrutura de rede;
• 44 monitores a fim de multiplicar as possibilidades dos colaboradores em trocar telas e manipular com mais facilidade as trocas de dados entre 

sistemas e planilhas eletrônicas;
• 22 nobreaks, que garantem o uso saudável dos equipamentos de TI.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foi prevista a aquisição de mais itens que acabaram sendo eliminados para atender planos futuros de infraestrutura. 
A meta foi parcialmente atingida, considerando que ainda está em fase de levantamento de necessidades para elaboração de projetos de desenvolvimen-
to de softwares que automatizam operações administrativas e que facilitam ainda mais o trabalho interno. 
Percentual realizado: 100%

PLANO DE AÇÃO Nº 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.

Custo estimado R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) .
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Ações realizadas

A atual gestão entende que as aquisições de órgãos públicos devem justificar-se por sua finalidade institucional e pelo atendimento das necessidades pre-
cípuas da administração. A estrutura proposta para a Sede foi avaliada em relação à dimensão do espaço, zoneamento, custos com o projeto de adequa-
ção e novas diretrizes estabelecidas como critérios em futuras aquisições e locações. Sendo considerado não adequado às necessidades de uma Unidade 
Regional de Atendimento do CRMV-PR, o projeto de adequação foi convertido em projeto de aquisição de imóvel. A compra foi realizada em 2018. Como 
o imóvel adquirido é “novo e sem uso”, será necessário equipá-lo. O processo de adequação será realizado em 2019 (projetos arquitetônicos, elétrico, de 
mobiliário, etc.).
Total gasto na aquisição R$ 548.983,04.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta parcialmente atingida com a aquisição de imóvel adequado às leis de acessibilidade e ao projeto de padronização dos imóveis proposto pela atual 
gestão. Em 2019 serão promovidas adequações de padronização (aquisição de móveis e equipamentos).
Percentual realizado do projeto originário: 0 %

PLANO DE AÇÃO Nº 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.

Custo estimado R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Ações realizadas

Instituída comissão para realização de estudo preliminar com a finalidade de definir o objeto que melhor atendesse às necessidades do CRMV-PR, consi-
derando : adequações na Sede atual , aquisição de terreno, elaboração de projeto e construção de imóvel ou aquisição de imóvel pronto, considerando os 
princípios da economicidade, da finalidade da administração, da efetividade e da razoabilidade, bem como os demais critérios que devem estar presentes 
em cada processo, em obediência às normas legais vigentes, como a questão do zoneamento e da acessibilidade, por exemplo. Demonstrou que a alter-
nativa viável será aquisição de imóvel pronto em função de disponibilidade orçamentária e financeira e fatores correlatos.  Considerando a necessidade 
atual, será feita contratação de consultoria para definição dos requisitos de estrutura adequada e necessária do imóvel, para atender as demandas atuais e 
futuras da Autarquia.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta não atingida por constatação da necessidade de planejamento da aquisição em formato diverso ao estabelecido no projeto originário. 
Percentual realizado do projeto originário: 0%.
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PLANO DE AÇÃO Nº 5

Objetivo Estratégico Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.

Projeto 5 Aquisição de 01 (um) veículo para a diretoria.

Indicadores Adquirir 100% do planejado.

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

Fatores críticos de sucesso Problemas no edital e na elaboração das especificações técnicas.

Custo estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ações realizadas
A SMPA realizou pesquisa de modelos e valores, repassou as informações à diretoria, que optou por dar prioridade à realização dos leilões e aquisição de 
veículos para atender às demandas da fiscalização, sendo a aquisição de veículo para a diretoria objeto de deliberação futura. Solicita ainda a diretoria a 
realização de estudo sobre a viabilidade de locação da frota do CRMV-PR, de forma planejada e gradativa.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Considerando a necessidade de priorização para organização das atividades desenvolvidas, bem como a necessidade de atendimento prioritário a ativida-
des de fiscalização, o adiamento do projeto se fez necessário e obedeceu a diretrizes estratégicas. 
Percentual realizado: 0%.

PLANO DE AÇÃO Nº 6

Objetivo Estratégico Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.

Projeto 6 Desenvolver plano de classificação de documentos (PCD) e tabela de temporariedade documental (TTD). 

Indicadores Realização de 100% de descarte dos documentos classificados.

Metas a alcançar Documentos classificados e descartados de acordo com as normativas legais, definição da gestão documental do CRMV-PR.

Fatores críticos de sucesso
Incapacidade técnica dos membros da CASEI para elaboração do TR.
Indisponibilidade orçamentária.

Custo estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ações realizadas
Não realizado.
Foi elaborada minuta de TR para contratação dos serviços, no entanto, após estudos quanto aos custos e dimensionamento do objeto, a Comissão do SEI 
deve sugerir em 2019 que o termo de referência seja refeito para adequação do objeto e do orçamento ao valor previsto pela administração.

Resultados alcançados ou 
justificativas

O objeto estava superdimensionado e o custo da contratação não seria viável para o CRMV-PR. No contexto originário o projeto tinha outra abrangência, 
contemplava todas as fases da gestão documental, incluindo a digitalização, o GED e o armazenamento dos dados e dos documentos físicos. 
Percentual realizado: 25%
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PLANO DE AÇÃO Nº 7

Objetivo Estratégico Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.

Projeto 7 Aquisição de móveis, utensílios de copa e cozinha, máquinas, equipamentos e instalações necessárias.

Indicadores Adquirir 100% do planejado.

Metas a alcançar Adequação do ambiente de trabalho e atendimento das necessidades.

Fatores críticos de sucesso Planejamento inadequado.

Custo estimado R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ações realizadas

Os bens citados no projeto foram divididos em dois processos licitatórios, considerando as especificações e características dos mesmos. O primeiro pro-
cesso (iniciado em 2018) teve como objeto a aquisição de eletrodomésticos para Sede e URAs (aspirador de pó, cafeteira, frigobar, forno micro-ondas e 
purificador de água). Tais itens serão entregues pelas contratadas em 2019.
Quanto ao mobiliário, em 2018 foi realizado estudo para levantamento de dados referentes aos quantitativos e características necessárias, mediante visitas 
às URAs, com posterior apresentação e aprovação da proposta de padronização da estrutura das URAs pelo Plenário. Em 2018 também foram realizadas 
pesquisas junto a fornecedores, visando elaborar as especificações técnicas dentro dos padrões de ergonomia e qualidade necessários, tendo definido 
como prioritários os móveis das unidades regionais e cadeiras para a Sede e Regionais. O processo não foi iniciado devido à necessidade de aperfeiçoa-
mento de tais especificações, visando a adequada aquisição.

Resultados alcançados ou 
justificativas

A continuidade das aquisições se dará no exercício de 2019, considerando que o projeto originário desencadeou mais de um procedimento licitatório. 
Percentual realizado: 40%

PLANO DE AÇÃO Nº 8

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

Projeto 8 14 Seminários Básicos de RT.

Locais
Maringá, Bandeirantes, Londrina, Curitiba (2), Ponta Grossa, Guarapuava, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Cascavel, Realeza, União da Vitória, Umuarama e 
Palotina.

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.

Custo estimado R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
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Ações realizadas

Foram realizados 14 Seminários Básicos de Responsabilidade Técnica, nas seguintes cidades do Paraná: Guarapuava, Umuarama, Londrina, Ponta Grossa, 
Campo Mourão, Maringá, Cascavel, Dois Vizinhos, Jacarezinho, Palotina, União da Vitória, Realeza e dois em Curitiba. 
Os seminários tiveram avaliação de, aproximadamente, 95,68% de satisfação nos graus excelente e bom, superando a meta proposta. A média de público 
foi de 86 pessoas em cada evento, entre alunos do último ano dos cursos de medicina veterinária e zootecnia e profissionais

Resultados alcançados ou 
justificativas

A meta foi superada, considerando os resultados das avaliações dos participantes dos eventos.
Percentual realizado: 100%

PLANO DE AÇÃO Nº 9

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

Projeto 9 03 Seminários Básicos de RT para zootecnistas.

Locais Londrina, Curitiba e Marechal Cândido Rondon.

Indicadores Grau de satisfação.

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

Fatores cíticos de sucesso Baixo número de inscritos por cidade, infraestrutura inadequada dos locais cedidos para realização do evento.

Custo estimado R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Ações realizadas
Foram realizados dois seminários, totalizando 37 participantes.
O seminário previsto para Londrina foi cancelado por falta de público.

Resultados alcançados ou 
justificativas

A meta foi superada, considerando os resultados das avaliações dos participantes dos seminários: 97% avaliaram o evento nos graus excelente e bom.
Percentual Realizado: 67%

PLANO DE AÇÃO Nº 10

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

Projeto 10 Apoio e/ou promoção de eventos técnicos (palestras, campanhas e seminários).

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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Custo estimado R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

Ações realizadas

O CRMV-PR apoiou a palestra sobre maus tratos aos animais, realizada no dia 07/03/18, em Guarapuava. A demanda surgiu devido ao grande número de 
animais errantes na cidade, cachorros, gatos e cavalos. O evento contou com a presença de 44 participantes e teve o objetivo sensibilizar a sociedade civil, 
poder público, médicos veterinários e ONGs quanto à necessidade de definir políticas públicas a curto, médio e longo prazo para resolver ou amenizar 
a situação. Em 21/11/18 o CRMV-PR também apoiou a realização do evento Castramóvel – Aspectos técnicos e legais, proposto pela UFPR, com a criação 
de folder/cartaz, contato com Responsáveis Técnicos de programas de controle populacional dos municípios e inscrições. O evento teve a participação de 
80 profissionais e estudantes. A pedido do MAPA, o CRMV-PR apoiou a realização do Seminário Avançado para RTs da área de Indústrias para alimentação 
animal, que foi realizado nas cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Pato Branco, e contou com presença de 441 profissionais e estudantes. O 
objetivo do evento foi fornecer base de conhecimento e aprimoramento aos profissionais da área, com ênfase em resíduos e contaminantes. Duração de 
quatro horas.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta superada, considerando os resultados das avaliações, 95% de conceito excelente e bom.
Percentual realizado: 100%

PLANO DE AÇÃO Nº 11

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

Projeto 11 Apoio a cinco eventos da Buiatria.

Locais Umuarama, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Francisco Beltrão.

Indicadores Grau de satisfação dos participantes, mínimo 60% nos graus bom e ótimo, informado por relatórios da instituição apoiada.

Metas a alcançar Apoiar os cinco eventos, correspondente a 100% do planejado.

Fatores cíticos de sucesso Comunicação e divulgação.

Custo estimado R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Ações realizadas
Foram realizados cinco eventos de Educação Continuada para Médicos Veterinários Buiatras, nas cidades de: Umuarama, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel 
e Francisco Beltrão. Público total de 292 profissionais e estudantes.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta atingida.
Percentual realizado: 100%.
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PLANO DE AÇÃO Nº 12

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

Projeto 12 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.

Custo estimado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ações realizadas

Comissão Estadual de Saúde Única - Palestra “Perspectivas futuras do diagnóstico das principais arboviroses de interesse de Saúde Única”, realizada na 
PUCPR.
Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal - Seminário de Políticas Públicas sobre maus tratos a animais, promovido em parceria com a Promotoria e 
Escola de Polícia Civil, realizado na FIEP.
Comissão Estadual de Saúde Única - II Simpósio Paranaense de Saúde Única Combate à Resistência aos Antimicrobianos, realizado na PUCPR.
Comissão Estadual de Educação em Zootecnia - Seminário de Educação de Zootecnia em Curitiba.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta cumprida, considerando que as avaliações demonstraram grau de satisfação superior a 70% em todos os eventos promovidos pelas comissões. 
Percentual realizado:  40%

PLANO DE AÇÃO Nº 13

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

Projeto 13 Reunião das CEEMV e CEEZ com coordenadores de Curso da MV e Zootecnia (seis 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.

Custo estimado R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Ações realizadas
O presidente da CEEMV realizou visitas a seis universidades nas cidades de Londrina, Palotina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e Realeza, com a finali-
dade de coletar subsídios para a organização do Seminário Estadual de Educação da Medicina Veterinária que será realizado pela CEEMV em 2019.
A CEEZ se reuniu com os coordenadores de curso durante o Seminário de Educação de Zootecnia em Curitiba.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta superada, considerando que todas as avaliações preenchidas conceituaram o evento nos graus bom e ótimo.  
Percentual realizado:  67%
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PLANO DE AÇÃO Nº 14

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

Projeto 14 Participação de dois 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.

Custo estimado R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ações realizadas 06 integrantes das Comissões Temáticas do CRMV-PR participaram de eventos técnicos no exercício de 2018.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta atingida, os materiais produzidos pelas comissões assessoras subsidiam as decisões e posicionamentos da Autarquia com propriedade em suas áreas 
de atuação, pela expertise dos membros que as integram. Foram exarados cinco pareceres, seis manifestações técnicas das comissões em processos e 
várias produções de respostas a cidadãos e profissionais nos diversos canais de atendimento ao cidadão. 
Projeto realizado :100%

PLANO DE AÇÃO Nº 15

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

Projeto 15 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.

Custo estimado R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ações realizadas Foram nomeados 13 colaboradores eventuais para participação em eventos técnicos.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Metas alcançadas, considerando que todos os profissionais designados são referência nas áreas de abrangência dos eventos. 
Percentual realizado: 100%
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PLANO DE AÇÃO Nº 16

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

Projeto 16 02 reuniões 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.

Custo estimado R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ações realizadas Realizada uma reunião com os Assessores Regionais.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta atingida, considerando a convergência das ações de todo o sistema que integra o CRMV-PR, com a adequada comunicação e alinhamento de estra-
tégias necessários à efetividade de atuação da gestão da Autarquia. 
Percentual realizado: 50%

PLANO DE AÇÃO Nº 17

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

Projeto 17 Reuniões das comissões do CRMV-PR – quatro reuniões por ano por comissão (10 comissões).

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

Custo estimado R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Ações realizadas

Comissão de Bem-Estar Animal – oito reuniões
Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária – uma reunião
Comissão Estadual de Educação em Zootecnia – três reuniões
Comissão Estadual de Animais Selvagens – duas reuniões
Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal – três reuniões
Comissão Estadual de Estudos sobre a RT – duas reuniões
Comissão Estadual de Saúde Única – cinco reuniões
Comissão Estadual e Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal – duas reuniões

Resultados alcançados ou 
justificativas

Metas atingidas, considerando que todos os estudos, pareceres e manifestações demandados foram atendidos pelas Comissões. 
Percentual realizado: 65%
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PLANO DE AÇÃO Nº 18

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

Projeto 18 Implantação do sistema de videoconferência.

Indicadores Transmissão de 60% dos eventos prospectados.

Metas a alcançar Democratização da informação.

Fatores críticos de sucesso Falta de estrutura tecnológica nos locais dos eventos.

Custo estimado R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Ações realizadas

Foram adquiridos equipamentos de videoconferência para atender às necessidades do CRMV-PR no que se refere a estratégias de comunicação, objeti-
vando a utilização do sistema de videoconferência para a realização de treinamentos, reuniões técnicas e oitivas de processos ético-disciplinares. A imple-
mentação visa a redução de custos e o aumento da capilaridade das informações no caso dos eventos técnicos, aproximando o profissional de qualquer 
região do estado. O processo licitatório foi aberto em 2018 e a contratação do objeto se deu em janeiro de 2019.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta será avaliada no próximo exercício, com a efetiva implantação do sistema, que será a próxima fase do projeto.
Percentual realizado: 50%.

PLANO DE AÇÃO Nº 19

Objetivo Estratégico Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade.

Projeto 19 Ações alusivas aos 50 anos da Zootecnia (palestras, eventos, vídeo, folders, outdoors, jornais, revista, entre outros).

Indicadores Participação da população nos eventos e palestras, e engajamento nas redes sociais.

Metas a alcançar Distribuir material em todas as regiões do Paraná, e divulgar e valorizar a profissão.

Fatores críticos de sucesso Não cumprimento dos prazos para elaboração das ações da campanha.

Custo estimado R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ações realizadas Foi realizada a campanha “Zootecnista: há 50 anos garantindo o bem-estar animal”, contemplando três vídeos de entrevista com zootecnistas paranaenses.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Meta foi atingida, porém o método foi alterado e a produção de materiais gráficos foi substituída por edição de vídeos com o mesmo alcance. 
Percentual realizado: 50%.
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PLANO DE AÇÃO Nº 20

Objetivo Estratégico Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à sociedade.

Projeto 20 Realizar o mapeamento dos processos e construir o planejamento estratégico.

Indicadores Implantar os resultados das ações na estrutura funcional.

Metas a alcançar Processos mapeados, fluxos otimizados e diretrizes estratégicas definidas.

Fatores críticos de sucesso Falta de capacitação técnica da empresa contratada e falhas no repasse de informações pelas áreas.

Custo estimado R$ 80,000,00 (oitenta mil reais).

Ações realizadas Foi realizada abertura do processo com minuta do TR, cotações e minuta do edital.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Em virtude de mudanças de estratégias e identificação de novas necessidades do CRMV-PR, o projeto foi cancelado e será priorizada a elaboração de 
outra ação visando a implantação de planejamento tático na área finalística da Autarquia, a fiscalização. A partir dos indicadores resultantes dessa implanta-
ção, serão definidas as diretrizes estratégicas para a elaboração de outro projeto. 
Percentual realizado: 30%. Projeto cancelado. 

Percentuais 
de Execução 
dos Projetos 
Planejados para 
2018

01
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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100%
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100%
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65%
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30%
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Os projetos 03, 04 e 05 foram cancelados con-
forme justificativas apresentadas no descritivo dos 
planos de ação, os percentuais aferidos se referem 
a indicadores operacionais de execução dos proje-
tos. O cancelamento dos projetos não indica que as 
metas não tenham sido trabalhadas, ao contrário, 
a alteração das diretrizes no caso dos três projetos 
cancelados visaram à melhor alocação dos recursos 
públicos, e o direcionamento da estratégia aos pro-
cessos finalísticos, em especial às ações de fiscaliza-
ção.

Merece especial destaque na área dos processos 
de trabalho, diretamente relacionado ao objetivo 
de efetividade na prestação de serviços aos profis-
sionais e à sociedade, o projeto de modernização 
e reestruturação administrativa, que em 2018 teve 
concluída a fase de descentralização das atividades.

Modernização e Reestruturação Administrativa

Descentralização das atividades

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA

• Estudo e definição das 
atividades a serem realiza-
das nas URAs

• Repasse/prática das ativi-
dades pelas seções

• Período de 45 dias para 
testes e avaliação

• Acompanhamento e mo-
nitoria tática - presencial e 
remota contínua

• Avaliação conclusiva e 
implantação da descen-
tralização

EM TODAS AS ETAPAS HOUVE PLENO APOIO, MONITORIA E 
DIAGNÓSTICO PELOS LÍDERES DAS ÁREAS E PELA GESTÃO

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SÃO PASSÍVEIS DE IMPREVISTOS. É PRECISO SER FLEXÍVEL

Etapas primordiais do processo

DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
• Foco em eficácia e eficiência;
• Aproximação dos profissionais
• Interiorização do CRMV-PR

INFRAESTRUTURA
• Redução dos espaços físicos
• Móveis ergonômicos
• Identidade visual
• Acessibilidade

NOVO MAPA REGIONAL
• Regionalização das atividades
• Melhor distribuição de trabalho

REESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
• Planejamento estratégico feito pelos 

médicos veterinários
• Redução das atividades 

administrativas de fiscais
• Produtividade

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
VOLTADA PARA O FUTURO
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Nova nomenclatura

DELEGACIAS REGIONAIS

UNIDADES REGIONAIS DE
ATENDIMENTO (URAs)

DELEGADOS REGIONAIS

ASSESSORES REGIONAIS

Novo mapa regional

Sede - Curitiba

URA - Campo Mourão

URA - Cascavel

URA - Cornélio Procópio

URA - Guarapuava

URA - Londrina

URA - Maringá

URA - Paranavaí

URA - Pato Branco

URA - Ponta Grossa
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Infraestrutura

URA sem fiscal. Aproximadamente 50 m². URA com fiscal fiscal. Aproximadamente 80 m² a 100 m².
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Resultados esperados

EFETIVIDADE

Prestação de serviços de forma efetiva, com 
atendimento personalizado e célere, descentra-
lizando as demandas que antes estavam con-
centradas na Sede

LEGITIMIDADE

Legitimar a manutenção das Unidades Regio-
nais de Atendimento e analisar a possibilidade 
de expansão

ISONOMIA

Padronização das URAs com a definição dos 
espaços e mobiliário realmente necessários

Resultados da descentralização

PROCESSOS GERADOS NO 1º SEMESTRE

Sede 4.952

URA
Campo 
Mourão

158

URA
Cascavel

807

URA
Londrina

720

URA
Paranavaí

109

URA
Maringá

494

URA
Pato Branco

675

URA
Guarapuava

136

URA
Ponta 

Grossa
380

URA
Cornélio 
Procópio

110

Unidades Regionais de Atendimento 3.589

PROCESSOS GERADOS NO 2º SEMESTRE

Sede 3.652

URA
Campo 
Mourão

99*

URA
Cascavel

601

URA
Londrina

682

URA
Paranavaí

398

URA
Maringá

178*

URA
Pato Branco

617

URA
Guarapuava

385

URA
Ponta 

Grossa
431

URA
Cornélio 
Procópio

223

Unidades Regionais de Atendimento 3.614

*As unidades regionais de Maringá e Campo Mourão estiveram fechadas no segundo semestre de 2018 em função 
de licenças médica e maternidade.
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PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO 1º SEMESTRE

Sede 11.493

URA
Campo 
Mourão

183

URA
Cascavel

1.006

URA
Londrina

885

URA
Paranavaí

137

URA
Maringá

576

URA
Pato Branco

802

URA
Guarapuava

166

URA
Ponta 

Grossa
443

URA
Cornélio 
Procópio

131

Unidades Regionais de Atendimento 4.329

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO 2º SEMESTRE

Sede 9.134

URA
Campo 
Mourão

212*

URA
Cascavel

1.126

URA
Londrina

1.032

URA
Paranavaí

777

URA
Maringá

376*

URA
Pato Branco

899

URA
Guarapuava

644

URA
Ponta 

Grossa
636

URA
Cornélio 
Procópio

420

Unidades Regionais de Atendimento 6.122

*As unidades regionais de Maringá e Campo Mourão estiveram fechadas no segundo semestre de 2018 em função 
de licenças médica e maternidade.

Processos Gerados no SEI - 1º e 2º Semestre de 2018

URA Campo 
Mourão

100

158

URA
Cascavel

URA Cornélio 
Procópio

URA 
Guarapuava

URA 
Londrina

URA 
Maringá

URA 
Paranavaí

URA Pato 
Branco

200

300

400

500

600

700

800

900

99

807

601

110

223

136

385

720

682

494

178
109

398

675

617

Processos gerados no
1º Semestre

Processos gerados no
2º Semestre
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uma prestação de serviços e produtos de qualidade 
para a sociedade.

Os fluxos processuais foram constantemente 
otimizados para adequação ao sistema, motivando 
análise pormenorizada dos processos de trabalho, 
que passaram e passam por um processo contínuo 
de aperfeiçoamento e melhoria. A utilização do 
processo totalmente digital tem sido meta e desafio 

constante para o CRMV-PR.

Todas as demais circunstâncias que possam ter 
prejudicado momentaneamente as ações do CRM-
V-PR foram tratadas e solucionadas de forma que 
não comprometessem o planejamento da Autarquia. 
Medidas de gestão são adotadas continuamente nas 
diversas áreas visando o aprimoramento constante 
da prestação dos serviços.

A execução orçamentária e financeira ocorreu 
em conformidade com as metas estabelecidas, ob-
servando os princípios da administração pública. 

A responsabilidade técnica dos profissionais nos 
diversos estabelecimentos e eventos relacionados 
à medicina veterinária e à zootecnia continua sendo 
um dos focos principais do CRMV-PR, tanto na pro-
moção de orientação quanto na fiscalização, visando 

Desafios remanescentes e próximos passos

Os principais desafios da cadeia de valor do CRMV-PR e próximos passos estão descritos a seguir:

DESAFIOS IMPLICAÇÕES PRÓXIMOS PASSOS

ASSEGURAR O ORÇAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO 
DA ESTRATÉGIA racionalizando recursos de forma susten-
tável. 
- Manutenção ou aumento da arrecadação de recursos 
financeiros, considerando a possível queda na arrecadação 
decorrente da situação econômica brasileira (aumento da 
inadimplência) e das devoluções determinadas pela justiça.

A não realização do orçamento estimado impacta direta-
mente na viabilização de realização dos projetos constantes 
no planejamento estratégico.

• Implantar o sistema de protesto de dívidas (2019);
• Disponibilizar a possibilidade de parcelamento com 

cartão de crédito (2019).
• Desenvolver campanhas de recobrança (anualmente);
• Racionalizar custos, redirecionando recursos aos proces-

sos finalísticos do Conselho;
• Instituir um planejamento de aquisições.

PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
segura e adequada às necessidades de trabalho do
CRMV-PR. 
- Investindo em imóveis adequados e em tecnologia da 
informação (equipamentos e sistemas para viabilização do 
processo digital).

Impacto na celeridade e efetividade dos processos e servi-
ços por carência de recursos tecnológicos e físicos adequa-
dos às necessidades da Administração.

• Implantar projeto de padronização da Sede e URAs, mó-
veis e equipamentos (2019);

• Adquirir ou locar imóveis nos termos definidos pela atual 
gestão, já mencionados no presente relatório, de acordo 
com as características de atendimento da Administração 
Pública voltada para o futuro;

• Estudo da viabilidade da locação da frota de veículos 
(parcial ou total);

• Concluir a contratação dos serviços de digitalização dos 
documentos físicos.

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS em consonância com as 
diretrizes do CRMV

A não capacitação e o não desenvolvimento de competên-
cias do corpo funcional podem ocasionar a prestação de 
serviços de baixa qualidade ou baixa efetividade e resultar 
na necessidade do refazimento dos mesmos, onerando os 
custos da administração.

• Manter o processo de capacitação organizacional e indi-
vidual continuada, elaborado com base nas avaliações de 
desempenho realizadas anualmente (contínuo).
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DESAFIOS IMPLICAÇÕES PRÓXIMOS PASSOS

ATRAIR E MANTER PESSOAS MOTIVADAS, comprometi-
das, gerando resultados

A falta de atrativos e de fatores de motivação podem oca-
sionar alta rotatividade no corpo funcional, o que prejudica 
o desenvolvimento de ações para melhoria contínua dos 
serviços prestados.

• Adequada gestão de políticas relacionadas ao clima 
organizacional e a gestão dos subprocessos de recursos 
humanos.   

• Manter e melhorar continuadamente as políticas de va-
lorização e de benefícios da organização, observando as 
tendências do mercado (contínuo).

OTIMIZAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO do CRMV-PR

Ineficiência na fiscalização, podendo resultar na entrega de 
serviços deficitários para a sociedade. 
Ausência de indicadores necessários ao direcionamento 
estratégico da Autarquia

• Planejamento estratégico, tático e operacional da área 
da fiscalização, envolvendo os médicos veterinários e 
agentes de fiscalização.

• Intensificar esforços para a implantação do sistema de fis-
calização digital – emissão de documentos digitais (Autos 
de Infração, Termos de Fiscalização, etc.). 

PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Mensurar inadequadamente os impactos e indicadores da 
fase inicial do processo de reestruturação concluída em de-
zembro de 2018 poderá impactar negativamente nas áreas 
de atuação do Conselho e na qualidade dos processos de 
trabalho.

• Implementar o PDCA da segunda fase da reestruturação 
administrativa na Sede e dar continuidade ao processo 
de descentralização, do ponto de vista da organização 
das áreas a partir das atividades descentralizadas. 

• Comunicar os resultados alcançados e reavaliar.
• Dar continuidade à implantação do processo digital para 

prestar serviços de forma eletrônica e célere aos profis-
sionais e empresas inscritos e para a sociedade.

AMPLIAR E APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO NAS 4 DI-
MENSÕES: interna, Sistema, profissionais e sociedade

A comunicação, por ser dinâmica, necessita de constante 
atualização estratégica. É a ferramenta responsável pelo flu-
xo da informação em todas as dimensões e qualquer falha 
na área impacta diretamente nos resultados da entidade.

• Investir recursos e desenvolver estratégias de comunica-
ção nas quatro dimensões, que garantam o fluxo adequa-
do das informações de acordo com a característica de 
cada público (interna, Sistema, profissionais e sociedade).

• Implantar o sistema de videoconferência.

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPE-
TÊNCIAS dos profissionais inscritos

Possíveis carências ou deficiências que possam ser obser-
vadas nas ocorrências de processos ético-profissionais e 
nas fiscalizações relativas ao exercício da responsabilidade 
técnica no âmbito do CRMV-PR.

• A partir da apresentação de projetos pelas comissões 
técnicas assessoras do CRMV-PR, realizar eventos que 
promovam o aprofundamento das principais competên-
cias dos profissionais em áreas técnicas específicas.

Ademais, é compromisso da gestão manter e desenvolver continuamente os demais objetivos estratégicos do CRMV-PR.
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Indicadores de desempenho 

PROCESSO NOME DO INDICADOR RESULTADO

ATENDER CLIENTES
Índice de eficácia no atendimento
(Atendimentos realizados / Atendimentos demandados)

120,15% (média mensal)

FISCALIZAR
Índice de eficácia na fiscalização
(PJ-PF autuados / PJ-PF fiscalizados)

25,64% (média mensal)

JULGAR PEP

Índice de processos éticos julgados
(Processos Éticos julgados no ano / Processos Éticos instaurados no ano)

93,10% (total anual)

Índice de processos éticos instaurados
(Processos Éticos instaurados no ano/ Denúncias Recebidas no ano

61,70% (total anual)

DESENVOLVER E GERIR COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Índice de satisfação da capacitação
(Avaliações com conceito ‘bom’ ou ‘ótimo’ / Total de participantes)

95,68% (média mensal)

REALIZAR EVENTO
Índice de satisfação dos eventos realizados
(Eventos realizados com avaliação igual ou superior ao conceito BOM / Eventos realizados)

100% (média mensal)

EXECUTAR ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Índice dos pagamentos
(Pagamentos efetuados no prazo / Pagamentos realizados)

100% (média mensal)

ARRECADAR
Índice de arrecadação
(prevista com anuidade, taxas e emolumentos)

102,76% (total anual)

PLANEJAR ORÇAMENTO E FINANÇAS

Índice de efetividade do planejamento da receita
(Recursos recebidos / Previsão anual da receita)

57,47% (total anual)

Índice de efetividade do planejamento da despesa
(Despesa realizada / Previsão anual da despesa)

56,10% (total anual)

GERIR COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Índice de economicidade
(Valor contratado / Valor Referência) * 100

20,13% (média mensal)

Índice de eficácia das demandas
(Demandas atendidas / Demandas)

130% (média mensal)

Índice de eficácia das demandas planejadas
(Demandas planejadas / Demandas)

87,50% (média mensal)

GERIR INFRAESTRUTURA
Índice de manutenção preventiva
(Manutenções preventivas realizadas / Manutenções)

34,25% (média mensal)
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DE GESTÃO

Gestão das multas aplicadas 
em decorrência da atividade de 
fiscalização

Conceitos relacionados aos estágios das multas 
aplicadas:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA

Perfil do gasto do órgão: evolução dos últimos 
anos da execução orçamentária da despesa por 
função e/ou unidade orçamentária (empenhada, 
liquidada e paga); detalhamento das despesas por 
grupo e elemento de despesa; execução orçamentá-
ria dos principais programas/projetos/ações.

Desempenho atual em comparação com o de-
sempenho esperado/orçado:

 
1. A receita arrecadada foi menor do que a 

prevista em R$ 425,127,67; 
2. Das receitas de contribuições, 52% provêm 

de pessoa física e 48% de pessoa jurídica; 
3. Referente às despesas correntes, as despe-

sas pagas foram menores do que a despesa 
prevista em R$ 1.145,179,01; 

4. Nas despesas de capital, o valor orçado era 
de R$ 5.271.300,00, porém as despesas pa-
gas totalizam o valor de R$ 558.283,04.

As informações acima estão disponíveis em nos-
so balanço financeiro. Para acessar, clique aqui.

Principais desafios e ações futuras

1. Estarmos sempre informados das alterações 
na legislação utilizada pela área.

2. Adequar-se a novas regras apresentadas 
pelo E-Social e EFD- Reinf.

Aplicadas - multas com base em autos de in-
fração emitidos, devidamente ajustadas pelas 
eventuais majorações ou reduções. Não devem 
ser consideradas as que deram origem a Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) objeto de 
contraprestação em bens ou serviços;

Exigível - multas definitivamente constituídas, 
não pagas e que não tiveram sua exigibilidade 
suspensa por decisão judicial ou garantia apre-
sentada em processo judicial;

Definitivamente constituídas - sanção contra a 
qual não cabe mais recurso na esfera administra-
tiva;

Arrecadadas - multas efetivamente recebidas no 
exercício por período de competência, livres de 
descontos;

Pendentes de inscrição - quantidade de devedo-
res pendentes de inscrição por ano de compe-
tência, excluídas as multas em situação suspenso;

Prescrição da pretensão executória - espécie de 
prescrição quinquenal que atinge a ação de exe-
cução dos créditos decorrentes de multa de po-
der de polícia, cujo prazo se inicia com o trânsito 
em julgado administrativo das multas, conforme 
art. 1ª-A da Lei nº 9.873/99. Salvo normativo 
interno ao contrário, deve-se ter como referên-
cia a data limite de três anos após o trânsito em 
julgado administrativo das multas;

Canceladas por decisão administrativa - não 
devem ser consideradas as multas prescritas e as 
excluídas por erro operacional;

Suspensa administrativamente - sanção com exi-
gibilidade suspensa por decisão administrativa.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Balan%C3%A7o-Financeiro-2018.xlsx
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Acompanhamento da arrecadação de multas (quantidade)

QUANTIDADES DE MULTAS

Multas aplicadas Arrecadadas
Canceladas Admi-

nistrativamente

Processo Administrativo (não arrecadadas) Validação

Suspensas Admi-
nistrativamente

Multas não 
inscritas

Multas com Risco 
de Prescrição 
Executória*

Total de Multas 
Exigíveis e 

Definivamente 
Constituídas

Multas Aplicadas 
por Período 

Competência
Período de Com-

petência
Quantidade Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018

2018 382 9 113 81 179 0 113 382

Total 382 9 113 81 179 0 113 382

Validação do Estoque de Multas Aplicadas 382

Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;
b) Nos quadros acima, os campos devem ser preenchidos apenas com quantitativos, ou seja, não devem ser inseridos valores monetários;
c) Quantitativos relativos ao exercício de 2018, de acordo com o período de competência;
d)Quantitativos consolidados referentes aos números globais da Agência/Entidade fiscalizadora;
e) A coluna “Validação” representa a confirmação das quantidades inseridas na coluna “Aplicadas” distribuídas pelas demais colunas;
f) A coluna “Demais Situações” refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente 
constituídas e não foram arrecadadas;
g) Nos casos de parcelamento, deve-se considerar a multa como arrecadada;
h) Quando forem informadas multas na coluna “Multas com Risco de Prescrição Executória”, estas não podem ser inseridas em outros campos, para evitar a dupla 
contagem;
i) As multas “Exigíveis e Definitivamente Constituídas” podem conter autos de multa que estão suspensos de cobrança até trânsito em julgado de decisão judicial, a 
qual o Conselho não poderá exigir.

*Considerados apenas os Autos de Multa do exercício de 2018.
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Acompanhamento da arrecadação de multas (valores R$)

QUANTIDADES DE MULTAS

Multas aplicadas Descontos Arrecadadas
Canceladas Adminis-

trativamente

Processo Administrativo (não arrecadadas) Validação

Suspensas Adminis-
trativamente

Multas Exigíveis 
e Definitivamente 

Constituídas

Período de Compe-
tência

Valores Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 Exercício 2018 2018

2018 1.365.000,00 0,00 27.00,00 354.000,00 324.000,00 660.000,00 1.365.000,00

Total 1.365.000,00 0,00 27.00,00 354.000,00 324.000,00 660.000,00 -

Validação do Estoque de Multas Aplicadas 1.365.000,00

Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;
b) Os campos devem ser preenchidos com os valores monetários nominais (sem atualização, multa de mora e encargos legais);
c) Valores monetários relativos ao exercício de 2018, de acordo com o período de competência;
d)Valores consolidados referentes ao montante total de multas aplicadas pela Agência/Entidade fiscalizadora;
e) A coluna “Validação” representa a confirmação dos valores inseridos na coluna “Aplicadas” distribuídos pelas demais colunas;
f) A coluna “Demais Situações” refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente 

constituídas e não foram arrecadadas.

Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às 
determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 
482/2013-TCU-Plenário;

b) Valores correntes efetivamente arrecadados;
c) Valores monetários relativos ao exercício de 

2018, de acordo com o período de competência da 
multa aplicada;

d) Valores consolidados referentes aos quantitati-
vos globais da Agência/Entidade fiscalizadora.

 * Valores computados: valores dos Autos de Mul-
ta de 2017 em situação “Liquidados”.

ARRECADAÇÃO EFETIVA (R$)

Período de Competência da Multa Aplicada

Valores efetivamente arrecadados

Exercício

2018

2018 27.000,00

TOTAL 27.000,00
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Foram restituídos no ano de 2018: pessoa física 
R$ 131.128,84 (cento e trinta e um mil, cento e vinte 
e oito reais e oitenta e quatro centavos); pessoa jurí-
dica R$ 262.670,85 (duzentos e sessenta e dois mil, 
seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

As devoluções de pessoa física decorrem do 
entendimento jurisprudencial de que as anuidades 
anteriores ao exercício de 2013 deveriam obede-
cer ao regramento estabelecido na Lei nº 6994/82. 
Assim, o CRMV-PR foi condenado a restituir aqueles 
que propuseram as ações competentes, tudo aquilo 
que foi cobrado com base em resoluções do CFMV 
contrárias à aludida lei. Como houve demora na 
consolidação da jurisprudência, em que pese as 
ações tenham sido propostas há mais de oito anos, 
somente no exercício de 2018 é que houve o efetivo 
cumprimento das sentenças.

Já as restituições de pessoa jurídica, em sua 
maioria, decorreram do entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça de que os estabelecimentos que 
tinham como objeto social unicamente o comércio 
de animais vivos, produtos veterinários ou petshops 
não estavam obrigados a registro no CRMV-PR, 
posto que não se tratavam de atividades privativas 
da medicina veterinária e da zootecnia (RESP nº 
1.338.942/SP). Em decorrência, houve a condenação 
à restituição dos tributos (anuidades) cobrados nos 
últimos cinco anos àquelas empresas que propu-
seram as ações. No mesmo diapasão, há casos de 
repetição de indébito tributário de empresas que 
atuam no segmento de frigoríficos, abatedouros 
e indústria de embutidos. O CRMV-PR ainda está 
recorrendo de referidas decisões, em que pese o STJ 
já tenha decidido alguns casos favoravelmente às 
empresas.

Subitem Unid. Multas Fórm. 2018

9.6.1 Número absoluto e percentual de pesso-
as físicas ou jurídicas pendentes de inscrição 
no Cadin.

Qtde Não inscritas a 179

Qtde Exigíveis e Definitivamente Constituídas b 113

% Físico a/b * 100 158,41%

9.6.2 Número absoluto e percentual de pro-
cessos de cobrança de multas que (...) sofram 
maiores riscos de prescrição.

Qtde Risco de Prescrição Executória a 0

Qtde Exigíveis e Definitivamente Constituídas b 113

% Físico a/b * 100 0,00%

9.6.3 Quantidade de multas canceladas em ins-
tâncias administrativas, os valores associados 
a estas multas e os percentuais de cancela-
mento em relação ao total de multas aplicadas 
anualmente.

Qtde Canceladas a 113

Qtde Aplicadas b 382

% Físico a/b * 100 29,58%

R$ Canceladas c 354.000,00

R$ Aplicadas d 1.365.000,00

% Financeiro c/d * 100 25,93%

9.6.3 Quantidade de multas suspensas em ins-
tâncias administrativas, os valores associados a 
estas multas e os percentuais de suspensão em 
relação ao total de multas aplicadas anual-
mente.

Qtde Suspensas a 81

Qtde Aplicadas b 382

% Físico a/b * 100 21,20%

R$ Suspensas c 324.000,00

R$ Aplicadas d 1.365.000,00

% Financeiro c/d * 100 23,74%

9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas 
(em valores e em número de multas recolhidas)

Qtde Arrecadadas a 9

Qtde Aplicadas b 382

% Físico a/b * 100 2,36%

R$ Arrecadadas c 27.000,00

R$ Aplicadas d 1.365.000,00

% Financeiro c/d * 100 1,98%

Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras
Acórdão 482/2013-TCU-Plenário

Orçado Arrecadação no Exercício Diferença

Multas por Infração - PF R$ 1.500,00 R$ 1.725,00 -R$ 225,00

Multas por Infração - PJ R$ 54.000,00 R$ 53.793,95 R$ 206,05

Multa Eleitoral R$ 35.000,00 R$ 48.855,77 -R$ 13.855,77

Total R$ 90.500,00 R$ 104.374,72 -R$ 13.874,72
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• Empregados Públicos Efetivos: 53
• Empregados Públicos Comissionados: 02
• Estagiários: 05
• Empregados Públicos Lotados na Sede: 39 

(70,91%)
• Empregados Públicos Lotados nas Unidades 

Regionais: 16 (29,09%)
• Empregados Públicos Lotados nas áreas fim 

(ASSTEC, SFRT, SR, ASSESP): 21 (38,18%)
• Empregados Públicos Lotados nas áreas 

meio (demais áreas): 34 (61,82%)
• Empregados contratados em nível médio: 45 

(81,82%)
• Empregados contratados em nível superior: 

10 (18,18%)
• Empregados Públicos Efetivos ocupantes de 

funções de liderança/confiança: 11 (20%)
• Mulheres: 34 (61,82%)
• Homens: 21 (38,18%)
• Faixa Etária – De 18 a 30 anos: 07 (12,73%)
• Faixa Etária – De 31 a 40 anos: 23 (41,82%)
• Faixa Etária – De 41 a 50 anos: 17 (30,91%)
• Faixa Etária – De 51 ou mais: 08 (14,55%)

* não foram considerados empregados inativos na 
contagem.

 
Seleção e recrutamento de pessoas

A seleção e provimento de pessoas são reali-
zados por meio de processo de concurso público, 
conforme previsto no inciso II do artigo 37 da Cons-
tituição Federal da República. As matérias do edital 

GESTÃO DE PESSOAS

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade das ações do 
CRMV-PR de acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT (Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio 
de 1943) e demais normas aplicáveis (como Acor-
do Coletivo de Trabalho, Código de Conduta Ética 
e portarias normativas, por exemplo), a Assessoria 
Jurídica do CRMV-PR subsidia a tomada de decisão 
e emite parecer jurídico em todos os procedimentos 
supracitados.

Modelo de gestão

A gestão de pessoas por competências é o mo-
delo de gestão de pessoas adotado pelo CRMV-PR. 
Trata-se de um modelo dinâmico que tem como re-
ferência a estratégia da Autarquia para direcionar as 
ações de desenvolvimento, gestão de carreira e de-
sempenho, mediante a captação, retenção e desen-
volvimento das competências necessárias ao alcance 
dos objetivos estratégicos organizacionais. Todas as 
ações relacionadas à seleção, alocação, capacitação 
e desempenho são embasadas na matriz de compe-
tências das carreiras existentes no CRMV-PR.

 
Força de trabalho em 2018

• Total de Empregados Públicos Ativos: 55
• Total de Empregados Públicos Inativos: 01

visam selecionar os empregados mais adequados 
ao perfil de competências técnicas almejadas pelo 
CRMV-PR.

Não houve realização de concurso público no 
exercício de 2018, considerando a existência de edi-
tal de concurso homologado em 2016, o qual está 
dentro do prazo de vigência.

No Diário Oficial da União nº 161, publicado em 
12 de junho, foi divulgada a prorrogação pelo prazo 
de dois anos do Concurso Público CRMV-PR nº 001 
de 01 de outubro de 2015, considerando a existên-
cia de cadastro de reserva de candidatos aprovados 
para os cargos de Advogado (Curitiba), Médico Vete-
rinário (Curitiba, Cascavel e Londrina) e Assistente 
Administrativo (Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, 
Cornélio Procópio, Guarapuava, Paranavaí), possibili-
tando o preenchimento de vagas abertas decorren-
tes de desligamento de empregados ocupantes dos 
respectivos cargos até 2020.

O candidato aprovado em concurso público e 
convocado para o cargo terá o contrato de trabalho 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
A contratação tem caráter experimental pelo perí-
odo de 90 dias, na forma da CLT. Ao término deste 
período e, sendo positivo o resultado da avaliação 
do período de experiência, o contrato é convertido 
automaticamente por prazo indeterminado.

Para ocupar função de liderança no âmbito do 
CRMV-PR, são adotados critérios meritocráticos que 
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Movimentação

• Contratações de empregados em 2018: 02
• Demissões de empregados pelo CRMV-PR 

em 2018: 01 (período de experiência)
• Demissões de empregados a pedido em 

2018: 00
• Alteração de lotação de empregados em 

2018 (carreira administrativa): 02
 

Capacitação e desenvolvimento

Foram realizadas 10 das 13 capacitações planeja-
das para o exercício, representando 77% de realiza-
ção do previsto. Além desse total, foram realizadas 
outras 29 capacitações, as quais foram solicitadas 
diretamente pelos colaboradores ou foram indicadas 
pela Assessoria de Gestão de Pessoas. Ressalte-se 
que, do total de 39 capacitações realizadas duran-
te o ano, 44% foram em modalidade EAD e 56% 
presencialmente. Competências desenvolvidas: 95% 
técnicas e 5% comportamentais. Aproximadamente 
32% das capacitações técnicas abordaram temas 

abrangem manifestação de competências geren-
ciais, como capacidade de avaliar oportunidades 
e propor soluções, capacidade de articulação e 
negociação interna e externa e ainda experiência 
profissional.

• Funções de Lideranças: 11
• Nível Coordenação: 02 (18,18%)
• Nível Assessoria: 02  (18,18%)
• Nível Supervisão: 07  (63,64%)
 

Carreiras

• 02 carreiras especializadas - nível superior: 
advogado e médico veterinário

• 02 carreiras administrativas - nível médio: 
assistente administrativo e agente de fiscali-
zação

• 02 carreiras administrativa-técnicas - nível 
médio em extinção: assistente técnico em 
informática e assistente de seção financeira e 
pessoal

• 01 carreira base - nível fundamental em extin-
ção: servente

Turnover

Em 2018 o índice de rotatividade foi de 2,68%, 
o menor dos últimos cinco anos. A média do tur-
nover no período de 2013 a 2017 foi de 13,27%. 
Altos índices de rotatividade afetam diretamente 
nos resultados das organizações, sendo importante 
implantar mecanismos e políticas que reduzam tal 
índice, quando necessário.

relacionados a processos licitatórios, elaboração de 
editais e termos de referência e gestão e fiscalização 
de contratos.

• Total investido em capacitações em 2018: R$ 
27.780,20.

• Carga horária investida em capacitações em 
2018:  1.279 horas.

Os colaboradores participam de capacitações 
promovidas por órgãos públicos especializados, 
principalmente a distância (EAD), o que possibilita 
sobremaneira o aperfeiçoamento dos empregados, 
em especial os que estão lotados nas unidades re-
gionais no interior do Estado.

• Escola Nacional de Administração Pública – 
ENAP

• Escola Virtual de Governo – EVG
• Escola de Administração Fazendária – ESAF
• Escola de Gestão do Governo do Paraná
• Escola Superior do Tribunal de Contas da 

União
 

Saúde e qualidade de vida

Foi implantado em abril de 2018 o projeto ‘Saú-
de e Qualidade de Vida no Trabalho’, cujo objetivo 
é orientar e conscientizar os colaboradores sobre 
questões ligadas à saúde e bem-estar por meio de 
palestras com instrutores especializados. Foram 
abordados os seguintes temas em 2018:

• Qualidade de Vida
• AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis

Rotatividade Ano

13,64% 2013

23% 2014

6,52% 2015

12,26% 2016

10,91% 2017

2,68% 2018
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comportamentais necessárias para ao aperfeiçoa-
mento dos processos de trabalho do CRMV-PR.

As progressões horizontais anuais são alternadas, 
ou seja, por merecimento e antiguidade. Em 2018 foi 
aplicada avaliação de desempenho com progressão 
horizontal por mérito, cujo resultado final da avalia-
ção é atrelado aos índices estabelecidos no PCCS, 
podendo o colaborador permanecer em seu nível 
salarial atual, progredir 3% ou 6%. 

Plano de Carreira, Cargos e Salários
 

Outras ações realizadas

Uma das ações planejadas foi a implantação de 
software de gestão de pessoas interativo, possibi-
litando inserir informações coletivas e individuais 
ao quadro funcional. Neste sentido, em janeiro foi 
implantado e iniciado o uso do aplicativo online “Mi-
nha Folha”, que permite aos funcionários visualizar e 
emitir recibos de pagamento, consultar a ficha fun-
cional e os dados pessoais cadastrados, bem como 
visualizar as marcações de registro de ponto.

Com o aplicativo em funcionamento, foi realizada 
em parceria com a seção financeira e pessoal uma 
campanha para a atualização de dados cadastrais 
dos colaboradores. Na oportunidade foi destaca-
do que é obrigação dos empregados manter seus 
dados cadastrais (e de seus dependentes) devida-
mente atualizados, em especial com a previsão da 
implantação do sistema eSocial.

Em abril de 2018 foi implantado sistema unifi-

• Saúde da Mulher
• Saúde do Homem
• Wellness e os Benefícios da Remada para 

Corpo e Mente
 

Remuneração e política de benefícios

Por Acordo Coletivo de Trabalho foi concedido 
aos empregados: reposição salarial pelo INPC no 
percentual de 1,56%; aumento real nos salários base 
de 4%; reajuste de 10% no valor da ajuda de custo 
para alimentação; 10% no reembolso auxílio creche; 
auxílio transporte em pecúnia nos termos da Medi-
da Provisória n° 2.165-36/2001, cujo valor mensal 
é apurado a partir da diferença entre as despesas 
realizadas com transporte coletivo e o desconto de 
valor de 6% do salário base do empregado; prêmio 
assiduidade e pontualidade anual aos empregados 
que  atenderem aos requisitos estipulados no ACT. 

• Acordo Coletivo de Trabalho
• Tabela de remuneração dos funcionários e 

estagiários

Avaliação de desempenho

Conforme definido no Plano de Carreira, Cargos 
e Salários, o desempenho dos empregados é auferi-
do anualmente por meio de processo de avaliação, 
com o objetivo de proporcionar feedback aos cola-
boradores sobre sua performance no desempenho 
das atividades, conhecer as potencialidades e suas 
necessidades de aperfeiçoamento, direcionar ações 
para desenvolvimento de competências técnicas e 

cado (Sede e Unidades Regionais) para controle de 
jornada de trabalho aferido por meio de sistema de 
registro eletrônico de ponto. Expedida Portaria CRM-
V-PR nº 18/2018 para normatizar as regras relaciona-
das ao tema.

Foi implantado em julho de 2018 o Código de 
Conduta Ética aplicável ao quadro funcional do 
CRMV-PR, que tem como objetivo listar as diretrizes 
de convívio no ambiente de trabalho, direcionar o 
relacionamento com o público externo, determinar 
o que fazer nos casos de conflitos de interesses, 
destacar a importância do sigilo das informações, 
promover a prática e a conscientização de princípios 
de conduta, instituindo um referencial de apoio à 
decisão ética aos colaboradores da Autarquia no 
desempenho de suas atribuições.

Também foi homologado o terceiro aditivo ao 
Plano de Carreira, Cargos e Salários do CRMV-PR, 
com o fim de alterar e atualizar a descrição da função 
de liderança de Assessor Técnico; criar e inserir a 
descrição de função de liderança de Supervisor da 
Seção de Fiscalização e Responsabilidade Técnica; 
criar e inserir o formulário de avaliação de desempe-
nho para a função de Supervisor da Seção de Fisca-
lização e Responsabilidade Técnica do CRMV-PR e 
atualizar o organograma.

Além da realização de duas reuniões anuais com 
os colaboradores lotados nas Unidades Regionais 
de Atendimento, visando promover a integração das 
equipes, alinhar os métodos de trabalho e padroni-
zar procedimentos entre Sede e Regionais.

 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/concursos-e-plano-de-cargos-e-salarios/
http://www.sindifisc-pr.org.br/Arquivos/Acordos/CRMV/Acordo_CRMV_2018_2019.pdf
https://transparencia.crmv-pr.org.br/funcionarios/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/funcionarios/
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rídica do CRMV-PR no subsídio a todas as ações do 
Conselho relacionadas à administração de pessoal.

Principais desafios e ações futuras

Uma ação futura é a informatização e sistematiza-
ção do processo de avaliação de desempenho anual 
aplicável aos empregados públicos do CRMV-PR. O 
objetivo é a utilização de software específico para 
gerir e controlar o envio e preenchimento de formu-
lários de autoavaliação e avaliação das lideranças, 
bem como de efetuar os cálculos, resultados e a 
emissão de relatórios gerenciais e estatísticos.

Um dos itens que compõem as competências 
de um indivíduo é a atitude. Percebemos um grande 
desafio para gestão e desenvolvimento desse tema 
que está ligado às competências comportamentais, 
vontade (querer fazer) e motivação do quadro de 
pessoal. Outro ponto a destacar é que saber identi-
ficar, tratar e desenvolver inteligência emocional nas 
pessoas no ambiente profissional é um desafio para 
os líderes contemporâneos (assessment).

A elaboração de Plano de Sucessão, prevendo 
aposentarias, movimentação de pessoal, alternância 
de funções de lideranças e outras correlacionadas 
também é uma ação futura do CRMV-PR, pois as 
atividades desenvolvidas pela Autarquia não podem 
ser interrompidas pela falta de pessoal, em especial 
as atividades ligadas às áreas-fim.

Gestão de riscos relacionados a 
pessoas

As ações relacionadas à gestão de riscos alusivos 
à área de gestão de pessoas referem-se à normati-
zação de políticas e regras contidas no Código de 
Conduta Ética; no Plano de Capacitação e Desenvol-
vimento Profissional; no Plano de Carreiras, Cargos e 
Salários; portaria normativa sobre realização de ho-
ras extraordinárias; prorrogação de concurso público 
para o provimento de vagas; Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA e Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (que visam 
a preservação da saúde e integridade por meio da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e conse-
quente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente 
de trabalho, tendo em consideração a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais e com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos empregados). 

Anualmente é encaminhado empregado efetivo 
(mínimo um) para participar de treinamento em saú-
de e segurança, de acordo com norma regulamenta-
dora específica. O CRMV-PR não necessita constituir 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes devido 
ao enquadramento na CNAE e pelo fato de possuir 
menos de 101 empregados, porém, o treinamento é 
promovido anualmente.

Ressaltamos ainda a atuação da Assessoria Ju-

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Conformidade Legal

Todas as contratações do CRMV-PR, quer diretas 
ou por licitação, foram realizadas em conformidade 
com a Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais.

Indicadores de Desempenho

Nome do indicador: Índice de eficácia das de-
mandas.

Objetivo: Verificar a aderência no atendimento 
das demandas.

Fórmula de cálculo:

Demandas atendidas / Total das demandas * 100 = %

Onde: Demandas atendidas representam o total 
de demandas atendidas no período, incluídas as 
que não foram atendidas de um mês para o outro. 
Total das demandas representa o total de demandas 
recebidas.
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PROCESSO: GERIR COMPRAS E CONTRATAÇÕES

PRODUTO
CLIENTE 
INTERNO

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Produtos 
e serviços 
contratados

Processos 
internos 
CRMV-PR

EFICÁCIA: Índice de 
eficácia das demandas

Demandas atendidas / 
Demandas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

50,00% 200,00% 200,00%

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

100,00% 0%³

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

100,00%

EFICÁCIA: Índice de 
eficácia das demandas 
planejadas

Demandas planejadas¹ 
/ Demandas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

100,00% 100,00% 100,00%

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

100% 0,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

EFICIÊNCIA: Índice de 
economicidade²

[1 - (Valor contratado 
/ Valor Referência)] 
* 100

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

12,25% 42,83% 34,11%

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

2,91% 8,47%

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

38,00%

Não 
houve 

licitações 
homolo-

gadas

2,34%

¹ Demandas do Planejamento Estratégico e do Planejamento Interno da Seção (contratações, prorrogações usuais).
² Índice coletado somente das licitações realizadas no mês, não computado índice de economicidade nas contratações diretas
³ Não houve demanda no mês, porém foram 2 processos  de meses anteriores.

Das contratações realizadas, 80% foram por dis-
pensa e 20% licitações. Referente ao tipo de servi-
ços/bens contratados, temos a seguinte situação:

Contratações mais relevantes 

As contratações mais relevantes do CRMV-PR 
foram: a aquisição de sala comercial para abrigar a 
Unidade Regional de Londrina (a reforma da Sede 
não foi realizada pela gestão anterior, ficando a 
análise da viabilidade da mesma para os atuais 

Contratações por modalidade/tipo e 
demais atividades da área

No exercício de 2018 foram realizadas pela 
Seção de Compras e Contratos as seguintes ativida-
des, incluídos os Planos de Ação do Planejamento 
Estratégico e os Convênios:

gestores do CRMV-PR, os quais optaram pela não 
realização da obra e sim pela aquisição de imóvel já 
adequado); remodelação nas locações de imóveis 
que abrigam as URAs de Cornélio Procópio, Parana-
vaí e Ponta Grossa; aquisição de equipamentos de 
videoconferência para a Sede e Unidades Regionais 
de Atendimento. As contratações foram efetivadas 
buscando atender às necessidades precípuas da 
Administração, que são as de executar atividades no 
âmbito administrativo, prestando suporte, atendi-
mento e orientação ao público em geral, profissio-
nais e empresas.

Correlação das contratações relevantes 
com os objetivos estratégicos

As contratações geridas no exercício de 2018 
pela área de licitações e contratos se relacionam 
diretamente com os seguintes Planos de Ação do 
Planejamento Estratégico, vinculados ao alcance do 
objetivo estratégico de ‘Promover infraestrutura física 

Ordens de Compra/Serviço 76

Contratações 68

Prorrogações 25

Aditivos 05

Atas SRP 10

Convênios 03

Contratos Gerados/Vigentes 104

Publicações no DOU 42

Publicações no Portal da Transparência CRMV-PR 12

Pregões Eletrônicos (alguns resultaram em contratação direta) 23

Dispensas 73

Tipo do objeto contratado Qtde.

Capacitação 08

Compra 16

Fornecimento de bens e serviços 03

Locação 07

Manutenção 10

Publicação 01

Serviço 23
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externas e utilização de termos de referência ela-
borados por outros órgãos que utilizam o mesmo 
serviço/produto.

Falta de interesse das empresas em fornecer o 
serviço/bem ao CRMV-PR, possivelmente por conta 
da burocracia para contratação x valores contrata-
dos.

Ações para minimizar: utilizar ferramentas como 
o Banco de Preços para busca de preços e forne-
cedores e possíveis adesões a Atas de Registro de 
Preços de outros órgãos e o Pregão Eletrônico como 
regra de contratação, que amplia a participação dos 
fornecedores.

Dificuldade na obtenção de orçamentos.
Ações para minimizar: utilização de plataformas 

de pesquisa de preços (painel de preços e o sistema 
Banco de Preços).

 
Principais desafios e ações futuras

Os principais desafios são: 

• Desenvolver proposta de implantação de 
boas práticas de governança; 

• Não cumprimento de prazos para abertura 
dos processos (licitações/prorrogações);

• Solicitações com justificativas frágeis;
• Falhas na definição clara e precisa do objeto 

que se pretendia adquirir ou contratar, que 
acarretam atrasos nas contratações;

• Dificuldade na elaboração de estimativa do 
valor do objeto a ser licitado, por dificulda-
des na obtenção de orçamentos através da 
realização de pesquisa de mercado;

• Indisponibilidade (contingenciamento) de re-

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 de móveis, utensílios de copa e 

cozinha, máquinas, equipamentos e instala-
ções necessárias;

• Implantação do Sistema de Videoconferên-
cia.

 
Contratações diretas

A maior parte das contratações do CRMV-PR são 
de forma direta (aproximadamente 80%) e, dessas, a 
grande maioria é por dispensas por baixo valor (art. 
24, II, da Lei 8.666/93). 

Existem também contratações diretas por inexis-
tência de interessados na licitação (ex.: telefonia fixa 
e internet para as URAs), o que é exceção.

 
Principais riscos e ações para
minimizá-los

Planejamento insuficiente da aquisição.
Ações para minimizar: estudos de viabilidade; 

plano de trabalho, termo de referência e projeto 
básico bem definidos (dimensionamento e especifi-
cação corretos).

Contratações complexas envolvendo, em espe-
cial, terceirizações e objetos excepcionais, para as 
quais a equipe não está preparada.

Ações para minimizar: realização de consultorias 

cursos orçamentários em algumas situações, 
por alterações nas dotações orçamentárias 
(redução do orçamento previsto para ade-
quação ao realizado) o que torna necessária 
redução do quantitativo do objeto, novas 
cotações e, em alguns casos, suplementação 
das rubricas para não prejudicar o andamen-
to das atividades do CRMV-PR.

Ações futuras: as dificuldades continuarão sendo 
tratadas em reuniões de alinhamento prévio das con-
tratações/prorrogações com as áreas demandantes, 
juntamente com a equipe de análise da contratação, 
visando minimizar o impacto delas nos processos 
geridos pela área de compras e contratações.

GESTÃO PATRIMONIAL E 
INFRAESTRUTURA

Conformidade legal

A gestão patrimonial e de infraestrutura do CRM-
V-PR se baseia, principalmente, na:

- Lei nº 8.666/1993, regulamentada no art. 37, in-
ciso XXI da Constituição Federal, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências;

- Lei nº 10.520/2002, nos termos do art. 37, inciso 
XXI da Constituição Federal, que institui no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
modalidade de licitação denominada pregão para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências.
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Objetivo da área e ações em 2018

O objetivo da área é assegurar a adequada ges-
tão e controle patrimonial, envolvendo instalações, 
equipamentos e bens do Conselho, promovendo a 
adequada manutenção predial e a logística da Sede 
e Unidades Regionais de Atendimento e dos esto-
ques de materiais e suprimentos, visando garantir 
condições de execução de trabalho a todas as de-
mais áreas do CRMV-PR.

Como ações em 2018 destacamos:

1. Manutenção predial
Sede: 319
URAs: 64
Total: 383

2. Recarga de extintores (modelos ABC/BC/ AP 
CO2)

Sede: 14
URAs: 9
Total: 23

3. Manutenção veicular
Frota (13 veículos): 17 manutenções realizadas.

Indicadores

Procedimento Operacional Padrão (Controle 
POP), que abrange dentro da infraestrutura o plane-
jamento preventivo das manutenções prediais, má-
quinas e equipamentos, a execução da manutenção, 
o acompanhamento dos serviços, monitoramento e 
avaliação do processo.

Objetivo: preservar o bem patrimonial e garantir 
a segurança dos usuários, instalações e equipamen-
tos.

Nome do indicador: Manutenção preventiva
Objetivo: Verificar a eficiência na prevenção dos 

problemas e danos
Tipo: eficiência
Fórmula de cálculo:

Total de manutenções preventivas realizadas / 
Total de manutenções realizadas * 100 = %

Onde: Manutenção preventiva é aquela que 
foi percebida pelo responsável pela manutenção, 
antes de ser demandada. Manutenção realizada 
corresponde ao total de manutenções realizadas no 
período.

Principais investimentos de capital 
(infraestrutura e equipamentos)

Aquisição de imóvel: sala comercial em Londrina 
– Valor: R$ 548.983,04.

Desfazimento de ativos

Iniciamos em 2018 a abertura de processo de 
desfazimento de ativos para doação de 106 itens, 
que totalizam o valor de R$ 51.234,92. Entre os bens 
destacam-se equipamentos de informática e mobi-
liário de escritório. O desfazimento visa favorecer 
instituições beneficentes, de ensino e outros órgãos 
públicos. O processo será concluído em 2019.

Locações de imóveis e equipamentos

Em 2018, foram realizadas cinco locações de 
imóveis para abrigar instalações das URAs em Gua-
rapuava, Pato Branco, Cornélio Procópio, Campo 
Mourão e Londrina.  Foram locados ainda três equi-
pamentos: impressoras modelos M4080 FX / M5370 
LX, lotadas na Sede.

PROCESSO GERIR INFRAESTRUTURA

PRODUTO CLIENTE INTERNO
NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA

Infraestrutura manti-
da e segurança dos 
usuários, instalação 

e equipamentos 
garantidos

Processos internos 
CRMV-PR

EFICÁCIA. Índice 
de manutenção 

preventiva

Manutenções pre-
ventivas realizadas / 

Manutenções
17,85% 26,66% 30,76% 12,50% 45,71% 34,00% 40,74% 58,75% 45,45% 21,05% 40,00% 37,50% 34,25%
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e/ou neutralizar os mesmos. Sua missão é 
preservar a saúde e integridade física dos 
trabalhadores e seu papel mais importante 
é o de estabelecer uma relação de diálogo 
e conscientização entre os integrantes da 
empresa.

Sustentabilidade ambiental

Critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições

O CRMV-PR, em suas contratações, busca sem-
pre a aquisição e utilização de produtos constituídos 
por materiais reciclados, atóxicos ou biodegradáveis 
e equipamentos com melhor índice em eficiência 
energética, com Etiquetas Nacionais de Conservação 
de Energia (ENCE).

Ações para redução do consumo de 
recursos naturais

Energia elétrica
Em 2018 realizamos a substituição de 92 lâmpa-

das fluorescentes por LED e a substituição de três 
refletores externos de lâmpadas de vapor por LED.

Papel
Com a manutenção da utilização do SEI, foram 

economizadas 150 resmas (equivalente a 75 mil 
folhas) de papel em 2018.

Redução de resíduos poluentes

Realizamos mensalmente o descarte de materiais 
recicláveis utilizando o programa “Coleta Lixo Que 
Não é Lixo” (coleta regular dos resíduos gerados nas 

Mudanças e desmobilizações 
relevantes

Foi adquirido um imóvel (sala comercial) em 
Londrina, onde será instalada a Unidade Regional de 
Atendimento – URA Londrina, o que gerará em 2019 
economia com despesas de aluguel.

Principais desafios e ações futuras

• Padronização da Sede e das nove Unidades 
Regionais de Atendimento, seguindo as 
orientações do Manual de Acessibilidade 
em Prédios Públicos. O manual prevê aces-
sibilidade em prédios de uso e propriedade 
da administração pública federal, direta e 
indireta, sejam eles locados ou próprios. A 
acessibilidade é considerada imprescindível 
para o atendimento público, considerando a 
diversidade de usuários, sejam eles cidadãos 
em busca dos serviços oferecidos, sejam os 
próprios empregados no cumprimento de 
seu trabalho. A padronização visa também 
o cumprimento do Decreto 5.296/2004, 
que regulamenta as Leis 10.048/2.000 e 
10.098/2.000 e se remete às normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT (no CRMV-PR uti-
lizamos as Normas Brasileiras 9050 e 13994), 
assim como à Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, assinada em 
2007 e que teve seu texto aprovado pelo 
Decreto Legislativo n° 186, de 2008. 

• Manter as ações da CIPA com o objetivo de 
observar e relatar as condições de risco no 
ambiente de trabalho e solicitar medidas 
para reduzir e eliminar os riscos existentes 

atividades diárias em estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, cujos volumes 
e características sejam compatíveis com a legislação 
municipal vigente). O ‘lixo que não é lixo’ gerado 
pelo CRMV-PR é constituído por materiais recicláveis, 
tais como papéis, plásticos, pilhas, cartuchos toner, 
vidros, metais, lâmpadas e remédios vencidos.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Conformidade Legal

Normas da Administração Pública Federal:

O CRMV-PR, reservada sua capacidade estru-
tural e tecnológica para assegurar a conformidade 
legal da gestão de TI, observa e aplica as normas da 
Administração Pública Federal em sua Gestão de TI 
no que é possível, considerando os preceitos legais 
dos:

• DECRETO Nº 8.638 DE 15, DE JANEIRO DE 
2016 - Institui a Política de Governança Digi-
tal no âmbito dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional. 

• DECRETO Nº 8.777, DE 11 DE MAIO DE 
2016 - Institui a Política de Dados Abertos do 
Poder Executivo federal. 

• PORTARIA DO MP Nº 107, DE 2 DE MAIO DE 
2018 - Aprova a versão revisada da Estraté-
gia de Governança Digital da Administração 
Pública Federal para o período 2016-2019 e 
atribui à Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação a competência que 
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Modelo de governança de TI

A governança em TI do CRMV-PR tem como ob-
jetivo elaborar e aprovar políticas relativas à Tecnolo-
gia da Informação, além de monitorar e, sempre que 
vinculadas a planos de ação dos objetivos estratégi-
cos, monitorar sistematicamente e avaliar estas políti-
cas. A figura a seguir apresenta, de forma esquemáti-
ca, o modelo de governança de TI do CRMV-PR:

especifica.

Dos eixos e objetivos estratégicos da “Estratégia 
de Governança Digital da Administração Pública 
Federal”, Portaria do MP nº107/2018, o CRMV-PR tem 
atentado para desenvolver ações na área de TI que 
promovam o acesso à informação: fomentando a 
disponibilização e o uso de dados abertos e promo-
vendo a transparência por meio do uso de TIC (apri-
moramento do Portal da Transparência, utilização de 
sistemas como o SEI, entre outros); e a prestação de 
serviços: ampliação da oferta e aprimoramento dos 
serviços públicos por meio da transformação digital 
(e-OUV, e-ART) e compartilhando e integrando in-
fraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços. 
Desse modo, evolui continuamente seus padrões 
referentes a dados abertos, acessibilidade, seguran-
ça da informação, identidade visual, entre outros.

Normas do CRMV-PR

O CRMV-PR obedece ainda às normas estabele-
cidas em seus atos internos. Está em desenvolvimen-
to portaria que normatiza o monitoramento, o uso da 
Internet e dos recursos tecnológicos pelos empre-
gados públicos no âmbito do CRMV-PR e dá outras 
providências. 

Além do Manual de Boas Práticas do SEI (Proces-
so SEI nº 018321/2018-06), que auxilia a área de TI 
em ações acessórias de utilização correta do sistema, 
estabelecendo formas e orientando no contingencia-
mento do salvamento de arquivos, evitando sobre-
carregar empregados com arquivos desnecessários 
ou grandes demais, entre outros. 

Contratações mais relevantes de 
recursos de TI

Foi realizada nova demanda de aquisições com o 
objetivo de eliminar os computadores defasados da 
rede, permitindo que o parque tecnológico do Con-
selho pudesse alcançar um nível ainda mais alto de 
atuação produtiva, uma vez que seus equipamentos 
não são mais um obstáculo operacional para a plena 
realização de seus trabalhos.

Os itens adquiridos e suas respectivas soluções 
foram:

• 2 ultrabooks para atender demandas exter-
nas a nível de diretoria e administração;

• 22 novos microcomputadores para substituir 
últimas unidades que estavam defasadas na 
infraestrutura de rede;

• 44 monitores para multiplicar as possibilida-
des dos colaboradores em trocar telas e ma-
nipular com mais facilidade a troca de dados 
entre sistemas e planilhas eletrônicas;

• 22 nobreaks que garantem o uso saudável 
dos equipamentos de TI.

Prevíamos a aquisição de mais itens, entre eles 
mais um servidor pra a rede, que acabaram sendo 
eliminados para atender planos futuros de infraestru-
tura. Com as renovações e avanços tecnológicos no 
Brasil, iremos trabalhar na colocação em nuvem da 
maioria dos serviços locais; a expectativa é que até 
2021 o CRMV-PR possa contar com o uso do cloud-
computing como solução de TI.

Diretoria e Conselheiros:
atuam em nível estratégico.

Definem os objetivos e as diretrizes da atu-
ação da área de TI.

Coordenadoria de Gabinete Executivo: 
atua em nível tático.

Elabora políticas relativas à TI (com 
suporte das áreas interessadas) alinhando 
os planos de ação aos objetivos estraté-
gicos e monitora o desenvolvimento das 
ações de TI (também com apoio das áreas 
interessadas).

Empresa terceirizada:
atua em nível operacional.

Coordenada pela área de gestão em 
TI, identifica e atende demandas junto 
às áreas, propõe soluções, aquisições e 
contratações no âmbito do CRMV-PR para 
análise da área de gestão e aprovação da 
área estratégica, para inclusão em planos 
de ações do órgão. Operacionaliza as 
ações técnicas de TI.

Definição das 
Estratégias 

de TI

Gestão de TI

Operacionalização 
da TI
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qualidade de serviço prestado à empresa; armaze-
namento das informações (histórico de orientações); 
acesso remoto; possibilidade de anexar imagens; 
acompanhamento pelo CRMV-PR das atividades 
do RT; acesso por diversos sistemas operacionais, 
incluindo aplicativos móveis (smartphone e tablets); 
sem custo para o profissional ou para empresa. A 
manutenção é realizada pela empresa Estúdio 89 
Desenvolvimento de Software Ltda. ME.

BETHA – Sistema de Folha de Pagamento que 
gera a folha de pagamento dos funcionários do 
CRMV-PR.

SEI – Sistema Eletrônico de Informações, desen-
volvido pelo TRF4 e está implantado no CRMV-PR 
para controle e digitalização dos processos internos. 

NetPronto – Sistema Organizacional na WEB para 
controle de atividades internas e relacionamento 
com os colaboradores. Este sistema foi implantando 
no setor de TI para registrar os chamados internos e 
gerar relatórios estratégicos para soluções tecnoló-
gicas ao Conselho e para controlar os atendimentos 
aos funcionários.

Segurança da informação

Com as aquisições realizadas em 2017, foi pos-
sível elevar o nível de qualidade dos equipamentos 
de TI do CRMV-PR chegando ao ponto de realizar 
melhorias significativas para toda a estrutura organi-
zacional. Tais aquisições permitiram a centralização 
de todas as demandas tecnológicas internamente e, 
com isso, controle total de qualquer operação feita 
de maneira tecnológica.

Com a aquisição dos roteadores as URAs foram 
interligadas e agora podem interagir entre si, o que 
facilita a troca de informações e permite à TI o con-

Principais iniciativas (sistemas e 
projetos) e resultados na área de TI por 
cadeia de valor

SISCAD – Sistema de Cadastro – Contempla 
todas as informações referentes a profissionais, em-
presas e fiscalização. Foi desenvolvido pelo CFMV e 
a manutenção é realizada pela área de TI do próprio 
Conselho Federal. 

SISCONT – Sistema de Contabilidade – Contem-
pla todas as informações financeiras e contábeis do 
CRMV-PR. Foi desenvolvido pela IMPLANTA, contra-
tada pelo CFMV.

SISCAE - Sistema de Estoque – Desenvolvido 
pela área de TI do CFMV e a manutenção é realizada 
pela área de TI do próprio Conselho Federal, sem 
custos ao CRMV-PR. 

REPORT – Sistema de Protocolo de documentos 
que registra a entrada dos documentos na Autarquia 
e sua tramitação entre os setores. Foi desenvolvido 
pela área de TI do CRMV-SC, fornecido ao Paraná 
sem custos, e a manutenção é realizada pela área de 
TI do Regional de Santa Catarina em conjunto com o 
funcionário do CRMV-PR. Este sistema atualmente é 
utilizado somente para processos éticos, sendo toda 
a demanda de protocolo transferida para o sistema 
SEI.  

SISTEMART – Sistema de registro eletrônico das 
atividades do RT na empresa, substituindo o Livro 
de Controle das Atividades do RT. O SISTEMART foi 
instituído pela Resolução CRMV-PR nº 14, de 19 de 
maio de 2015. O sistema traz vantagens ao profis-
sional e à empresa: mais segurança no exercício da 
atividade como Responsável Técnico, possibilitando 
respaldo por parte do CRMV-PR; comunicação mais 
ágil e segura entre o RT e a empresa; aumento da 

trole dos equipamentos e do uso feito pelos colabo-
radores no intuito de usar essa possibilidade como 
recurso de melhorias e automatização operacional. 
Também foi possível a instalação de softwares auto-
maticamente pela rede, permitindo troca dinâmica 
e segura de documentos e principalmente manter 
uma comunicação ativa com a Sede, integrando com 
a rede os computadores e dispositivos remotos.

Contamos com redundância de servidores e 
equipamentos tecnológicos para os fiscais, que ago-
ra possuem notebooks que permitem integrações 
facilitadas para operar suas demandas.

Os backups são diários e gravados em dispositi-
vos externos para garantir que qualquer ocorrência 
não afete o backup em si e que a TI possa realizar 
recuperações seguras e íntegras.

Além disso, os portais externos passaram por 
ajustes no protocolo de acesso e agora contam com 
certificados digitais por HTTPS com registros de 
acessos assistidos por scripts que bloqueiam tentati-
vas de DOS/DDOS.

Principais desafios e ações futuras

Um fator que podemos observar para o futuro é 
a inovação no quesito conexão. As URAs estão preci-
sando melhorar o uso de internet e vamos trabalhar 
para garantir que os dados trafeguem de maneira 
ágil e íntegra, acompanhando as necessidades de 
mercado em trazer cada vez mais qualidade para a 
troca de informações. Consequentemente teremos 
que nos adequar a essas demandas naturais sociais.

Por último informamos o plano de renovação de 
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leis 5.517/68 e 5.550/68 e as resoluções do Conse-
lho Federal de Medicina Veterinária, cumprindo as 
normas setoriais e institucionais, para executar as 
atribuições legais do Conselho.

Para análise dos indicadores de desempenho 
são utilizados dados fornecidos pelo SISCAD, SEI e 
planilhas próprias de controle.

Indicador (fórmula de cálculo)

Atendimentos Realizados /
Atendimentos Demandados  *  100 = %

Onde:
Atendimentos realizados correspondem aos 

atendimentos que foram concluídos pelo Conse-
lho Regional: número de inscrições; transferências; 
inscrições secundárias; transformação de inscrição 
provisória em definitiva; ofícios de informações de 
outros CRMVs; 2ª via de cédula de identidade pro-
fissional; atualizações de endereço; suspensão de 
registro; e inscrição de empresas.

Atendimentos demandados correspondem aos 
atendimentos que deram entrada no Conselho 
Regional: número de inscrições; transferências; 

parque de computadores a cada três anos, analisan-
do que o uso diário desgasta os equipamentos e a 
evolução dos softwares estão crescendo rapidamen-
te. Com isso a TI do CRMV-PR entende que, para que 
possamos continuar a atender de maneira produtiva 
as demandas operacionais dos colaboradores que 
atuam no avanço da profissão dos registrados a este 
órgão, precisamos manter um estudo constante de 
uso de equipamentos e softwares.

Estamos atuando em projetos de desenvolvimen-
to de software que automatizará operações adminis-
trativas e facilitará ainda mais o trabalho interno. Tais 
softwares ainda estão em fase de levantamentos de 
necessidades e, se possível, em 2020 atuaremos na 
elaboração de editais para contratar os serviços de 
desenvolvimento de terceiros.

GESTÃO DE REGISTROS
(ATIVIDADE CARTORIAL RELATIVA A 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS)

Conformidade legal

Realizar análise e expedição de documentos e 
relatórios diversos, executando toda movimentação 
de pessoa jurídica e física em conformidade com as 

inscrições secundárias; transformação de inscrição 
provisória em definitiva; cancelamentos de registro; 
inscrições de empresas; suspensão de registros; 
ofícios de informações de outros CRMVs; 2ª via de 
cédula de identidade profissional; atualizações de 
endereço protocolados.

Ações mais relevantes desenvolvidas

• Elaborado manual referente à tramitação dos 
processos da Seção de Registro no SEI;

• Realizada a adequação da Seção de Registro 
ao Decreto Nº 9.094, de 17 de julho de 2017;

• Desenvolvidos e disponibilizados no site do 
CRMV-PR novos modelos processuais;

Outras informações relevantes:

PROCESSO: ATENDER CLIENTE

PRODUTO CLIENTE INTERNO
NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Atendimento realizado

PESSOA FÍSICA E 
JURÍDICA

- Cidadão
- Os profissionais de Medicina Veteri-

nária e Zootecnia
- Estabelecimentos ligados à área de 

Medicina Veterinária e Zootecnia

EFICÁCIA. Índice 
de eficácia do 
atendimento

Atendimentos realiza-
dos / Atendimentos 

demandados
70,00% 92,00% 88,00% 65,00% 100,70% 100,45% 802,00% 110,00% 722,00% 134,00% 100,70% 57,00%

ESTATÍSTICAS SEI 2018

Processos gerados no período 3.130

Processos com tramitação no período 7.073

Processos com andamento fechado na unidade 
ao final do período

6.838

Processos com andamento aberto na unidade 
ao final do período

235
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Pessoa Física

TOTAL DE PROFISSIONAIS ATUANTES: 11.827

Médicos Veterinários
11.173

Zootecnistas
654

TOTAL DE PROFISSIONAIS INSCRITOS: 1.119

Médicos Veterinários: 1.074
Mulheres: 679 
Homens: 395 

Zootecnistas: 45
Mulheres: 20 
Homens: 25 

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS 
ESTADOS

141

INSCRIÇÃO DE ESTRANGEIROS 01 Peru

RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ESTRANGEIROS 01 México

TÍTULOS DE ESPECIALISTA HOMOLOGADOS 03

     Cirurgia Veterinária 02

     Patologia Veterinária 01

ISENTOS (Resolução CFMV 1022/2013) 34

SUSPENSÃO POR APOSENTADORIA 13

CANCELAMENTOS 300

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CÉDULA 57

PROFISSIONAIS INSCRITOS POR REGIÃO

*A diferença entre o número total de inscritos no ano e o total de inscritos por região se justifica em função do filtro aplicado pelo sistema, que é baseado no CEP. Assim, 
profissionais que residem em outros estados, mesmo que possuam inscrição (primária ou secundária) no CRMV-PR, não são contabilizados na tabela de região.
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Principais desafios e ações futuras

• Realizar levantamento de profissionais que já se enquadram nos termos da Resolução CFMV nº 
1022/2013 e encaminhar ofício informativo;

• Implantar processo totalmente digital: aceitar (caso autorizado pela autoridade competente e 
órgãos superiores) somente documentos digitalizados de registros, cancelamentos, isenções, 
suspensões e demais solicitações pertinentes, garantindo a integridade e autenticidade temporal 
dos eventos e das evidências armazenadas.

• Campanha de atualização do SISCAD para eleição do CRMV-PR, triênio 2020/2023 – Processo 
eletrônico. 

• Realizar o projeto piloto: O CRMV na Universidade - um dia com a estrutura do Conselho para 
realização dos registros dos profissionais nas IES, com orientação da CEEMV junto aos formandos.

Pessoa Jurídica

TOTAL DE INSCRITOS: 969

Pessoa Jurídica
853

Propriedade Rural
116

EMPRESAS INSCRITAS POR REGIÃO
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http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/342
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são encaminhadas aos órgãos competentes, confor-
me determinado pela Lei Federal nº 5517/1968. 

Indicadores

Para análise dos indicadores de desempenho 
são utilizados dados fornecidos pelo SISCAD, SEI e 
planilhas próprias de controle.

A) Registro e RT regularizado:

Empresas e Profissionais Autuados / Empresas e 
Profissionais Fiscalizados * 100 = %

Onde: Empresas e Profissionais Autuados corres-
ponde às empresas e profissionais que foram visita-
das pelo fiscal e tiveram Auto de Infração emitidos. 
Empresas e Profissionais Fiscalizados corresponde 
às empresas e profissionais visitados pelo fiscal que 
tiveram Auto de Infração e/ou Termo de Fiscalização 
emitidos no mês de referência.

 
B) Estabelecimentos fiscalizados:

Empresas Fiscalizadas / Empresas
Registradas * 100 = %

Onde: Empresas Fiscalizadas corresponde às 
empresas visitadas pelo fiscal que tiveram Auto de 
Infração e/ou Termo de Fiscalização emitidos no mês 
de referência. Empresas Registradas corresponde ao 
número total de empresas registradas atualmente.

GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
ASSESSORIA TÉCNICA

Conformidade legal

A Fiscalização e a Assessoria Técnica planejam 
e executam ações fiscalizatórias do CRMV-PR, bem 
como prestam orientação às pessoas físicas e jurídi-
cas e à sociedade quanto às fiscalizações baseadas 
nas Leis Federais nº 5.517/1968 e nº 5.550/1968 e 
nas diversas Resoluções do CFMV e do CRMV-PR. 
Também são averiguadas possíveis situações de 
infrações éticas por parte dos profissionais médicos 
veterinários e zootecnistas, conforme os Códigos de 
Ética dessas profissões, respectivamente, Resoluções 
CFMV 1138/2016 e CFMV 413/1982. As possíveis 
infrações éticas são relatadas tecnicamente e enca-
minhadas ao Plenário para análise de instauração, 
conforme Código de Processo Ético, Resolução 
CFMV 875/2007.

A emissão e gestão dos Termos de Fiscalização, 
Autos de Infração e de Multa seguem o disposto na 
Resolução CFMV nº 672/2000, sendo que a emissão 
dos Termos de Fiscalização e Autos de Infração fica 
a cargo dos fiscais, enquanto a emissão do Auto de 
Multa e a gestão de todos ficam sob controle da 
Seção de Fiscalização e Responsabilidade Técnica 
(SFRT). Por fim, quando em fiscalização são consta-
tadas irregularidades que não estão na alçada do 
CRMV-PR, as informações, tecnicamente embasadas, 

C) Novos registros efetuados:

Novas Empresas Registradas / Empresas
Fiscalizadas * 100 = %

Onde: Novas Empresas Registradas corresponde 
ao número de novas empresas registradas no mês 
de referência. Empresas Fiscalizadas corresponde às 
empresas visitadas pelo fiscal que tiveram Auto de 
Infração e/ou Termo de Fiscalização emitidos no mês 
de referência.

D) Atendimento realizado:

Atendimentos Realizados / Atendimentos
Demandados * 100 = %

Onde: Atendimentos Realizados correspondem 
aos atendimentos que foram concluídos pelo Con-
selho Regional (número de ARTs homologadas). 
Atendimentos Demandados correspondem aos aten-
dimentos que deram entrada no Conselho Regional 
(número de ARTs protocoladas no CRMV-PR, inclu-
sive as ARTs entregues junto aos documentos para 
registro de empresas).
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PROCESSO: FISCALIZAR

PRODUTO CLIENTE INTERNO
NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Registro e RT regula-
rizado

Diretoria Executiva
EFICÁCIA. índice 

de eficácia na 
fiscalização

Empresas e profissionais / Empresas 
e profissionais fiscalizados

27,23% 30,96% 37,54% 24,80% 27,06% 23,14% 26,88% 20,08% 19,84% 25,53% 27,13% 17,46%

Estabelecimentos 
fiscalizados

Diretoria Executiva
EFICÁCIA. Índice 

de eficácia na 
fiscalização

Empresas fiscalizadas / Empresas 
registradas

2,58% 2,68% 2,45% 4,81% 4,75% 4,26% 3,55% 6,97% 5,96% 7,36% 5,39% 2,10%

Novos registros efe-
tuados

Diretoria Executiva
EFICÁCIA. Índice 

de eficácia na 
fiscalização

Novas empresas registradas / Em-
presas fiscalizadas

18,86% 14,54% 37,05% 18,34% 14,28% 21,04% 22,76% 11,67% 10,54% 12,58% 10,40% 12,66%

PROCESSO: ATENDER CLIENTE

PRODUTO CLIENTE INTERNO
NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Atendimento realizado

ASSESSORIA TÉCNICA

- Cidadão
- Os profissionais de 

Medicina Veterinária e 
Zootecnica

- Estabelecimentos liga-
dos à área de Medicina 
Veterinária e Zootecnia

EFICÁCIA. índice 
de eficácia do 
atendimento

Atendimentos realizados / Atendi-
mentos demandados

84,09% 83,60% 108,33% 100,00% 100,00% 116,66% 50,00% 90,00% 122,22% 61,53% 175,00% 66,66%

ART física

ART eletrônica

ARTs 
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- Foram analisadas, homologadas e cadastra-
das 6524 Anotações de Responsabilidade Técnica, 
superando em 45% as metas previstas. Também 
foi superada em quase 25% a meta de estabeleci-
mentos fiscalizados, alcançando um total de 5232 
estabelecimentos. Os dados refletem a otimização 
do processo de fiscalização e a reestruturação orga-
nizacional.

- Destaca-se o encaminhamento de quatro de-
núncias de exercício ilegal da medicina veterinária e/
ou da zootecnia. Também foram encaminhadas oito 
denúncias de maus-tratos aos animais. O encami-
nhamento de denúncias que não estão na alçada do 
CRMV-PR está previsto na Lei Federal 5517/68 e está 
relacionado à otimização da fiscalização e da comu-
nicação com a sociedade.

- Implantação da ART eletrônica (e-ART) forne-
cida pelo CFMV. A e-ART traz um grande benefício 
aos usuários, facilitando a emissão de Anotações de 
Responsabilidade Técnica e agilizando o processo. A 
homologação, que poderia demorar mais de 40 dias 
em 2016, quando o processo era físico, agora pode 
ser realizada em até 24 horas. Esse desenvolvimento 
encontra-se alinhado ao objetivo de promoção de 
tecnologias seguras e adequadas ao funcionamento 
do CRMV e com a racionalização de recursos.

- Com a atualização do sítio eletrônico do CRM-
V-PR, foi implementada a ferramenta para realiza-
ção de denúncias online contra estabelecimentos 
sujeitos a registro e Anotação de Responsabilidade 
Técnica junto ao CRMV-PR e disponibilizado formu-
lário eletrônico de denúncia ético-profissional. Essas 
ferramentas ampliam e aperfeiçoam a comunicação 
da sociedade e dos profissionais com o CRMV-PR. 

Ações mais relevantes, sua associação 
aos objetivos estratégicos e 
justificativas para essas ações

A Fiscalização e a Assessoria Técnica atuam dire-
tamente em alguns objetivos estratégicos com maior 
impacto, dos quais podemos destacar: “Otimizar o 
processo de fiscalização”; “Efetividade na prestação 
de serviços aos profissionais e à sociedade”; e “Medi-
cina Veterinária e Zootecnia reconhecida e valorizada 
pela sociedade”.

Entre as ações mais relevantes, podemos citar:

- Elaboração do “Manual de procedimentos do 
responsável técnico no serviço de higiene e estética 
animal” e o “Guia para elaboração do manual de 
boas práticas nos estabelecimentos prestadores de 
serviço de higiene e estética animal”, com previsão 
de publicação para 2019. As publicações atendem o 
objetivo de orientar e disciplinar a atividade do mé-
dico veterinário e do zootecnista, contribuindo para 
o desenvolvimento dos profissionais inscritos. Outros 
dois projetos foram iniciados em 2018, sendo o “Ma-
nual de Publicidade - 2ª edição - atualizada e revisa-
da” e o “Manual de Orientações para Programas de 
Controle Populacional”, mas ainda sem previsão de 
lançamento.

- Foram realizadas a revisão/atualização o POP 
do Processo de Homologação de ART e a revisão/
atualização das ações da Seção de Fiscalização e 
Responsabilidade Técnica e ASSTEC quanto ao 
SEI. Essas revisões promoveram maior alinhamento 
do processo e otimização da infraestrutura física e 
tecnológica, gerando segurança e adequando-se às 
necessidades de trabalho do CRMV-PR;

Também foram revistas e atualizadas as informações 
disponíveis no sítio eletrônico relacionadas à seção. 

- Com o objetivo de otimizar o processo de 
fiscalização, o planejamento das fiscalizações está 
sendo realizado de forma conjunta entre o agente 
de fiscalização e a coordenação regional, a fim de 
atender as metas propostas e ampliando o número 
e qualidade das fiscalizações. Nesse mesmo sentido 
foram implantadas estratégias de fiscalização, ado-
tando metodologia de viagens.

- Foram analisados 37 projetos de controle 
populacional, sendo 85% acima da expectativa. A 
análise dos projetos ajuda a melhorar os serviços 
veterinários prestados à sociedade, visto que não 
aprovam práticas que colocam em risco a saúde 
única e o bem-estar animal, valorizando e trazendo 
reconhecimento da profissão frente à sociedade;

- Iniciou-se a classificação de estabelecimentos 
em Regime Especial de Fiscalização - “Refisca”, consi-
derando irregularidades encontradas anteriormente 
e denúncias recebidas, alinhada ao objetivo estraté-
gico de otimizar a fiscalização;

- Com o objetivo de dar mais efetividade na 
prestação de serviços, criou-se o agendamento de 
atendimentos presencias pela Assessoria Técnica aos 
profissionais e à sociedade.

 
Ações não concluídas

- Revisar/atualizar o Procedimento Operacional 
Padrão (POP) do Processo de Fiscalizar do CRMV.

- A meta de 400 pareceres de análise de estrutu-
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Outras informações relevantesra de estabelecimentos veterinários foi excluída no 
decorrer do ano de 2018, devido à identificação de 
que a exigência do mesmo ocasionava morosidade 
no processo de registro dos estabelecimentos.

Principais desafios e ações futuras

• Criar mecanismos apropriados para monito-
rização das homologações das e-ART e esta-
belecimento de procedimentos de análise e 
cancelamento, nos casos indicados.

• Aplicação de mecanismo único para homolo-
gação de ART (apenas e-ART).

• Criar estratégias visando minimizar a resis-
tência dos clientes em utilizar a e-ART.

• Finalizar e dar publicidade aos manuais ela-
borados, assim como elaborar outros manu-
ais que venham a contribuir com as compe-
tências dos profissionais.

• Desenvolver mecanismos para análise de 
risco.

Legenda
• Documentos emitidos: (AI + TF)
• AI: Autos de Infração (PJ+PF)
• TF: Termo de Fiscalização (PJ+PF)
• AM: Autos de Multa (PJ+PF)
• ART: Anotação de Responsabilidade Técnica
• PJ: Pessoa Jurídica
• PF: Pessoa Física

Obs.: outros documentos como adesivos, acórdãos, 
memorandos, ofícios, requerimentos de baixa, ter-
mos de visita a profissional não foram computados 
na tabela

Ano
Documentos 

emitidos
TF AI

ARTs homolo-
gadas

AM
Estabelecimen-
tos fiscalizados

2016 5781 4178 1603 3773 235 4371

2017 5533 4064 1469 5474 260 4807

2018 7047 5547 1500 6524 282 5232

GESTÃO DE COBRANÇA

Conformidade legal

As cobranças do CRMV-PR seguem as normas vigentes: Lei nº 5.517, de 23 outubro de 1968; Resolução CFMV nº 867, de 19 de novembro de 2007; e Resolução CFMV 
nº 1120, de 23 de setembro de 2016. Realizamos negociação de débitos administrativos e/ou ajuizados.
 

Indicador

Foi aferido mensalmente o índice de eficácia do processo ‘Atender Clientes’, que compreende os termos de parcelamentos efetuados x termos de parcelamento proto-
colados nos períodos de medição.

2018

Termos de Fiscalização - PJ 5453

Termos de Fiscalização - PF 94

Autos de Infração - PJ 1489

Autos de Infração - PF 11

Autos de Multa - PJ 275

Autos de Multa - PF 7

Pareceres Técnicos 253

Relatórios Técnicos de Fiscalização 54
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2.028.703,75 (dois milhões vinte e oito mil 
setecentos e três reais e setenta e cinco 
centavos);

• Notificação de débitos: 811 notificações 
com anuidades diversas. Valor notificado: 
R$ 2.573.640,40 (dois milhões quinhentos e 
setenta e três mil seiscentos e quarenta reais 
e quarenta centavos);

• Foram gerados/tramitados 694 processos de 
parcelamento no SEI, contendo 1051 termos 
de parcelamento;

• Inscrição em dívida ativa dos devedores da 
anuidade de 2013 (somente dos passíveis de 
inscrição: sem liminar/ação contra o CRMV);

• Arrecadação em 2018, dentre as diversas ta-

Fórmula de cálculo

Atendimentos Realizados / 
Atendimentos Demandados * 100 = %

Onde: Atendimentos realizados correspondem 
aos atendimentos que foram concluídos pelo Con-
selho Regional. Atendimentos demandados corres-
pondem aos atendimentos que deram entrada no 
Conselho Regional.

Ações mais relevantes

• Inscrições em dívida ativa: 492 processos 
com anuidades diversas. Valor inscrito: R$ 

xas e anuidades, de R$ 11.278.073,23 (onze 
milhões duzentos e setenta e oito mil setenta 
e três reais e vinte e três centavos). Desse 
valor, foi repassada cota parte ao CFMV de 
R$ 2.762.334,56 (dois milhões setecentos e 
sessenta e dois mil trezentos e trinta e quatro 
reais e cinquenta e seis centavos);

 
Principais desafios e ações futuras

• Implantar o pagamento de débitos utilizando 
o cartão de débito e crédito; 

• Implantar o sistema de protesto de certidões 
de dívida.

PROCESSO: ATENDER CLIENTE

PRODUTO CLIENTE INTERNO
NOME DO 

INDICADOR
FÓRMULA

NÍVEL DE RESULTADO

2018

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Atendimento realizado

SEÇÃO DE
COBRANÇA

- Cidadão
- Os profissionais de Medicina Veteri-

nária e Zootecnia
- Estabelecimentos ligados à área de 

Medicina Veterinária e Zootecnia

EFICÁCIA. Índice 
de eficácia do 
atendimento

Atendimentos realiza-
dos / Atendimentos 

demandados
86,42% 72,72% 78,18% 80,35% 70,14% 69,15% 70,58% 62,18% 71,57% 75,00% 69,09% 60,00%

os processos no âmbito da Administração Pública. As 
principais normas utilizadas para o PEP são:

• Resolução CFMV nº 875/2007 – aprova o 
Código de Processo Ético-Profissional;

• Resolução CFMV nº 722/2002 – aprovava o 
Código de Ética do Médico Veterinário até 
09 de setembro de 2017, porém ainda é 
analisada para casos em que o ato aconteceu 
antes desta data;

GESTÃO DE PROCESSO ÉTICO-
PROFISSIONAL (TRIBUNAL DE HONRA)
 

Conformidade legal

O Processo Ético-Profissional (PEP) tem sua mo-
vimentação com base em Resoluções do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, sempre obedecen-
do aos princípios e normas que devem reger todos 

• Resolução CFMV nº 1138/2016 – aprova o 
atual Código de Ética do Médico Veterinário;

• Resolução CFMV nº 413/1982 - aprova o 
Código de Deontologia e de Ética do Zoo-
tecnista.

 
Os processos éticos possuem dois indicadores e 

ambos visam verificar a eficácia do processo, sendo 
que a análise dos mesmos se dá com base em plani-
lhas próprias de controle.
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advertência confidencial, em 36% a censura confi-
dencial, e em 16% a censura pública.

Em 88% dos casos foi considerado que o profis-
sional atuou com negligência, imprudência ou impe-
rícia (artigo 14, I da Resolução CFMV nº 722/2002) e 
em 28% dos casos houve a condenação por desres-
peitar normas e legislações do Sistema CFMV/CRM-
Vs (artigo 14, V).

Dos 25 casos julgados procedentes houve seis 
recursos ao CFMV.

A área de atuação dos 54 processos julgados 
dividiu-se da seguinte forma:

Indicadores

1. Índice de Processos Éticos Julgados:

Processos éticos Julgados / Processos
Éticos Instaurados * 100 = %

2. Índice de Processos Éticos Instaurados:

Processos Éticos Instaurados / Denúncias
Recebidas * 100 = %

Ações mais relevantes desenvolvidas

• Treinamento dos colaboradores das URAs 
para realização das audiências administrati-
vas nos PEPs;

• Criação e implementação de mais celeridade 
na fase de instrução do Processo Ético-Profis-
sional visando menor tempo processual; 

 
Ações não concluídas

Elaboração e aprovação da Resolução que busca 
normatizar a Defensoria Dativa.

Outras Informações Relevantes

No ano de 2018, entre os meses de maio e 
dezembro, foram julgados 54 Processos Ético-Pro-
fissionais. Em 27 desses casos (50%) o profissional 
envolvido foi absolvido (julgado improcedente), 
em 25 casos (46,29%) houve condenação (julgado 
procedente), e nos outros dois (3,7%) o processo foi 
arquivado sem a análise do mérito (fato). Nos casos 
em que houve a condenação, em 48% foi aplicada 

Principais desafios e ações futuras

• Inclusão do Processo Ético-Profissional na 
Plataforma SEI, em busca da celeridade pro-
cessual, efetividade do julgamento e moder-
nização do processo;

• Envio mensal das informações dos julgamen-
tos à ASSCOM para divulgação de dados à 
sociedade;

• Implantação da matriz de riscos.

GESTÃO DE CUSTOS

Estimativa de custos por área de 
atuação - Anexo único (Execução do 
Orçamento por Centro de Custos)

O processo de gestão dos custos está divido 
em três níveis de agregação: atividades de apoio, 
atividades finalísticas e apoios institucionais. Elas 
constituem vários projetos e cada um deles possui 
seus planos de ação. Devido à forma como eram 
classificados estes custos no âmbito da unidade, não 
foi possível a exata apuração destes, separando as 
atividades finalísticas e de apoio. As despesas de 
pessoal, por exemplo, estão todas contempladas 
como atividades de apoio, sendo que neste cento de 
custo constam alocados os funcionários contratados 
para as atividades de fiscalização, registro, e outras 
atividades-fim, além dos funcionários contratados 
para as atividades de apoio, como pessoal do setor 
financeiro e compras. No entanto, a segregação dos 
custos por atividade finalística e de apoio será objeto 
de estudos por este Conselho junto ao Sistema 
CFMV/CRMVs.

Clínica de pequenos:
32 (59,25%)

Responsabilidade Técnica:
04 (7,40%)

Defesa sanitária animal:
02 (3,70%)

Exames laboratoriais:
09 (16,66%)

Inspeção Sanitária:
02 (3,70%)

Outros - Publicidade:
03 (5,55%)

Outros - Maus-tratos:
02 (3,70%)
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ca. Em consequência, os recursos financeiros a eles 
destinados também deveriam ser classificados como 
investimentos nesse setor do orçamento da Autar-
quia. 

Atividade cartorial e tribunal de honra

A atividade cartorial (registro) e a atuação do 
CRMV-PR como tribunal de honra (julgamentos de 
Processos Ético-Profissionais) se enquadram na mes-
ma situação demonstrada em relação à fiscalização. 
Como não há uma classificação contábil específica, 
algumas despesas estão enquadradas em ativida-
des de apoio quando, na prática, são destinadas às 
áreas finalísticas. Pode-se citar o mesmo em relação 
ao quadro de pessoal, selos de autenticação para 
fixação nos diplomas de profissionais averbados 
no CRMV-PR, expedição de cédulas de identidade 
profissional, equipamentos, custos com sessões de 
julgamento de PEPs, realização de oitivas, intimação 
das partes nas diversas fases processuais que ainda 
ocorrem por meio de telegramas e correspondên-
cias registradas, entre outros.  

Além das ações de rotina, todos os projetos exe-
cutados pelo Conselho vinculados aos objetivos es-
tratégicos “Efetividade na prestação de serviços aos 
profissionais e à sociedade” e “Medicina Veterinária 
e Zootecnia reconhecida e valorizada pela socie-
dade” apresentam interface direta com a atividade 
finalística. Em consequência, os recursos financeiros 
a eles destinados também deveriam ser classificados 
como investimentos nesse setor do orçamento da 
Autarquia. 

As áreas supraditas são responsáveis pela reali-
zação da missão do Conselho Regional de Medicina 

Para fins de elucidação, elencamos os seguintes 
recursos vinculados à área e processos finalísticos:

Assessoria Técnica e Fiscalização

A área de Assessoria Técnica e Fiscalização conta 
com quatro médicos veterinários, dois lotados em 
Curitiba, um em Cascavel e um em Londrina; oito 
agentes de fiscalização, sendo três destacados para 
atuar em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, e 
os demais nas regiões de Londrina, Maringá, Pato 
Branco, Cascavel e Ponta Grossa; e cinco assistentes 
administrativos na Sede. Pode-se considerar ainda o 
apoio dos nove assistentes administrativos lotados 
nas Unidades Regionais de Atendimento, que cum-
prem com aproximadamente 20% das atividades 
ligadas aos processos de fiscalização.

Na perspectiva da infraestrutura física e tecnoló-
gica, são considerados os custos relativos a equipa-
mentos (aparelho celular, notebook, mini-modem de 
internet), softwares/sistemas (SISCAD, SISTEMART), 
frota de veículos, manutenções veiculares, seguro, 
entre outras despesas, tais como: adiantamento de 
viagens; combustível; diárias por ocasião da reali-
zação de reuniões de elaboração de planejamento 
estratégico da área; seminários de RT; participação 
em encontros do Sistema CFMV/CRMVs; participa-
ção em eventos técnicos; e capacitações funcionais.

Além das ações de rotina, todos os projetos 
executados pelo Conselho vinculados aos objetivos 
estratégicos de “Otimizar o processo de fiscalização”, 
“Efetividade na prestação de serviços aos profis-
sionais e à sociedade” e “Medicina Veterinária e 
Zootecnia reconhecida e valorizada pela sociedade” 
apresentam interface direta com a atividade finalísti-

Veterinária do Estado do Paraná: Disciplinar, orien-
tar, fiscalizar o exercício das profissões de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, para o bem-estar da so-
ciedade. O que implica dizer que nenhum recurso 
financeiro está direcionado a ações que não impac-
tem em resultados que agreguem valor às áreas 
mencionadas. 

Empregados públicos lotados nas áreas fim (ASS-
TEC, SFRT, SR, ASSESP):  21 (38,18%)

Principais desafios e ações futuras para alocação 
mais eficiente de recursos e melhoria da qualidade 
dos gastos públicos

- Separação dos centros de custo em atividades 
finalísticas e de apoio, alterando o plano de centros 
de custo atualmente existente.
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DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

tada pelo Decreto 64.704 de 17 de junho de 1969 
é uma Autarquia Federal dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia adminis-
trativa e financeira, com inscrição no CNPJ sob nº 
75.103.192/0001-60, tem por finalidade além da fis-
calização do exercício profissional, orientar, supervi-
sionar e disciplinar as atividades relativas à profissão 
de médico veterinário em todo o território do Estado 
do Paraná.

NOTA 02 – ENTIDADE E APRESENTAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

No que se refere à prestação de contas do exer-
cício de 2018, as demonstrações contábeis estão 
elaboradas e apresentadas em moeda corrente 
nacional vigente em 31/12/2018, em observância às 
determinações contidas na lei nº 4.320/64 e disposi-
ções nas Normas da Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, que preveem o registro das receitas e despe-
sas em regime orçamentário. Essas demonstrações 
compreendem:

Balanço Patrimonial

Apresenta os saldos das contas patrimoniais, 
com um saldo no valor de R$ 15.388.306,62 (quinze 
milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e seis 
reais e sessenta e dois centavos), na data do levanta-
mento do balanço em 31 de dezembro de 2018. O 
ativo financeiro totaliza o valor de R$ 9.126.874,79 
(nove milhões cento e vinte e seis mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e o 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR GERAL

Eu, Claudecir José Munhoz, inscrito no CRC/
PR sob o n° 036776/O-0, contador da MUNHOZ 
& MUNHOZ S/S LTDA, empresa terceirizada 
responsável pela contabilidade do CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO PA-
RANÁ (CRMV-PR), declaro que a referida organi-
zação apresenta escrituração de acordo com os 
princípios fundamentais da contabilidade e com 
as normas brasileiras de contabilidade aplicadas 
ao setor público. Os demonstrativos contábeis 
constantes, relativos ao exercício de 2018, refle-
tem adequadamente a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial da entidade.

Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do CRMV-PR estão 
disponíveis no Portal da Transparência. Para acessar, 
clique aqui.

Notas explicativas às demonstrações 
contábeis do exercício de 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VE-
TERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ, regido pela 
Lei nº 5517 de 23 de outubro de 1968; regulamen-

passivo financeiro o valor de R$ 228.044,90 (duzen-
tos e vinte e oito mil quarenta e quatro reais e noven-
ta centavos), resultando em um superávit financeiro 
no valor de R$ 8.838.829,89 (oito milhões oitocentos 
e trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e oi-
tenta e nove centavos), em 31 de dezembro de 2018.

Demonstração das Variações 
Patrimoniais

Demonstra a apuração do superávit do exercício 
no valor de R$ 874.145,80 (oitocentos e setenta e 
quatro mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta 
centavos), em 31 de dezembro de 2018.

Balanço Financeiro

Demonstra os recursos obtidos e aplicados no 
valor de R$ 25.471.997,34 (vinte e cinco milhões 
quatrocentos e setenta e um mil novecentos e no-
venta e sete reais e trinta e quatro centavos), durante 
o exercício de 2018, com ênfase no saldo disponível 
no valor de R$ 5.755.848,67 (cinco milhões setecen-
tos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta 
e oito reais e sessenta e sete centavos), em 31 de 
dezembro de 2018.

 
Balanço Orçamentário

Demonstra as receitas estimadas no valor de R$ 
14.197.100,00 (quatorze milhões cento e noventa e 
sete mil e cem reais) e as arrecadadas no valor de R$ 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/
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8.505.615,03 (oito milhões quinhentos e cinco mil 
seiscentos e quinze reais e três centavos), bem como 
as despesas fixadas no valor de R$ 14.197.100,00 
(quatorze milhões cento e noventa e sete mil e cem 
reais), e as realizadas no valor de R$ 8.505.615,03 
(oito milhões quinhentos e cinco mil seiscentos e 
quinze reais e três centavos), resultando em um défi-
cit orçamentário no valor de R$ 4.942,70 (quatro mil 
novecentos e quarenta e dois reais e setenta centa-
vos), em 31 de dezembro de 2018.

Tratamento Contábil da depreciação, 
da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e 
mensuração de ativos e passivos

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Estado do Paraná – CRMV-PR vem adotando gradu-
almente as normas do NCASP (Normas de Contabili-
dade aplicadas ao Serviço Público).

Adotou as medidas necessárias para a realização 
da depreciação, amortização e exaustão a partir do 
exercício de 2017. Devido a problemas no contrato 
de prestação de serviços para avaliação dos bens pa-
trimoniais do CRMV-PR com a empresa METRÓPOLE 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS 
EIRELI, a qual foi notificada e autuada pelo CRMV-PR, 
o laudo final da avaliação e classificação dos bens 
patrimoniais não foi concluído em 2018.
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

na Veterinária do Estado do Paraná, no intuito de 
atender plenamente aos anseios do TCU, participa 
dos eventos promovidos por aquele órgão e busca 
orientações através da SECEX (Secretaria de Comér-
cio Exterior) em Curitiba-PR. Não houve reprovação 
de contas em função de não atendimento a determi-
nações e recomendações do TCU. Todas as decisões 
e determinações do colegiado são atendidas, inclusi-
ve sem oposição às diretrizes traçadas por aquele 
órgão fiscalizador.

Tratamento das recomendações do 
órgão de controle interno

Assim que instituído o fluxo de atuação do con-
trole interno, todas as recomendações exaradas se-
rão analisadas e, se pertinentes, atendidas, devendo 
ser registradas para posterior prestação de contas, 
as medidas adotadas pela gestão para o cumpri-
mento das recomendações.  Em 2018 foi aprovado 
o projeto de implantação do controle interno, fase 
inicial de atuação da controladoria geral no âmbito 
do CRMV-PR.

Os dados e ações incluídos neste relatório inte-
grado foram apresentados pelas áreas do CRMV-PR 
a partir de sua relação com os objetivos estratégicos 
e de acordo com os níveis organizacionais em que 
atuam. Todas as estruturas que integram o organo-
grama da Autarquia, representadas pelas lideranças, 
prestaram as informações que foram contempladas 
na elaboração do documento. A consolidação das 
informações e validação inicial foi realizada pela Co-
ordenadoria de Gabinete Executivo, com posterior 
apresentação à Diretoria Executiva e ao Plenário do 
CRMV-PR, instância de governança máxima da insti-
tuição. Após a avaliação e aprovação da alta gestão, 
o relatório integrado foi devidamente diagramado e 
finalizado pela Assessoria de Comunicação para dis-
ponibilização ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Os temas foram delimitados considerando as 
diretrizes para elaboração do relatório de gestão, 
que constam no Anexo III da Decisão Normativa TCU 
170/2018, principalmente quanto à abordagem es-
tratégica, a materialidade das informações, a conci-
são e a utilização de linguagem simples e visual.

Tratamento de determinações e 
recomendações do TCU

As determinações oriundas do TCU são atendi-
das prontamente pelo CRMV-PR. Ademais, as norma-
tivas do TCU sempre são consultadas e respeitadas 
nas aquisições e contratações feitas pelo CRMV-PR 
e na gestão administrativa e dos recursos financei-
ros da Autarquia. O Conselho Regional de Medici-
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ANEXOS E APÊNDICES

Declaração de integridade do relato 
integrado

O CRMV-PR apresenta seu Relatório de Gestão, 
atendendo às diretrizes estabelecidas na IN TCU nº 
63/2010, nas DNs TCU nº 170/2018, 172/2018 e na 
Portaria TCU nº 369/2018 e assegura a integridade 
das informações contidas neste relatório integrado. 

As áreas são responsáveis pela integridade das 
informações aqui prestadas e o conteúdo foi aprova-
do pela área de governança desta Autarquia Federal.

Por fim, entendemos que foi aplicado o pensa-
mento coletivo na preparação e na apresentação 
deste relatório, fazendo com que se tornasse uma 
experiência bastante positiva de trabalho em equipe 
e de desenvolvimento do senso de responsabilidade 
(nos responsáveis das áreas) pela gestão das infor-
mações prestadas.

Anexo único – Execução do Orçamento 
por Centro de Custos

Para acessar o anexo de Execução do Orçamento 
por Centro de Custos, clique aqui.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/execucao-por-centro-de-custos/
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