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Bem-vindos

Relatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à 
sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos 
termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da 
IN TCU nº 63/2010, das DNs TCU nº 178/2019, 180/2019 e da Portaria TCU nº 378/2019. 

Unidade Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão 2019: Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado do Paraná.

https://www.crmv-pr.org.br/


Página 6/85

Relatório
de Gestão 2019

Mensagem do

Presidente
do CRMV-PR

Rodrigo Távora Mira / Presidente CRMV-PR

Prezados (as),

O ano de 2019 foi de provação para os conse-
lhos profissionais, que tiveram sua legitimidade 
questionada pelo poder legislativo. Grande parte 
dessa dúvida, no entanto, é devida ao desconhe-
cimento do trabalho fundamental realizado por 
essas entidades, criadas justamente para fisca-
lizar e orientar o exercício profissional e assim 
garantir a prestação de um serviço ético e de 
qualidade à sociedade. Neste relatório de gestão 
trazemos as ações realizadas pelo CRMV-PR neste 
exercício, no qual demos continuidade ao trabalho 
com foco nas atividades finalísticas da Autarquia e 
mostramos, através dos resultados conquistados, 
sua atuação fundamental nas atividades relacio-
nadas à medicina veterinária e à zootecnia.

O nosso maior investimento foi na fiscalização, 
que apresentou aumento significativo nos resulta-
dos quantitativos e qualitativos. Com a reestrutu-
ração administrativa e o novo planejamento para a 
área, obtivemos um aumento no número de docu-
mentos emitidos e estabelecimentos fiscalizados, 
que somaram 21,4 mil no ano (2,1 mil a mais que 
em 2018). Em uma das principais ações, nossos 
fiscais inspecionaram em um período de quatro 
dias mais de 70 estabelecimentos de comércio 
animais vivos e de banho e tosa no município de 
Toledo; os resultados foram encaminhados para a 
Câmara de Vereadores e para o Conselho de Pro-
teção Animal para aperfeiçoamento da legislação 
e planejamento de outras políticas públicas refe-
rentes aos animais na região. 

https://www.crmv-pr.org.br/
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Mensagem do

Presidente
do CRMV-PR

Analisamos, ainda, as 429 denúncias contra 
estabelecimentos recebidas. Atuamos como 
órgão consultivo em audiências públicas e enca-
minhamos pareceres importantes para o emba-
samento de decisões do legislativo nos âmbitos 
estadual e federal. Cumprindo nossa missão de 
tribunal de honra, registramos outro aumento: 
foram julgados 60 processos ético-profissionais, 
o maior número dos últimos cinco anos. Nas ati-
vidades cartoriais, obtivemos um crescimento 
de 11% no registro de médicos-veterinários e 
zootecnistas, e de 9% em relação às empresas. 

Afora as atividades finalísticas, priorizamos 
a tecnologia da informação com o objetivo de 
reduzir custos e desenvolver softwares para 
podermos ofertar cada vez mais serviços digitais 
que evitem o deslocamento de nossos clientes e 
reduzam o tempo de conclusão dos processos. 
Instalamos o sistema de videoconferência em 
todas as Unidades Regionais de Atendimento, 
desenvolvemos sistemas para controle de frota 
de veículos, para protesto de dívidas e geração 
de relatórios de pessoas jurídicas por ramo de 
atividade. Iniciamos também a categorização de 
estabelecimentos fiscalizados.

Em um ano especial para a medicina veteri-
nária no Brasil, comemoramos em solenidade na 
Assembleia Legislativa do Paraná o Cinquente-
nário da Lei nº 5.517/68, que criou os Conselhos 
Federal e Regionais de Medicina Veterinária. Na 
data, homenageamos profissionais excepcionais 

na entrega da 1ª edição do Prêmio Clotilde de 
Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única. 
Contratamos empresa especializada no serviço 
de elaboração de plano de gestão administrativa 
e logística para desarquivamento, transporte e 
processamento técnico de documentos, que 
incluiu a digitalização de todos os documentos, 
e implementamos resolução para normatizar a 
transferência voluntária de recursos.

Visando à profissionalização da Autarquia, 
houve também mobilização para desenvolver 
plano de metas, indicadores de desempenho e 
mapeamento de riscos, gestão e governança. Para 
atender aos preceitos de eficácia e eficiência da 
administração pública, intensificaram-se ainda os 
esforços com foco na transparência e na descen-
tralização dos serviços. Por fim, há o destaque da 
atuação da instituição e suas comissões temáti-
cas como órgão consultivo dos poderes públicos. 
Foi um ano de muito trabalho e resultados satisfa-
tórios, que temos orgulho em apresentar a vocês.

Boa leitura!

https://www.crmv-pr.org.br/
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2 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
2.1 - Identificação da entidade

Finalidade e Competências Legais 

As competências legais do Conselho Regio-
nal de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, 
fundamentalmente, foram estabelecidas por meio 
da Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, 
que cria o Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) e os Conselhos Regionais de Medi-
cina Veterinária, regulamentada pelo Decreto nº 
64.704, de 1969; a Lei Federal nº 5.550, de 4 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre o exercício 
da  profissão do Zootecnista; e a Resolução CFMV 
nº 591 de 1992, que institui e aprova o Regimento 
Interno Padrão dos Conselhos Regionais.

Esta Autarquia Federal tem por finalidade 
orientar e fiscalizar o exercício das profissões de 
médico-veterinário e zootecnista, bem como ser-
vir de órgão de consulta dos governos da União, 
dos Estados e Municípios em assuntos referentes 
ao exercício profissional, ao ensino, à pesquisa, 
extensão, produção animal, defesa sanitária, 
saúde pública e ao meio ambiente, assim como em 
matéria direta ou indiretamente relacionada com 
a indústria e o comércio de produtos veterinários, 
produtos de origem animal e seus derivados, no 
Estado do Paraná.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ / CRMV-PR
Vinculação à Entidade Federal: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
CNPJ: 75.103.192/0001-60 
Natureza Jurídica: Autarquia Corporativa
Área de Jurisdição: Estado do Paraná
Endereço: Rua Fernandes de Barros, nº 685 – Alto da Rua XV – Curitiba-PR – CEP: 80045-390
Telefones da Entidade: (41) 3218-9450 
Fax: (41) 3218-9451
Endereço da página da Internet: www.crmv-pr.org.br 

http://www.crmv-pr.org.br 
https://www.crmv-pr.org.br/
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fdsfd

Missão
Disciplinar, orientar, fiscalizar o 

exercício das profissões de 

Medicina Veterinária e Zootecnia 

contribuindo para o bem-estar 

da sociedade.

Visão
Ser reconhecido como referência 

na orientação e na fiscalização em 

busca da melhoria e valorização 

da Medicina Veterinária e Zootecnia 

em benefício da sociedade.

Valores
Transparência, Ética, 

Comprometimento, Efetividade, 

Credibilidade, Isonomia e Excelência.

https://www.crmv-pr.org.br/
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2.2 - Estrutura organizacional e de governança

O funcionograma e o organograma contendo a estrutura organizacional do CRMVPR estão disponíveis no link: https://transparencia.crmv-pr.org.br/

PLENÁRIO

DIRETORIA
EXECUTIVA

GABINETE
EXECUTIVO

GESTÃO DE
PESSOAS

JURÍDICA

COMUNICAÇÃO

ESPECIAL

TÉCNICA 

ASSESSORIAS SUPERVISÃO

REGISTRO

COBRANÇA

FINANCEIRA
E PESSOAL

CONTABILIDADE

COMPRAS E
CONTRATOS

MANUTENÇÃO
PATRIMÔNIO 

E ALMOXARIFADO

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

UNIDADES
REGIONAIS

DE ATENDIMENTO
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2.3 - Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 10/09/2017 a 09/09/2020

PRESIDENTE
Rodrigo

Távora Mira

Médico Veterinário
CRMV-PR: 03103

Atribuições no Art. 11, 
Resolução CFMV

nº 591/1992

VICE-PRESIDENTE
Nilva Maria

Freres Mascarenhas

Médica Veterinária
CRMV-PR: 02275

Atribuições no Art. 12,
Resolução CFMV

nº 591/1992

SECRETÁRIO-GERAL
Leonardo

Nápoli

Médico Veterinário
CRMV-PR: 03350

Atribuições no Art. 13, 
Resolução CFMV

nº 591/1992

TESOUREIRO
Carlos Frederico

Grubhofer

Zootecnista
CRMV-PR: 00273 ZP

Atribuições no Art. 14, 
Resolução CFMV 

nº 591/1992

https://www.crmv-pr.org.br/
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Conselheiros Efetivos 
Atribuições no Art. 5º, Resolução CFMV nº 591/1992

Méd. Vet. Raimundo Alberto Tostes

Méd. Vet. Antônio Ademar Garcia

Méd. Vet. Eros Luiz de Sousa

Méd. Vet. Edmilson Santos de Freitas

Méd. Vet. Álvaro Bueno Filho

Zootec. Ricardo Pereira Ribeiro

Conselheiros Suplentes 
Atribuições no Art. 5º, Resolução CFMV nº 591/1992

Méd. Vet. Ana Lucia Menon de Lima

Méd. Vet. Danilo de Cuffa

Méd. Vet. Eduardo Hiroyuki Hamada

Méd. Vet. Silvia Cristina Osaki

Méd. Vet. Carlos Roberto Pianho

Méd. Vet. Sérgio Toshihiko Eko

 

https://www.crmv-pr.org.br/
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2.4 - Principais canais de comunicação com a sociedade

Site: www.crmv-pr.org.br 
Facebook: www.facebook.com/crmvpr 
Instagram: www.instagram.com/crmvpr  
YouTube: www.youtube.com/crmvproficial 
Atendimento telefônico: (41) 3218-9456
E-mail: sic@crmv-pr.org.br

Ouvidoria

De maio a dezembro de 2019 foram atendidas 248 solicitações, divididas nas plataformas abaixo 
descritas:

117

36 30

56

9

E-OUV E-SIC E-MAIL REDES SOCIAIS TELEFONE

Atendimentos por Plataforma

https://www.crmv-pr.org.br/
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Demandas:

51
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1

21
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9
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22
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DENÚNCIA

ANUIDADE

DADOS ESTATÍSTICOS

DADOS CADASTRAIS

LEGISLAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

ENSINO

AUTO DE INFRAÇÃO

ATENDIMENTO

SUGESTÃO

RECLAMAÇÃO

PROCESSOS JUDICIAIS

Tipo de Demanda

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos

Do total de 117 solicitações atendidas na plataforma e-OUV, foram recebidas 24 respostas do formu-
lário de pesquisa de opinião sobre o atendimento prestado. O grau de satisfação foi assim classificado:

Satisfeito  1   4,17%

Muito satisfeito 10 41,67%

Regular   7 29,17%

Insatisfeito   2   8,33%

Muito insatisfeito   4 16,67%

https://www.crmv-pr.org.br/
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Outros meios de comunicação do CRMV-PR são o site oficial, o Facebook e o Instagram, os quais 
contaram em 2019 com um total de 674 publicações, assim divididas:

 

184

253 237

0

50

100

150

200

250

300

Site oficial Facebook Instagram

Publicações por Plafatorma

Foi realizado, ainda, o envio de 43 newsletters (e-mail) e 14 boletins internos. Além da publicação de 
78 stories no Instagram.

https://www.crmv-pr.org.br/
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Site oficial

Municípios com maior  
número de acessos Percentual de acesso

Curitiba 22,09%

São Paulo 8,36%

Não especificado* 4,56%

Londrina 4,22%

Maringá 3,74%

Cascavel 2,87%

Rio de Janeiro 2,26%

Ponta Grossa 1,73%

Belo Horizonte 1,55%

Porto Alegre 1,38%

*o sistema não identificou a origem do acesso

De janeiro a dezembro de 2019, o site oficial do 
CRMV-PR obteve 602.724 visualizações de página. 
Destaca-se que, dos usuários que visitaram o web-
site, 20% são de Curitiba, sendo São Paulo a segunda 
cidade com maior número de acessos; do Estado do 
Paraná, obteve-se ainda acessos relevantes de Lon-
drina (4º), Maringá (5º), Cascavel (6º) e Ponta Grossa (8º).

As páginas mais acessadas foram referentes 
aos serviços oferecidos pela Autarquia, sendo o 
tutorial da Anotação de Responsabilidade Técnica 
o primeiro, seguido pela agenda de eventos e a 
notícia com informações sobre a anuidade.

https://www.crmv-pr.org.br/
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Portal da transparência

Municípios com maior  
número de acessos Percentual de acesso

Curitiba 33,94%

São Paulo 5,82%

Maringá 4,75%

Não especificado* 4,35%

Londrina 4,35%

Cascavel 2,74%

Brasília 2,14%

Ponta Grossa 1,94%

Pinhais 1,81%

Rio de Janeiro 1,54%

*o sistema não identificou a origem do acesso

Já o Portal da Transparência apresentou 4.984 acessos de página, registrando também Curitiba 
como o principal município de origem, seguido de São Paulo, Maringá e Londrina. Quanto às páginas 
mais acessadas, destaque para a lista de colaboradores ativos, o plano de cargos e salários e as atas 
de plenária. 

https://www.crmv-pr.org.br/
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2.5 - Ambiente externo

Destacam-se três fatos externos que influen-
ciaram a gestão do CRMV-PR no ano de 2019:

1) A manutenção do entendimento do Supe-
rior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade 
por parte do CRMVs de responsável técnico em 
estabelecimentos que mantenham animais e 
vendam medicamentos veterinários. Esse cená-
rio foi desafiador em dois aspectos. Primeiro, de 
saúde única, pois a comercialização de medica-
mentos veterinários sem a devida supervisão téc-
nica repercute na sociedade de forma negativa 
de diversas formas: utilização de medicamen-
tos veterinários em humanos (utilizados como 
abortivos, anabolizantes, drogas de abuso, entre 
outros); uso descontrolado de medicamentos 
veterinários em animais, podendo causar into-
xicações em pessoas e animais, contaminação 
ambiental, promover resíduos em produtos de 
origem animal e gerar resistência aos antibióti-
cos. Conforme a OMS, a resistência aos antibió-
ticos é atualmente uma das maiores ameaças 
globais à saúde, à segurança dos alimentos e ao 
desenvolvimento. A resistência aos antibióticos 
ocorre naturalmente, porém, o mau uso de medi-
camentos tanto em humanos quanto em animais 
está acelerando o processo. Da mesma forma, a 
manutenção de animais sem o acompanhamento 
técnico pode diminuir o bem-estar dos mesmos 
e facilitar a disseminação de zoonoses e doenças 
entre os animais. Sem um profissional habilitado, 
as questões comerciais são colocadas à frente 
de questões técnicas. Por fim, o outro aspecto 

é o financeiro, pois ao desvincular as empresas 
do CRMV, retira-se uma fonte, mas se mantém a 
despesa com o acompanhamento das empresas.

2) A PEC 108/2019, que propõe a alteração da 
natureza jurídica dos Conselhos profissionais, 
“privatizando” o poder de polícia e questionando 
a própria existência de alguns Conselhos. A PEC 
108/2019, associada a outros projetos de lei em 
andamento, poderiam influenciar diretamente o 
orçamento da instituição (com significativa dimi-
nuição). A proposta de desregulamentação das 
atuais atribuições dos conselhos profissionais 
trará prejuízos em aspectos ambientais, sociais, 
de saúde e econômicos ao país, lançando inse-
gurança e desordem no exercício profissional. 
Com a aprovação, vários aspectos do funciona-
mento dos conselhos seriam alterados, dentre 
eles, a sua estruturação organizacional interna. 
O cenário desencadeou uma série de medidas 
por parte da gestão, dentre elas, o cancelamento 
de alguns projetos evitando a descapitalização 
em um momento de insegurança jurídica e de 
queda na arrecadação. Ao mesmo tempo, ações 
de comunicação foram desenvolvidas no intuito 
de demonstrar as atividades finalísticas do Con-
selho e sua importante atuação na segurança da 
sociedade.

3) A divulgação do relatório do TCU AC-1925-
31/19-P, que trouxe uma análise dos controles, 
das receitas, a regularidade das despesas com 
verbas indenizatórias, as transferências de recur-
sos para terceiros e do panorama das atividades 

finalísticas dos Conselhos de fiscalização profis-
sional, gerou impactos positivos na gestão. Um 
deles foi a intensificação das medidas propostas 
que já vinham sendo adotadas pela instituição. 
Outro foi a adoção de novos protocolos, como o 
regramento da transferência de auxílio financeiro 
via resolução, e, principalmente, a criação de um 
novo centro de custos. Este trouxe mais transpa-
rência quanto à alocação dos recursos da Autar-
quia em suas atividades finalísticas.

https://www.crmv-pr.org.br/
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2.6 - Modelo de negócios

O modelo de negócios do CRMV-PR está representado na forma de um diagrama de cadeia de valor, envolvendo os cinco pilares das Leis de Regência 
do Sistema CFMV/CRMVs.

FISCALIZAR

CADEIA DE VALOR DOS 

PROCESSOS FINALÍSTICOS

PRINCIPAIS ÁREAS QUE 

ATUAM NA CADEIA DE VALOR
VALOR AGREGADO

JULGAR

REGISTRAR

ORIENTAR

DISCIPLINAR

Seção de Processos 

de Fiscalização e RT

Assegurar que os estabelecimentos possuam a atuação de 

um profissional para zelar pela qualidade dos produtos e 

serviços entregues à sociedade.

Garantir que profissionais e estabelecimentos atuem em 

conformidade com as normativas relacionadas às atividades, 

autuando as inconformidades constatadas.

Assessoria Especial

Plenário

Assessoria 

Técnica e Fiscalização

Assegurar a observância da ética profissional e das normas 

relativas à atuação do médico-veterinário e zootecnista.

Proteger a sociedade dos eventuais maus profissionais.

Garantir que os profissionais estejam aptos para 

exercer a profissão perante a sociedade.

Garantir que os estabelecimentos com atividades relacio-

nadas à medicina veterinária e à zootecnia estejam aptos 

para exercerem suas atividades perante a sociedade. 

Assegurar que a sociedade tenha conhecimento da impor-

tância da atuação das profissões, em especial na saúde 

pública e segurança alimentar.

Assegurar que os profissionais estejam orientados quando 

as normativas que regem as profissões e especificidades 

técnicas que as permeiam.

Contribuir em consultas públicas de leis, decretos, 

resoluções e outras normatizações, acerca de assuntos 

pertinentes à medicina veterinária e zootecnia.

Seção de Registro

Unidades Regionais 

de Atendimento

Plenário
Diretoria Executiva

Comissões Temáticas
Assessoria Técnica

Assessoria de 
Comunicação

Plenário
Diretoria Executiva

Comissões Temáticas
Assessoria Técnica

S
O

C
IE

D
A

D
E

M
IS

S
Ã

O

https://www.crmv-pr.org.br/
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e Alocação
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3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
3.1 - Descrição da estrutura de governança

Profissionais da 

medicina veterinária

e zootecnia

Cidadãos 
Outras partes

interessadas

Sociedade

Instâncias Externas

Conselho Federal de

Medicina Veterinária (CFMV)

Tribunal de Contas da 

União (TCU)

Governança

Instância Externa 
de Apoio

Auditoria do CFMV

Instâncias Internas

Plenário

Diretoria Executiva

Presidência

Instâncias Internas de Apoio

Controle Interno, Ouvidoria

e Comissões Internas

A
lt

a
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Gestão executiva

Gestão tática

Gestão operacional

Gestão 
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Instâncias Internas: 

Ø Plenário: órgão legislativo/deliberativo 
que também funciona como tribunal de honra. É 
composto por 4 diretores e 12 conselheiros eleitos 
para mandato de 3 anos.

Ø Diretoria Executiva: é integrada por 
presidente, vice-presidente, secretário-geral e 
tesoureiro, que são responsáveis pela execução 
das resoluções do Plenário, bem como pela pre-
servação das medidas de ordem administrativa, 
financeira e/ou social do Conselho, decididas pelo 
Plenário ou pela Presidência, em seus respectivos 
campos de atuação legal e regimental próprios.

Ø Presidência: autoridade competente 
que dirige o Conselho e o representa em juízo ou 
fora dele e faz cumprir, na área da jurisdição do 
Conselho, a legislação vigente, assim como as 
Resoluções do CFMV, as do próprio Regional e 
emanações outras dispostas pelo Plenário.

Ø Instâncias Internas de Apoio: são as ins-
tâncias internas que contribuem para a boa gover-
nança da organização, realizando a comunicação 
entre partes interessadas internas e externas, 
bem como procedendo auditorias, avaliação e 
monitoramento de riscos e controles internos, 
comunicando inconformidades à alta administra-
ção. No âmbito do CRMV-PR tais instâncias envol-
vem o controle interno (controladoria), ouvidoria 
e comissões temáticas assessoras.

Ø Gestão Executiva (diretoria, assessorias), 
Tática (coordenadoria) e Operacional (supervi-
sões): a gestão executiva é a responsável pelo 
direcionamento e monitoramento do CRMV-PR 
como um todo. Já a gestão tática é responsável 
por coordenar a gestão operacional das áreas e a 
gestão operacional é responsável pela execução 
de processos-chave ou finalísticos e processos de 
apoio. Assessorias, coordenadoria e supervisões.

Instâncias Externas: 

Ø O Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária é o órgão que regula e também fiscaliza as 
atividades desenvolvidas pelos Conselhos Regio-
nais do país.

Ø      Tribunal de Contas da União é o órgão 
de controle externo responsável pela fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial dos órgãos e entidades públicas. 

https://www.crmv-pr.org.br/
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Em 2014, em consonância com as diretrizes do 
CFMV, o CRMV-PR estabeleceu seu mapa estraté-
gico. Participaram desse processo de construção 
o próprio CFMV, assessores regionais, presiden-
tes de comissões temáticas, diretoria executiva, 
corpo de conselheiros e todo o quadro funcional 
do CRMV-PR.

Desde então, embasados no referencial e 
objetivos traçados, é elaborado anualmente por-
tifólio de projetos e iniciativas prioritárias que 
resultam em um plano de ação para execução de 
projetos ligados aos objetivos estratégicos da 

instituição, com a participação e consulta aos 
assessores regionais, presidentes de comissões 
temáticas, quadro funcional, diretoria executiva 
e conselheiros, considerando em especial, as 
diretrizes da gestão e a análise de cenário atual 
(normas legais, orçamento, recursos humanos e 
tecnológicos, processos internos, resultados para 
a sociedade, etc.). Após desdobramento dos pla-
nos de ação pelo nível tático, o Plenário da Autar-
quia procede análise e aprovação do material.

Além do plano de ação mencionado, também 
é desenvolvido anualmente o plano de atividades, 

3.2 - Processo de planejamento estratégico

no qual são descritos e encaminhados ao CFMV, 
além dos projetos, os desafios, as perspectivas, 
metas e ações tático-operacionais definidas pelas 
principais áreas de atuação do CRMV-PR.

Periodicamente, é realizado o acompanha-
mento da execução dos projetos a fim de avaliar 
a necessidade de reprogramar ou complementar 
ações visando atender ao planejado. Os resulta-
dos alcançados são demonstrados nos relatórios 
integrados de gestão que são disponibilizados no 
site da transparência do CRMV-PR para consulta 
da sociedade e demais interessados.

Construção conjunta: CFMV, Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e funcionários 

do CRMV-PR.
Análise dos Ambientes Interno, Externo, 

Mapa Estratégico= Missão, Visão, Valores 

e Objetivos.

Construção CRMV-PR: Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e 

funcionários do CRMV-PR.

Embasado no referencial e 

objetivos traçados.

Construção CRMV-PR: Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e 

funcionários do CRMV-PR.

Execução dos projetos ligados nos

objetivos estratégicos, considerando

normas, orçamentos, recursos, processos

internos e resultados para a sociedade. 

DESDOBRAMENTO

DOS PLANOS

DE AÇÃO

(anual)
Execução dos planos de ação

com fluxos, prazo, custos, riscos,

resultados esperados e indicador

de desempenho.

Construção Nível 

Tático: Assessores

e Supervisores. 
Aprovação pelo

Plenário do CRMV-PR

CFMV

RELATÓRIO

INTEGRADO

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

(2014)

PORTFÓLIO DE

PROJETOS

(anual)

PLANOS DE AÇÃO

(anual)
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO CRMV-PR

PROFISSIONAIS

(Méd.Vet. e Zootec)

TCU CFMV

INSTÂNCIAS INTERNAS

Comissões (Tomada de Contas, Análise de 

Licitações, Transferências Voluntárias, outras)

GESTÃO EXECUTIVA

GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL

Coordenação de Gabinete

Assessorias Técnicas e Supervisões

SOCIEDADE

CIDADÃO

INSTÂNCIAS EXTERNAS

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O

PLENÁRIO

PRESIDENTE

DIRETORIA
Ouvidoria

Controladoria 

Assessorias Especiais

A
P

O
IO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Construção conjunta: CFMV, Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e funcionários 

do CRMV-PR.
Análise dos Ambientes Interno, Externo, 

Mapa Estratégico= Missão, Visão, Valores 

e Objetivos.

Construção CRMV-PR: Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e 

funcionários do CRMV-PR.

Embasado no referencial e 

objetivos traçados.

Construção CRMV-PR: Diretoria, 

Conselheiros, Comissões e 

funcionários do CRMV-PR.

Execução dos projetos ligados nos

objetivos estratégicos, considerando

normas, orçamentos, recursos, processos

internos e resultados para a sociedade. 

DESDOBRAMENTO

DOS PLANOS

DE AÇÃO

(anual)
Execução dos planos de ação

com fluxos, prazo, custos, riscos,

resultados esperados e indicador

de desempenho.

Construção Nível 

Tático: Assessores

e Supervisores. 
Aprovação pelo

Plenário do CRMV-PR

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

(2014)

PORTFÓLIO DE

PROJETOS

(anual)

PLANOS DE AÇÃO

(anual)
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Os principais objetivos estratégicos trabalhados no exercício de 2019 foram:

Ø Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV;
Ø Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR;
Ø Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos;
Ø Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade;
Ø Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à sociedade.

3.3 - Principais objetivos estratégicos do exercício

https://www.crmv-pr.org.br/
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3.4 - Principais programas, projetos e iniciativas executadas e recursos alocados
 

Desenvolver
competências 
em consonância 
com as diretrizes 
do CRMV 

Promover infraestrutura 
física e tecnológica 
segura e adequada às 
necessidades de 
trabalho do CRMV 

Contribuir para o 
desenvolvimento 
das competências 
dos profissionais 
inscritos 

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

Efetividade na 
prestação de 
serviços aos 
profissionais e 
à sociedade 

* Programa de 
capacitação 

organizacional 

Projeto
Estratégicos 
em 2019 20

* Aquisição de equipamentos 
  e softwares de informática 

* Aquisição da nova sede em 
   Londrina 

* Adequação da nova sede em 
   Londrina 

* Aquisição da sede em Curitiba 

* Aquisição de quatro veículos 
   para a fiscalização 

* Desenvolver plano de 
   classificação de documentos e 
   tabela de temporariedade 
   documental 

* 11 Seminários básicos de RT 

* Apoio e/ou promoção de Eventos 
   Técnicos 

* Organização de um evento por 
   ano por comissão 

* Seminários de Educação da 
   Medicina Veterinária e da Zootecnia 

* Participação de profissionais em 
   eventos técnicos 

* Encontro / Seminário sobre 
   Leishmaniose 

* Concessão de auxílio financeiro a 
   outras entidades 

* Congresso de Saúde Única com 
   a participação de todas as 
   comissões do CRMV-PR 

* Implantação do 
   Sistema de 
   Videoconferência

* 1 Reunião com os 
   Assessores Regionais 
   e 01 Reunião com os 
    presidentes de 
    Comissões

* Reuniões das 
   comissões do 
   CRMV-PR

* Contratação de 
   agência de 
   comunicação para o 
   “Projeto de Valorização 
    Profissional”

* Contratação 
de empresa de 
auditoria, 
aquisição de 
programa de 
eleições on-line, 
postagem e 
gráfica para 
realização da 
eleição do 
CRMV-PR Gestão 
2020/2023

* Programa de 
capacitação 
organizacional 

R$ 29.550,00 
Recursos Alocados nos 
Projetos e Liquidados 2019 R$ 415.759,66R$ 250.556,80 R$ 75.520,85R$ 237.031,25

02Iniciativas Estratégicas 0104 010311

Objetivos
Estratégicos 
Trabalhados
em 2019 5

Ser reconhecido como referência na orientação e na fiscalização em busca da 
melhoria e valorização da Medicina Veterinária e Zootecnia em benefício da sociedade Nossa Visão 

MAPA INTEGRADO VISÃO E ESTRATÉGIAS DO CRMV-PR / EXERCÍCIO DE 2019 

Reconhecimento como referência na orientação e fiscalização 
Melhoria e valorização da medicina veterinária e da zootecnia 

Benefício à sociedade 

Princípios Fundamentais 
da Visão 

61 8 4 1
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3.5 - Valor total gasto com a função de fiscalização do exercício profissional

ITEM VALOR

Combustíveis e Lubrificantes automotivos 59.093,16 

Material p/ Manutenção de Veículos 15.244,34 

Diárias para Empregados - no País 15.960,00 

Diárias para Conselheiros - no País 1.200,00 

Telecomunicação Móvel - PJ 19.968,56 

Comunicação de Dados - PJ 11.483,22 

Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 6.747,50 

Manutenção e Conservação de Software - PJ 21.500,00 

Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ 280,00 

Fornecimento de Alimentação - PJ 330,48 

Hospedagens de Empregados - PJ 82.686,09 

Passagens para o País - PJ 1.912,34 

Pedágios - PJ 96,20 

Taxa de Inscrição em Eventos - PJ 315,00 

Outros Serviços Prestados - PJ 4.718,80 

Taxa de Licenciamento de Veículo 1.231,80 

Despesas com pessoal ligado à fiscalização
(salários, férias, gratificações, benefícios e encargos)

1.847.941,06

TOTAL 2.090.708,55           

https://www.crmv-pr.org.br/
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3.6 - Valor total gasto com as demais atividades finalísticas

3.6.1 - Tribunal de honra

 

ITEM VALOR

Combustível 10.578,72

Diárias para empregados 2.040,00

Diária para conselheiros 34.400,00

Jetons 13.120,00

Passagens 5.540,36

Pedágios 563,00

Despesas com pessoal ligado à área
(salários, férias, gratificações, benefícios e encargos)

121.515,29

TOTAL 187.757,37           

3.6.2 - Atividade cartorial

ITEM VALOR

Despesas com pessoal ligado à área de registro 
(salários, férias, gratificações, benefícios e encargos) 247.118,36

TOTAL 247.118,36         
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3.6.3 - Normatização

ITEM VALOR

Publicação de resoluções do CRMV-PR 8.061,76

TOTAL 8.061,76

Foram considerados os custos com as publicações das resoluções emitidas pela Autarquia, veiculadas no Diário Oficial da União.

3.6.4 - Orientação

ITEM VALOR

Contrato com a empresa referente ao envio de newsletters e/ou e-mail marketing aos 
profissionais e à sociedade

3.751,94

Impressão e acabamento gráfico da revista CRMV-PR “50 anos a Serviço da Sociedade” 20.899,80

TOTAL 24.651,74

A orientação realizou-se por meio de impressão de manuais, conteúdos de comunicação relacionados à orientação de profissionais e da própria 
sociedade divulgados nas revistas, boletins informativos, newsletter e ainda, por meio de publicações nas mídias sociais e no próprio site do CRMV-PR.

Nota explicativa:
Em 2019, não havia classificações contábeis específicas, portanto, as despesas com normatização e orientação foram enquadradas em atividades 
de apoio, considerando a natureza das mesmas.

https://www.crmv-pr.org.br/
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3.7 - Valor total gasto com indenizações a conselheiros

ITEM VALOR

Diárias para Conselheiros - no País 192.300,00 

Diárias para Conselheiros - no Exterior 12.943,92 

Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 27.290,00 

Verba de Representação - PF 3.000,00 

TOTAL 235.533,92

3.8 - Descrição de como a estrutura de governança acompanha a execução das ações que visam o atendimento dos 
objetivos estratégicos

Sociedade: por meio do site, mídias sociais, publicação dos relatórios de gestão, principais projetos e resultados alcançados em relação à fiscalização, 
atividades cartoriais e tribunal de honra. 

Instâncias Internas: o plano de ação anual é divulgado por meio de comunicados internos e reuniões periódicas pelos níveis estratégico e tático, que 
repassam ao nível operacional as diretrizes para a execução e encaminhamentos dos projetos ligados aos objetivos estratégicos da Autarquia.

Instâncias Externas: por meio de relatório integrado de gestão e prestação de contas, enviado ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e ao 
Tribunal de Contas da União. 

https://www.crmv-pr.org.br/
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4 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

4.1 - Relação dos principais riscos identificados, descrição, classificação quanto à probabilidade de ocorrência, grau de 
impacto, medidas de mitigação, relação das principais oportunidades identificadas e ações pensadas para potencializar os 
impactos positivos. 

Ambiente Externo – Riscos Previstos no Planejamento  e Vinculação aos Objetivos Estratégicos

RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Perda de capital 
devido ao 

pagamento de 
condenações 

judiciais 
(restituições 
de tributos 
e anistias 

judiciais) a 
devedores 

da Autarquia, 
GERANDO 

INCERTEZA 
ORÇAMENTÁRIA.

Um dos maiores 
desafios do CRMV-PR 

em 2019 continuou 
sendo a reversão 
do entendimento 

relativo a condenações 
judiciais de 

restituições de 
tributos e anistias 

judiciais a devedores, 
o que prejudica a 

atividade de cobrança 
e fiscalização 
empreendida 

pela Autarquia e 
prejudica também 

os inscritos no 
CRMV-PR ao favorecer 

a concorrência 
desleal (desobrigando 
algumas empresas e 

responsáveis técnicos 
da inscrição no órgão 

de fiscalização).

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

Não se vislumbra 
oportunidade de alteração 

de entendimento do 
Judiciário quanto à decisão 

já transitada em julgado.
Também não há 

perspectivas de alteração 
da legislação que torna 
obrigatório o registro 

apesar do risco à saúde 
pública e à sociedade.

Visando mitigar esse risco, o CRMV-PR elabora 
constantemente estudos técnicos e jurídicos que 

evidenciam as perdas de arrecadação, prejudiciais 
ao desenvolvimento das atividades da Autarquia, 

subsidiando o CFMV durante a tramitação dessas ações 
no âmbito judicial.

Esses estudos visam também, subsidiar a justiça, 
quanto ao risco à saúde pública e ao bem-estar dos 
animais ao se desobrigar o registro e, em especial, 

a manutenção de responsável técnico médico-
veterinário, para responder pela atividade em 

estabelecimentos que mantenham animais e vendam 
medicamentos.

O desafio continua sendo ampliar os mecanismos de 
pagamento dos tributos por parte dos contribuintes 

de forma a aumentar a efetividade e eficiência da 
arrecadação dos créditos. Foi disponibilizada, conforme 
planejado, plataforma digital que permite o pagamento 

de débitos utilizando os cartões de débito e crédito, 
aproximando o setor público das práticas modernas 
disponibilizadas pelo setor privado. Foi assinado o 
contrato de parceria com o Instituto de Estudos e 

Protestos de Títulos do Brasil – IEPTB, para utilização 
do sistema de protesto de certidões de dívida ativa, que 

deve começar efetivamente em 2020.

Assegurar o orçamento 
necessário à execução 

da estratégia, 
racionalizando recursos 

de forma sustentável.

https://www.crmv-pr.org.br/
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Ambiente Externo – Riscos Não Previstos no Planejamento e Vinculação aos Objetivos Estratégicos

RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Aprovação 
da Proposta 
de Emenda à 

Constituição nº 
108/2019 que 

“Dispõe sobre a 
natureza jurídica 

dos Conselhos 
profissionais.”, 

GERANDO 
INCERTEZA 

ESTRUTURAL E 
ORÇAMENTÁRIA 

AO CRMV-PR.

A Proposta de Emenda 
à Constituição nº 108 

de 2019, da forma 
como apresentada 

pelo governo federal, 
desobriga a inscrição 
dos profissionais nos 

respectivos Conselhos 
de fiscalização, 

inviabilizando na 
prática, a atuação 
dessas entidades. 

Além disso, propõe a 
alteração na natureza 

jurídica dos Conselhos, 
de pública para 

privada, eliminando, 
consequentemente, o 
poder de fiscalização 

dos mesmos.
A desregulamentação 
das atuais atribuições 

dos Conselhos 
profissionais trará 
prejuízos sociais 
e econômicos ao 

país, além de lançar 
a insegurança e 
a desordem no 

exercício profissional, 
desprestigiando todo 

avanço acumulado 
nessa área.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

A necessidade da 
sociedade e dos governos, 

de que sejam mantidas 
as finalidades dos 

Conselhos, de garantir 
a regulamentação e a 

fiscalização do exercício 
profissional, estabelecendo 

critérios de segurança e 
controle nos diversos tipos 
de serviços especializados 

que necessitam de 
formação e habilitação para 

atuação no mercado.

O CRMV-PR exerce 
atividades típicas do Estado 
- em especial, a fiscalização 

do exercício profissional 
- que o próprio Estado, 
atualmente, é incapaz 
de absorver, por isso a 

necessidade de atuação dos 
Conselhos é imprescindível 
aos governos e à sociedade.

O Brasil é um país 
basilarmente voltado à 

produção agropecuária, o 
que gera a necessidade de 

profissionais que atuem 
nas áreas de produção 
sanidade, reprodução, 
entre outras, de suma 

importância para garantir 
a qualidade dos produtos 

de origem animal e dos 
serviços ligados à medicina 

veterinária e zootecnia 
entregues à população.

O CRMV-PR buscou, e busca constantemente, a 
compreensão e o reconhecimento pela sociedade 

brasileira, da importância do papel do médico 
veterinário como profissional da saúde e da zootecnia 
na produção pecuária, ambos garantindo a segurança 

alimentar.
Para tentar impedir a possibilidade de êxito da 

aprovação da PEC nº 108/2019, foram realizadas ações 
junto aos representantes do governo, com vistas a 
demonstrar a importância do médico veterinário e 
do zootecnista para a sociedade, em especial, da 

necessidade de manutenção da fiscalização das ações 
desses profissionais e empresas vinculadas à área, 

visando à entrega de produtos e serviços de qualidade 
à população.

Houve também participações em reuniões técnicas, 
fóruns, companhas e, sempre que possível, na 

elaboração de políticas públicas (planejamento e 
avaliação das medidas preventivas e de controle 

adotadas pelas equipes de saúde pública).

Em 2019, o CRMV-PR promoveu o “I Simpósio 
Internacional de Saúde Única e o III Simpósio 

Paranaense de Saúde Única” que tiveram como 
objetivo estimular a colaboração multisetorial e 

multiprofissional em temas relacionados à saúde 
humana, saúde animal e do meio ambiente, como: 

resistência aos antimicrobianos; zoonoses; mudanças 
climáticas; e segurança alimentar.

Ampliar e aperfeiçoar a 
comunicação nas quatro 

dimensões: interna, 
Sistema, profissionais e 

sociedade.

Medicina Veterinária e 
Zootecnia reconhecidas 

e valorizadas pela 
sociedade.

Efetividade na 
prestação de serviços 
aos profissionais e à 

sociedade.

Contribuir para o 
desenvolvimento das 

competências dos 
profissionais inscritos.

contÍnua
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Falhar na 
defesa do 

reconhecimento 
das profissões: 
econhecimento 
da importância 

da Medicina 
Veterinária na 
Saúde Única 

(estadual, 
nacional e 
mundial) e

Falhar na defesa 
do exercício 

pleno da 
Zootecnia.

A falha na promoção 
da importância do 

médico-veterinário 
na saúde única 

faz a ocupação de 
espaços nessa área 
uma barreira a ser 

transposta.

As atividades que 
este profissional 
desenvolve são, 

muitas vezes, 
divulgadas de forma 
limitada, atribuindo 

a estes apenas a 
prática da clínica 

médica-veterinária e 
a inspeção sanitária 

dos matadouros.

Já a falha na defesa 
do exercício pleno 
da profissão pelos 

Zootecnistas 
também faz a 
ocupação de 

espaços nessa área 
uma barreira a ser 

transposta. Existem 
muitas zonas de 

sombreamento na 
atuação que vêm 
sendo ocupadas 

por diversos outros 
profissionais, o que 

pode ocasionar 
perda de espaço no 

mercado de trabalho.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

A constante discussão 
sobre a importância do 

papel do médico-veterinário 
na Saúde Única, apoiada 

inclusive pela Organização 
Mundial de Saúde, que 
já reconhece o papel 

desse profissional como 
integrante desse processo.

Saúde

Ambiental

Saúde

Animal

Saúde

Pública

SAÚDE
ÚNICA

O médico-veterinário, 
por sua formação, possui 

capacidade de reconhecer 
problemas nas três esferas 

(saúde pública, saúde 
animal e saúde ambiental), 
entender suas interações 

e propor solução com uma 
visão integrada.

O Zootecnista possui um 
papel essencial para a 

sociedade por seu papel 
na produção animal, mas 

é ainda mais destacado no 
Paraná visto que o estado 

é o maior produtor de 
proteína animal do país.

O CRMV-PR atuou em 2019, e continuará atuando, na promoção 
da importância e da necessidade do médico-veterinário na Saúde 

Única, atuando nas ações de investigação e descoberta do foco 
de doenças, no conhecimento dos meios de transmissão, no 

levantamento epidemiológico dos casos, na detecção de animais 
transmissores e na investigação sobre a presença de vetores.
Em 2019, como já citado, o CRMV-PR promoveu o “I Simpósio 
Internacional de Saúde Única e o III Simpósio Paranaense de 

Saúde Única”.
É papel do Conselho, como entidade de classe da medicina 

veterinária e da zootecnia, mostrar à sociedade a importância da 
atuação dos profissionais inscritos e das ações de fiscalização, 

que têm como objetivo contribuir com a saúde da população.
Um dos grandes desafios do CRMV-PR, já há alguns anos, relativos 
à proteção da Zootecnia, tem sido a manutenção das estratégias 

que visam à promoção das condições adequadas ao exercício 
pleno da profissão, assegurado pela Lei 5550/68. No último ano, 

inúmeras foram as ações realizadas pelo CRMV-PR quanto à 
homologação de ARTs de zootecnistas, tendo como premissa 

básica o atendimento à competência básica dada pela formação.
Ainda, o CRMV-PR promoveu o II Seminário de Coordenadores dos 
Cursos de Zootecnia do Paraná: Novos Desafios e Inovações, em 

Londrina-PR.
A Saúde Única continuou em destaque nas ações promovidas pelo 
órgão, demonstrando o compromisso que tem com a sociedade e 

a preocupação com a indissociável relação entre a saúde animal, a 
saúde humana e o meio ambiente.

A Autarquia organizou e apoiou diversas ações com impacto 
na Saúde Única e bem-estar único, entre elas: o bem-estar e a 

proteção animal (elaboração do “Guia para elaboração do Manual 
de Boas Práticas em Banho e Tosa”; orientação e análise dos 

programas e projetos de controle populacional de cães e gatos 
dos municípios; e a Saúde Pública (I Simpósio Internacional de 

Saúde Única e III Simpósio Paranaense de Saúde Única); Webinar 
sobre esporotricose; Webinar sobre febre amarela; ação sobre 

segurança do alimento, orientando a população sobre leitura de 
rótulos; Encontro Paranaense sobre Vigilância e Prevenção da 
Raiva; Workshop sobre Produtos de Origem Animal, Workshop 

sobre Selo ARTE (produtos de origem animal artesanal).
O CRMV-PR participou das discussões sobre a regulamentação 

do comércio de animais, defendendo a importância dos médicos-
veterinários e dos zootecnistas nas criações e comércios, 

assegurando a saúde e o bem-estar dos animais.

Ampliar e aperfeiçoar a 
comunicação nas quatro 

dimensões: interna, 
sistema, profissionais e 

sociedade.

Medicina Veterinária e 
Zootecnia reconhecidas 

e valorizadas pela 
sociedade.

Efetividade na 
prestação de serviços 
aos profissionais e à 

sociedade.

Contribuir para o 
desenvolvimento das 

competências dos 
profissionais inscritos.
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Ambiente Interno – Riscos Previstos Ligados aos Objetivos Estratégicos

RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Deterioração 
e perda de 

documentos 
oficiais 

arquivados 
(físicos e 
digitais) e 
demora na 

localização de 
documentos 

físicos 
arquivados, 

ENTRAVANDO 
A EVOLUÇÃO 

DO PROCESSO 
ELETRÔNICO 
NO CRMV-PR.

A atividade de gestão 
de documentos 

públicos e a 
proteção especial 
aos documentos 

arquivísticos 
é um dever da 

Administração. 
Constitui instrumento 

de apoio à 
administração e 

elemento de prova e 
informação. Nesse 
aspecto, tememos 

que a deterioração e a 
perda de documentos 
oficiais (físicos ou em 
outro formato) podem 
acarretar problemas 

ao CRMV-PR, em 
especial, quanto 

à continuidade de 
processos e à falta de 
acesso à informação 

para instrução 
de processos 

administrativos 
e judiciais, entre 

outros, e entravar 
a viabilização do 

processo eletrônico 
no órgão, atrasando 

a disponibilização de 
mais serviços digitais 

aos profissionais, 
empresas e cidadãos.

RISCO ALTO MINIMIZAR 

Como oportunidade, 
o CRMV-PR possui o 

compromisso da atual 
gestão de modernização do 

órgão, com a continuação da 
implantação de processos 
digitais e a ampliação dos 

serviços digitais (via Sistema 
Eletrônico de Informação - SEI, 
e-SISCAD, portal, entre outros) 
e disponibilidade orçamentária 
no final de 2019 para digitalizar 
e categorizar documentos de 
inscrição e cancelamento de 

PF e PJ do arquivo.
A atual gestão tem consciência 

de que a implementação 
de programas, projetos, 
atividades, sistemas e 

operações voltadas à eficácia, 
eficiência e economicidade 
na utilização dos recursos 

oportuniza geração de receita 
necessária para a manutenção 

da instituição e de mais 
investimentos em tecnologia 

da informação.
Manter essa disponibilidade 

orçamentária é compromisso 
a curto e médio prazo para 

continuidade do processo de 
digitalização e investimento 

em tecnologia de informação, 
buscando tornar os processos 

e serviços do CRMV-PR 
totalmente digitais.

Em 2019, o CRMV-PR fez a contratação de empresa 
especializada no serviço de elaboração de plano de 

gestão administrativa e logística para desarquivamento, 
transporte e processamento técnico de documentos, 
que incluiu a conversão de documentos do meio físico 
para o meio digital, o estabelecimento de metadados 
para indexação de arquivos eletrônicos em software 

para pesquisa e gerenciamento eletrônico de 
documentos.

Inicialmente a digitalização, indexação e categorização 
abrangeram os documentos relativos a inscrições e 

cancelamentos de profissionais e empresas constantes 
em nosso arquivo físico.

O CRMV-PR continuará esse processo até a conversão 
digital de todos os documentos físicos passiveis de 

digitalização.

Promover infraestrutura 
física e tecnológica 
segura e adequada 
às necessidades de 

trabalho do CRMV-PR.

contÍnua
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Não conseguir 
demonstrar 

aos órgãos de 
controle e à 
sociedade, o 

investimento /
despesas 

(destacado) na 
atividade-fim 
da Autarquia 
(fiscalização) 

– Falhar no 
aprimoramento 

da gestão 
orçamentária 

e da 
Transparência, 

conforme 
orientações do 

TCU

O Acórdão 
1925/2019-TCU-

Plenário, que trata 
da Fiscalização 
de Orientação 

Centralizada (FOC), 
realizada pelo TCU, 
teve o objetivo de 

avaliar os controles, 
as receitas, a 

regularidade das 
despesas com verbas 

indenizatórias, 
as transferências 
de recursos para 

terceiros e prover o 
panorama sobre as 

atividades finalísticas 
dos conselhos 
de fiscalização 

profissional.
A emissão desse 
Acórdão fez com 
que os Conselhos 

se ativessem à 
obrigatoriedade 

de demonstrar aos 
órgãos de controle, 
o real investimento/

gasto, de forma clara 
e transparente, com 

atividades finalísticas 
e outras, que não de 

fiscalização, para 
justificar sua atuação.

RISCO ALTO MINIMIZAR 

Mostrar aos profissionais, 
às empresas e à sociedade, 

de forma transparente, a 
importância do CRMV-PR 
e a preocupação da atual 

gestão em investir em ações 
de fiscalização, aumentando 
e canalizando recursos para 
áreas da atividade finalística 

do órgão, a cada ano que 
passa.

Até 2019, somente eram consideradas nos centros 
de custo como despesas com fiscalização, os gastos 

dos fiscais relativos ao transporte, hospedagem e 
outros serviços. Foram realizados estudo e alguns 

readequamentos nos centros de custos do orçamento 
programa do CRMV-PR, para que pudessem ser 

atendidas as exigências do TCU, demonstrando de 
forma mais clara as despesas do órgão com a  

atividade-fim.
Em 2020 será elaborado um novo plano para os 

centros de custos, contemplando, além das despesas, 
os salários, reflexos e encargos dos fiscais, gastos 

com telefone, combustível dos veículos utilizados na 
fiscalização, estacionamento, entre outros.

Foram intensificadas ações de transparência na 
comunicação de ações da fiscalização (principalmente 

com publicação dos números da fiscalização nas mídias 
sociais e no nosso site) e da utilização dos recursos do 

CRMV-PR.

Assegurar o orçamento 
necessário à execução 

da estratégia 
racionalizando recursos 

de forma sustentável.

Efetividade na 
prestação de serviços 
aos profissionais e à 

sociedade.
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4.2 - Visão geral do modelo de gestão de riscos e controles, esclarecendo os componentes dos controles internos: ambiente, 
avaliação de riscos, atividades de controle, sistemas de informação e monitoramento.

MAPEAMENTO DE RISCOS INTERNOS DO CRMV-PR
Mapa de Riscos em Processos Ético-Profissionais

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E  
ANÁLISE DO RISCO

AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE  
DESEMPENHO (%)

FREQUÊNCIA  
DE MEDIÇÃO  

DO INDICADORID
PRINCIPAIS 

RISCOS 
OPERACIONAIS

CONSEQUÊNCIA 
 DO RISCO

RESPOSTA  
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Verificação dos 
requisitos formais

1

Análise incorreta dos 
requisitos formais: 

arquivamento de 
processo com todos 

os requisitos formais.

Não verificação de 
possível falta ética.

RISCO ALTO    MINIMIZAR

MANTER CONTROLE JÁ 
EXISTENTE: Todos os 
processos deverão ser 

revisados pela autoridade 
competente, após análise 

prévia de seu assessor.

nº de ocorrência x 100) / nº 
de processos instaurados TRIMESTRAL

2

Análise incorreta 
dos requisitos 

formais: instauração 
de processo sem os 
requisitos formais.

Nulidade processual.
RISCO 

ELEVADO
MINIMIZAR

MANTER CONTROLE JÁ 
EXISTENTE: Todos os 
processos deverão ser 

revisados pela autoridade 
competente, após análise 

prévia de seu assessor.

n (nº de ocorrência x 
100) / nº de processos 

instaurados
TRIMESTRAL

Penalizar o 
profissional 

conforme decisão 
Plenária

3
Não aplicação da 

penalidade.

Não anotação 
na ficha do 

profissional para 
informações acerca 
da reincidência em 
futuros processos. 

Não divulgação 
à sociedade das 

penalidades públicas. 
Exercício profissional 

enquanto suspenso 
ou cassado. Multa 

não aplicada.

RISCO ALTO      MINIMIZAR

MANTER CONTROLE JÁ 
EXISTENTE: Em todos 
os processos deve ser 

verificada se houve aplicação 
da penalidade e anotação 
na ficha do profissional. 
Verificar ainda se houve 

publicação da penalidade 
em diário oficial. Promover 

a retenção da carteira 
profissional e a fiscalização 

continuada.

nº de ocorrências x 100) / 
nº de processos julgados 
procedentes no período

TRIMESTRAL

https://www.crmv-pr.org.br/
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Análise dos Indicadores de Desempenho – Processos Ético-Profissionais

Período: Jan/Mar 2019 – Teste de Validação do Indicador
Os indicadores desenvolvidos para esses riscos têm com finalidade identificar o percentual de processos que não seguiram o rito estabelecido, do 

total de processos (tamanho da amostra) do período. A amostra foi de processos instaurados (riscos 1 e 2) ou de processos julgados procedentes (risco 
3), conforme o risco.

Para os riscos:
1- Análise incorreta dos requisitos formais: arquivamento de processo com todos os requisitos formais; 
2 - Análise incorreta dos requisitos formais: instauração de processo sem os requisitos formais.
A área relata que não foram instaurados processos éticos no período de janeiro a março de 2019, por isso nos indicadores 1 e 2 consta a informação 

“não houve instauração” (documento SEI 0301301).
Para o risco:
3 - Não aplicação da penalidade.
O indicador 3 demonstra que não houve ocorrência de “não anotação da penalidade” (documento SEI 0301301).
Conclusão:
Em análise aos itens 1, 2 e 3 da Matriz de Riscos em PEPs, verificamos, por amostragem, que a área seguiu os ritos estabelecidos em conformidade ao 

que dispõe a norma regulamentadora do Processo Ético-Profissional, estando assim em conformidade com as normas vigentes.
A opinião do controle interno visa mitigar riscos, mas não elimina nem respalda irregularidades e ilegalidades não detectadas nos trabalhos desenvol-

vidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais, caso necessário.

https://www.crmv-pr.org.br/
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Mapa de Riscos em Processos de Registros (atividade cartorial)

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E  
ANÁLISE DO RISCO

AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE  
DESEMPENHO (%)

FREQUÊNCIA  
DE MEDIÇÃO  

DO INDICADORID
PRINCIPAIS 

RISCOS 
OPERACIONAIS

CONSEQUÊNCIA 
 DO RISCO

RESPOSTA  
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Verificar se a 
documentação 

exigida na Resolução 
CFMV 1041/2013 está 

completa

1

Análise incorreta 
dos documentos 
necessários para 

transferência.

Atraso na homologação 
da transferência 

ocasionando ônus ao 
profissional.

RISCO 
MODERADO  

MINIMIZAR

Semanalmente, todos os 
processos deverão ser 

revisados por outro servidor 
da área. Fazer checklist de 

controle.

nº de ocorrência x 100 / nº de 
processos no período SEMESTRAL

Cadastrar todas 
as informações e 

todos os campos do 
SISCAD conforme 

documentação 
apresentada

2
Cadastramento 

incorreto dos dados.

Cédulas de identidade 
profissional rasuradas. 

Atraso na entrega do 
documento profissional.

RISCO 
ALTO MINIMIZAR

Semanalmente, outro 
funcionário da área, revisar 
os dados dos profissionais 

de todas as inscrições 
cadastradas.

nº de ocorrência x 100 / nº de 
processos no período TRIMESTRAL

Preenchimento de 
todos os campos do 
sistema de cadastro

3

Falta de 
preenchimento da 
aba F4 (Situação/
Comunicações).

Cobrança indevida 
de futuras anuidades 
por parte do CRMV de 

origem.

RISCO
ALTO

     
MINIMIZAR

Mensalmente, revisar a 
aba F4 dos processos de 

transferências protocolados 
no período.

nº de ocorrência x 100 / nº de 
processos no período TRIMESTRAL

Encaminhar 
ofício solicitando 

informações 
profissionais 

conforme Resolução 
CFMV 1041/2013

4

Demora no envio do 
ofício de solicitação 

de informações 
profissionais ao 

CRMV de origem.

Atraso na homologação 
da transferência 

ocasionando ônus ao 
profissional.

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR

Semanalmente, revisar todos 
os processos/pedidos de 

transferências recebidos no 
período para verificar se foi 

encaminhado ofício ao CRMV 
de origem. 

nº de ocorrência x 100 / nº de 
processos no período

TRIMESTRAL

Verificar se o 
processo cumpre as 

condicionalidades 
da Resolução CFMV 

1041/2013

5
Inclusão de 

extrato financeiro 
desatualizado.

Dúvidas em relação ao 
relato e julgamento do 
processo por parte do 
Conselheiro Relator.

RISCO
ALTO MINIMIZAR

Antes do envio para relato (ou 
Plenária), funcionário da SR 
atualiza RF nos processos.

nº decisões corrigidas 
(atualizadas) x 100 / nº 
processos no período

SEMESTRAL

Garantir que todas 
as cédulas foram 
cadastradas no 

SISCAD

6

Falta de 
apresentação 
de planilha de 

prestação de contas 
ao CFMV.

Não recebimento 
de cédulas novas, 
impossibilitando a 

entrega ao profissional.

RISCO
ALTO

MINIMIZAR

Semanalmente, verificar se 
nas inscrições cadastradas no 

período, foram cadastrados 
corretamente os números 

de série das cédulas 
profissionais. 

nº de ocorrência (cadastros 
com erro) x 100 / nº de 
processos no período

TRIMESTRAL

Não houve coleta de indicadores de desempenho. Indicadores em fase de validação.
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Mapa de Riscos em Processos de Fiscalização

OBJETIVO DO 
SUBPROCESSO

IDENTIFICAÇÃO E  
ANÁLISE DO RISCO

AVALIAÇÃO 
DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

INDICADOR DE  
DESEMPENHO (%)

FREQUÊNCIA  
DE MEDIÇÃO  

DO INDICADORID
PRINCIPAIS 

RISCOS 
OPERACIONAIS

CONSEQUÊNCIA 
 DO RISCO

RESPOSTA  
AO RISCO PLANO DE AÇÃO

Encaminhamento 
para deliberação do 

Plenário do CRMV

1
Paralisação do 

processo por falta 
de tramitação.

Prescrição
RISCO 

MODERADO  
MINIMIZAR

Evitar a prescrição. 
Intensificar o controle já 

existente. Analisar relatórios 
semestralmente.

nº processos suspensos + 
nº processos Irregulares no 

exercício x 100 / nº processos 
no exercício 

SEMESTRAL

Verificar o 
conhecimento do 

Auto de Multa pelo 
autuado

2

Desconhecimento 
da existência do 

auto de multa pelo 
autuado.

Retrabalho
RISCO 
BAIXO ACEITAR

Diminuir o número de 
publicações. Intensificar o 

controle já existente para não 
publicar erroneamente. Tentar 
novos meios de comunicação 

(e-mail) e reencaminhar 
para novos endereços, se 

localizados. Reanalisar 
semestralmente relatórios na 

pasta Publicação.

nº de AM não regularizados – nº 
de AM não recebidos x 100 / nº 

de AM gerados
SEMESTRAL

Encaminhamento à 
seção de cobrança, 

dos autos de 
multa dos que não 

apresentaram 
recurso, ou dos 

que apresentaram, 
porém, tiveram 
seus recursos 

indeferidos.

3
Não 

encaminhamento
Prescrição

RISCO 
MODERADO            

MINIMIZAR

Evitar a prescrição. 
Intensificar o controle já 

existente. Analisar relatórios, 
semestralmente.

nº processos suspensos + 
nº processos Irregulares no 
exercício / nº processos no 

exercício

SEMESTRAL

Não houve coleta de indicadores de desempenho. Indicadores em fase de validação.

Na área finalística de Processos Éticos, os checklists de controle e a matriz de riscos foram implantados e aplicados semestralmente. Nas áreas finalísticas de  

Registros e Fiscalização e Responsabilidade Técnica (RT), as Matrizes de Riscos foram desenvolvidas e serão aplicadas em 2020. 
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4.3 - Descrição do sistema de controle interno da entidade.

Primeira instância Segunda instância

Área
Responsável

Assessoria/
Comissão Técnica

(Análise de
Contratações,

Tomada de 
Contas, outra)

InformaçõesControle
Interno

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O

PLENÁRIO

DIRETORIA

PRESIDENTE

Classificação quanto à probabilidade de ocorrência e grau de impacto - forma de medida:
 

Classificação da PROBABILIDADE por evento

Classificação Descrição Peso

Remoto Menos de uma vez por ano 1

Improvável Uma vez por ano 2

Possível Uma vez por semestre 3

Provável Uma vez por mês 4

Quase Certo Mais de uma vez por semana 5
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Classificação do IMPACTO por evento

Classificação Descrição Peso

Insignificante Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta. 1

Baixo

Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob 
dimensão de custo e duração. 

Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.
2

Moderado

Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou ao 
comprometimento de ativos não críticos e/ou ao descumprimento de leis ou regulamentações que 

não comprometem a imagem da empresa.
Exemplo: acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc.

3

Elevado
Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação.  

Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento.
4

Crítico
Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da empresa e sua estratégia. 

Eventos deste tipo podem afetar o resultado da empresa de forma relevante.
5

 

RISCO BAIXO RISCO MODERADO RISCO ALTO RISCO ELEVADO

5

Insignificante Baixo Moderado Elevado Crítico

EXPOSIÇÃO

IMPACTO

1 2 3 4

11 RB  12 RB    13 RM     14 RA    15 RA     

21 RB  22 RB    23 RM     24 RA    25 RE  

31 RB  32 RM  33 RA     34 RE 35 RE  

41 RM 42 RA 43 RA     44 RE 45 RE  

1

2

3

4

5 51 RM 52 RA 53 RE 54 RE 55 RE  

Remoto

Improvavel

Possivel

Provável

Quase certo

PROBABILIDADE
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RESPOSTAS AO RISCO

ACEITAR
Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas Insignificante, Baixo ou Moderado de apetite a risco.  
Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

TRANSFERIR
Um risco normalmente é transferido quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não 
apresenta um custo/benefício adequado.
Ex.: Pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro.

MINIMIZAR
Um risco normalmente é minimizado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, 
apresenta um custo/benefício adequado. Minimizar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as 
consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.

EVITAR
Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um 
custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com o órgão. Evitar o risco 
significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada pela área de Gestão Estratégica.
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Resultados e 
Desempenho 

da Gestão
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5 – RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

5.1 - Resultados dos principais projetos estratégicos de 2019

A seguir, estão descritos os resultados alcançados em 2019 relativos à execução dos projetos planejados para o exercício, os quais estão diretamente 
vinculados aos objetivos estratégicos da Autarquia.

PROJETO N ° 1

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ORGANIZACIONAL E CAPACITAÇÃO INDIVIDUAL CONTINUADA

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

Metas a alcançar Efetividade nas ações da Instituição. 

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Realizadas as principais capacitações programadas para o exercício, visando o desenvolvimento de competências técnicas e 
comportamentais ao quadro funcional da Autarquia. Além dessas, foram realizadas outras 12 capacitações não previstas, com 
aplicabilidade prática nas atividades desenvolvidas pelos participantes; muitas capacitações foram realizadas em formato EAD e 
gratuitamente.
Houve o cancelamento da execução de 4 capacitações, com realização de 60% do total de capacitações planejadas.
nvestimento: R$ 29.550,00.

 

PROJETO N ° 2

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA

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

Metas a alcançar Celeridade processual, redução de custos e sustentabilidade.

Status do Projeto Reprogramado.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Projeto reprogramado para iniciar em janeiro de 2020, tendo em vista a necessidade de desenvolver planejamento da contratação, 
das especificações técnicas e redimensionamento dos quantitativos dos equipamentos e softwares, bem como do valor estimado 
da contratação. 

https://www.crmv-pr.org.br/
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PROJETO N ° 3

AQUISIÇÃO DA SEDE EM LONDRINA

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

Metas a alcançar Espaço físico adequado às necessidades da administração.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Realizada aquisição de sala comercial no Centro Empresarial Duque Hall, com aproximadamente 88m² de área útil e duas vagas de 
garagem. O edifício atende as normas de acessibilidade e vem de encontro ao plano de reestruturação das Unidades Regionais do 
CRMV-PR, oferecendo ambiente moderno e adequado às atividades.

PROJETO N ° 4

ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE EM LONDRINA

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

Metas a alcançar Adequar o ambiente funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento dos órgãos públicos.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

O processo de adequação da sala comercial foi realizado em duas etapas: a primeira por meio de contratação de empresa para 
elaborar projeto arquitetônico e a segunda pela contratação de empresa para execução da reforma projetada. Foram concluídos 
os referidos processos com as adequações na infraestrutura física, ajustadas às legislações relativas à acessibilidade e a 
padronizações de mobiliário das unidades regionais de atendimento do CRMV-PR.

PROJETO N ° 5

AQUISIÇÃO DA SEDE EM CURITIBA

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

Metas a alcançar Espaço físico adequado às necessidades da administração.

Status do Projeto Pausado.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Considerando as ameaças do cenário externo, já mencionadas em campo específico do presente relatório, entenderam a diretoria 
e o plenário do CRMV-PR não ser o momento adequado para descapitalizar a Autarquia com a aquisição do imóvel para sediar a 
instituição.

Percentual realizado do projeto originário: 0%.

https://www.crmv-pr.org.br/


Página 48/85

Relatório
de Gestão 2019

PROJETO N ° 6

AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO

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

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

Status do Projeto Em andamento.

Resultados alcançados ou 
justificativas

O processo foi iniciado visando à aquisição de quatro veículos, sendo que após pesquisas para adesão a Ata de Registro de Preços, 
sem sucesso, a diretriz foi redimensionada para continuidade do processo visando à aquisição do total de oito veículos e alienação 
simultânea de sete veículos usados. O primeiro pregão restou frustrado, o segundo restou deserto e o terceiro pregão, ocorrido em 
2020, restou em contratação com a alienação simultânea.

PROJETO N ° 7

DESENVOLVER PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E TABELA DE TEMPORARIEDADE DOCUMENTAL 

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

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

Status do Projeto Em andamento.

Resultados alcançados ou 
justificativas

O projeto inicial previa classificação e descarte de documentos físicos do CRMV-PR. A tabela de temporalidade de documentos 
dos Conselhos profissionais foi publicada em novembro de 2019. Durante a construção do Termo de Referência houve atraso, num 
primeiro momento, por falta de expertise para definição do objeto e, em outro momento, por contenção de despesas (limitação 
do orçamento de 2019), sendo liberada a contratação somente no final do segundo semestre de 2019. Após estudos, foi realizada 
contratação de empresa especializada no serviço de elaboração de plano de gestão administrativa e logística para desarquivamento, 
transporte e processamento técnico de documentos (digitalização) que incluiu a classificação para futuro descarte físico. A 
Comissão do SEI sugeriu a adesão à Ata de Registro de Preços de outro Conselho de Fiscalização (CRF-PR), quando os serviços já 
estavam em andamento e atendiam à demanda esperada pelo CRMV-PR, o que foi autorizado pela diretoria. Os serviços contratados 
incluem a conversão de documentos do meio físico para o digital, o estabelecimento de metadados para indexação de arquivos 
eletrônicos em software, possibilitando a pesquisa e o gerenciamento eletrônico de documentos. Inicialmente estão sendo 
digitalizados e classificados os documentos de registros e de cancelamentos de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica do órgão. 
Segundo a fiscalização do contrato, 27,10% dos documentos foram digitalizados. A digitalização e classificação de todo o contrato 
deve ocorrer no segundo semestre de 2020.
O descarte de documentos possíveis será tratado posteriormente, pois depende do atendimento de diversas normas e legislações 
vigentes, que demandam criação de Comissão de Avaliação e de aprovação de órgãos externos.
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PROJETO N ° 8

11 SEMINÁRIOS BÁSICOS DE RT

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

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

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foram realizados 11 Seminários Básicos de Responsabilidade Técnica para Médicos-Veterinários e Zootecnistas, nas cidades de: 
Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Dois Vizinhos, Cascavel, União da Vitória, Umuarama, Foz do Iguaçu e dois em Curitiba, 
com média de público de 96 pessoas em cada evento.

PROJETO N ° 9

APOIO E/OU PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS (PALESTRAS, CAMPANHAS E SEMINÁRIOS)

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

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

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

O CRMV-PR apoiou a realização do II Encontro Estadual de Médicos-Veterinários das Prefeituras do Paraná, nos dias 21 e 22 de 
outubro de 2019, em Curitiba-PR. O evento contou com a presença de 80 participantes e teve como objetivo a discussão e o 
aprimoramento das experiências dos médicos- veterinários em temas relacionados à saúde pública, vigilância e inspeção sanitária. 
O CRMV-PR também apoiou a realização do Encontro dos Médicos-Veterinários do Serviço de Inspeção Municipal, nos dias 23 e 24 
de maio de 2019, em Curitiba-PR. O encontro contou com 47 participantes e 100% deles consideraram o evento excelente ou bom. 
O objetivo do evento foi alcançado: troca de experiências entre os SIMs, esclarecimento de dúvidas, compromissos firmados para 
elaboração de cartilha e formação de Grupo de Trabalho. O CRMV-PR promoveu o I Workshop da Comissão de Tecnologia e Inspeção 
de Produtos de Origem Animal (CTIPOA) do CRMV-PR, com o tema: “Produtos de origem animal: produtos artesanais, mercados 
emergentes, desafios do desenvolvimento social e segurança do consumidor”, no dia 27 de setembro de 2019, em Curitiba-PR; o 
Workshop contou com 147 participantes e 97,77% avaliaram o evento como excelente e bom. 
Reuniões da CEEMV e CEEZ com coordenadores do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia:
- Membros da CEEZ se reuniram com coordenadores de curso de Zootecnia durante o Seminário de Educação realizado em Londrina 
(05/08/2019);
- Membros da CEEMV, Eros Luiz de Sousa e Nilva Maria Freres Mascarenhas, se reuniram com coordenadores e representantes das 
instituições de ensino superior que oferecem o curso de Medicina Veterinária, em Maringá-PR (24 e 26/04/19);
- Membros da CEEMV se reuniram com coordenadora e representantes da UNIFIL, em Londrina-PR (30/05/19);
- Membros da CEEMV se reuniram com coordenadores de curso da Medicina Veterinária em Curitiba, durante o Seminário de Ensino 
(30/08/2019).
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PROJETO N ° 10

ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO POR ANO POR COMISSÃO (08 COMISSÕES) 

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

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

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foram realizados seis eventos técnicos, promovidos por quatro comissões do CRMV-PR:
Comissão Estadual de Saúde Única: Webinar sobre os temas Esporotricose e Febre Amarela e I Simpósio Internacional de Saúde 
Única & III Simpósio Paranaense de Saúde Única (Desafios da Colaboração Multisetorial).
Comissão Estadual de Educação em Medicina Veterinária: Seminário Estadual de Ensino 2019.
Comissão Estadual de Educação em Zootecnia: II Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná: novos desafios 
e inovações.
Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: Encontro dos Médicos- Veterinários do Serviço de Inspeção 
Municipal e I Workshop da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal (CTIPOA) do CRMV-PR, com o tema: 
“Produtos de origem animal: produtos artesanais, mercados emergentes, desafios do desenvolvimento social e segurança do 
consumidor”.

PROJETO N ° 11

SEMINÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA MEDICINA VETERINÁRIA E DA ZOOTECNIA

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

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

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

A Comissão Estadual de Educação em Medicina Veterinária promoveu no dia 05 de agosto de 2019 o Seminário Estadual de Ensino 
2019, em Curitiba-PR. O evento contou com 56 participantes e a meta superada, considerando os resultados das avaliações: 90% de 
conceito excelente e bom. A Comissão Estadual de Educação em Zootecnia promoveu no dia 30 de agosto de 2019 o II Seminário de 
Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Paraná: novos desafios e inovações, realizado em Londrina-PR. O evento teve um total 
de 51 participantes e a meta superada, considerando os resultados das avaliações: 94,44% de conceito excelente e bom.
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PROJETO N ° 12

PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EVENTOS TÉCNICOS

(COLABORADORES EVENTUAIS E MEMBROS DE COMISSÕES) 

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

Metas a alcançar Promover capacitações que enriqueçam a atuação das comissões e dar capilaridade ao conhecimento, difundindo a expertise.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foram nomeados 31 colaboradores eventuais para participação em eventos técnicos, sendo que todos os profissionais designados 
são referência nas áreas de abrangência dos eventos.
Houve ainda a participação de 21 integrantes das comissões temáticas do CRMV-PR em eventos técnicos no exercício de 2019, sendo 
que 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.

PROJETO N ° 13

ENCONTRO / SEMINÁRIO SOBRE LEISHMANIOSE (CINCO) 

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

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

Status do Projeto Cancelado.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Não houve demanda para os eventos. 
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PROJETO N ° 14

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A OUTRAS ENTIDADES

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

Metas a alcançar Atender pelo menos dez eventos técnicos de relevância e interesse da classe Médico-Veterinária e Zootécnica.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foram implementadas no âmbito do CRMV-PR as diretrizes e normativas da Resolução CRMV-PR nº 03/2018, que dispôs sobre a 
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 interesse comum. Atendendo aos dispositivos da referida 
Resolução, em 2019 foi publicado edital de chamamento público visando selecionar propostas para transferência voluntária de 
recursos para realização de eventos de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia, na forma e condições estabelecidas no 
instrumento convocatório. As propostas e documentações recebidas foram avaliadas e julgadas por comissão específica, atendendo 
aos critérios pré-existentes, com posterior emissão de edital de divulgação de resultado.
No exercício de 2019 foi concedido o valor total de R$ 8.662,57 a título de transferência voluntária de recursos.

PROJETO N ° 15

CONGRESSO DE SAÚDE ÚNICA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS COMISSÕES DO CRMV-PR

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

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

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

A Comissão Estadual de Saúde Única promoveu nos dias 09 e 10 de outubro de 2019 o I Simpósio Internacional de Saúde Única & 
III Simpósio Paranaense de Saúde Única (Desafios da Colaboração Multisetorial), realizado na PUCPR, em Curitiba-PR. O simpósio 
contou com 394 participantes e durante o evento foi assinada Carta de Intenção entre a Secretaria de Estado da Saúde, a PUCPR, a 
ADAPAR, o CRMV-PR, o CFMV e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, com o objetivo de promover o 
início de um acordo genérico para a cooperação mútua no que tange aos temas relacionados com a resistência aos antimicrobianos 
visando um enfoque de Saúde Única por meio da constituição de uma Aliança Interinstitucional em Saúde Única no Paraná, sendo 
que posteriormente haverá complementação por meio de cooperações específicas.
O evento superou a meta de no mínimo 300 participantes e o grau de satisfação, ou seja, 91,54% avaliaram o evento como bom e 
ótimo.
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PROJETO N ° 16

01 REUNIÃO COM ASSESSORES REGIONAIS E 01 REUNIÃO COM  PRESIDENTES DE COMISSÕES

Objetivo Estratégico Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade.

Metas a alcançar Alinhamento de diretrizes e estratégias do CRMV-PR.

Status do Projeto Cancelado.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Reuniões canceladas em função de medidas de controle orçamentário recomendadas pela área de contabilidade e planejamento da 
Autarquia em função dos números relativos à arrecadação até o mês de agosto de 2019. 

PROJETO N ° 17

REUNIÕES DAS COMISSÕES DO CRMV-PR – 04 REUNIÕES POR ANO POR COMISSÃO (08 COMISSÕES)

Objetivo Estratégico Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade.

Metas a alcançar Apoio à diretoria na elaboração de estudos específicos por áreas e normatizações decorrentes.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Foram realizadas 21 reuniões das comissões do CRMV-PR, representando 66% de execução das reuniões planejadas. 
1.  Comissão de Bem-Estar Animal – 4 reuniões
2.  Comissão Estadual de Educação da Medicina Veterinária – 2 reuniões
3.  Comissão Estadual de Educação em Zootecnia – 4 reuniões
4.  Comissão Estadual de Animais Selvagens – 3 reuniões
5.  Comissão Estadual de Saúde Única – 4 reuniões
6.  Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal – 4 reuniões
7.  Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal – nenhuma
8. Comissão de Estudos sobre a RT – nenhuma
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PROJETO N ° 18

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA

Objetivo Estratégico Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade.

Metas a alcançar Democratização da informação.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Em 2019 o projeto foi reprogramado para conclusão em 2020 visto a necessidade de contratação e instalação de internet de fibra 
ótica nas URAs e o recebimento dos mini computadores (ambos finalizados em setembro de 2019). Posteriormente, foi realizada 
a configuração do sistema e instalação nas URAs. Atualmente, o projeto está concluído e o sistema de videoconferência está em 
funcionamento na sede e nas unidades regionais de atendimento do CRMV-PR.

PROJETO N ° 19

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA O “PROJETO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL”

Objetivo Estratégico Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, sistema, profissionais e sociedade.

Metas a alcançar Ampliar a comunicação institucional por meio do rádio.

Status do Projeto Cancelado.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Projeto cancelado pela necessidade de contratação de agência de comunicação para sua viabilização. Considerando as 
particularidades do processo de licitação para este objeto e os valores necessários para a campanha, tornou-se inviável.

PROJETO N ° 20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA, AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DE ELEIÇÕES ON-LINE, POSTAGEM E GRÁFICA PARA REALIZAÇÃO  
DA ELEIÇÃO DO CRMV-PR GESTÃO 2020/2023

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

Metas a alcançar Realizar a eleição 2020/2013 de forma on-line, sem intercorrências.

Status do Projeto Concluído.

Resultados alcançados ou 
justificativas

Contratada empresa para prestar serviços de auditoria de eleição a ser realizada via internet para o CRMV-PR e contratada empresa 
para prestação de serviço digital de recepção de votos, em ambiente eletrônico. A contratação de empresa especializada para 
confecção de material gráfico necessário ao pleito eleitoral ocorrerá em 2020.
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5.2 - Resultados das principais metas tático-operacionais de 2019

ÁREA METAS E AÇÕES PLANEJADAS MÉDIA DE EXECUÇÃO

Processo Ético-Profissional  9 54%

Registro (Atividade Cartorial)  6 75%

Assessoria Técnica e Fiscalização 17 75%

Assessoria de Comunicação  6 88%

Média Geral de Execução 73%
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Processos ético-profissionais 

As metas tático-operacionais referem-se a 
objetivos específicos ligados às atividades táti-
cas e operacionais de cada área. Em relação ao 
processo ético-profissional, dentre as principais 
metas atingidas em total ou maior parte, desta-
cam-se:
Ø Realização de capacitação dos empre-

gados lotados nas unidades de atendimento para 
apoio aos conselheiros nas audiências de oitiva e 
lavratura de termos de depoimento de PEPs;
Ø Realização de capacitação dos conse-

lheiros no que tange às audiências de oitiva e aos 
julgamentos nos processos éticos;
Ø Inclusão dos processos éticos na plata-

forma do SEI, para tramitação exclusivamente em 
formato digital;
Ø Julgamento de 60 processos ético-pro-

fissionais, dos 70 previamente planejados.
Algumas metas não foram atingidas como, por 

exemplo, a edição de resolução para regularizar 
o cadastro de defensores dativos nos processos 
éticos e o pagamento dos mesmos; a reanálise 
e o aperfeiçoamento dos indicadores utilizados 
nos processos éticos; a criação e implantação da 
câmara de mediação e arbitragem, nos casos em 
que não for necessário e/ou possível a instauração 
de processo ético-profissional.

Julgamento de processos 
ético-profissionais

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, 
no período de 2015 a 2019 foram julgados 277 pro-
cessos ético-profissionais pelo CRMV-PR, repre-
sentando a média aproximada de 45 processos ao 
ano. Em 2019 foram julgados 60 PEPs, o número 
mais expressivo dos últimos cinco anos e a nova 
meta estabelecida para o ano de 2020 é o julga-
mento de 70 processos dessa natureza.
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Fiscalização

O número de documentos emitidos e de esta-
belecimentos fiscalizados no estado do Paraná 
também cresceu no último quatriênio. Tendo 
em vista que essas são atividades principais e 
primárias da Autarquia, os esforços estão cada 
vez mais concentrados para a melhoria quanti-
tativa e qualitativa da atuação da fiscalização do  
CRMV-PR. Conforme demonstrado no gráfico a 
seguir, no período de 2016 a 2019 o total de docu-
mentos lavrados e de estabelecimentos fiscaliza-
dos pela equipe da fiscalização do CRMV-PR foi de 
72.581. Em destaque, os dados relativos a 2019, o 
número mais expressivo dos últimos anos.
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Investimentos com a fiscalização

2015 2016 2017  2018  2019

R$ 115.257,94 R$ 113.365,61 R$ 109.447,79  R$ 133.727,63  R$ 242.767,49

- 1,64%                         +22,18%                   +81,53%-3,46%                     

Os valores constantes na tabela acima se refe-
rem aos gastos com a fiscalização, porém, não o 
total efetivamente investido, considerando que 
as despesas, até o exercício de 2019, obedeciam 
a outros critérios para ser classificadas como 
despesas com fiscalização. Até então, somente 
eram consideradas nos centros de custo como 
despesas com fiscalização os gastos dos fiscais 
relativos ao transporte, hospedagem e outros 
serviços. Nova classificação das despesas foi 
implementada a partir de 2020. 

A Assessoria Técnica realizou diversas fiscali-
zações em companhia de outros órgãos. Dentre as 
atuações em conjunto destacam-se as realizadas 
em estabelecimentos nas cidades de Curitiba e 
região metropolitana, com a Rede de Proteção 
Animal do município, Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente (DPMA), Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (SEMA), Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente, Secretarias Municipais da Saúde 
por meio da Vigilância Sanitária (VISA); Antônio 
Olinto, com a Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA) e VISA; Maringá, com a SEMA; Londrina, 
com a SEMA, VISA e Secretaria da Fazenda do 
município.

A ASSTEC também realizou fiscalizações por 
solicitações do Ministério Público do Estado do 
Paraná. Nesse sentido, destaca-se ação realizada 
em Toledo em que os médicos-veterinários lota-
dos na assessoria técnica do CRMV-PR inspecio-
naram mais de 70 estabelecimentos no município. 
Em quatro dias, os locais que comercializam ani-
mais vivos e realizam atividades de banho e tosa, 
foram avaliados pelos fiscais; além das rotinas 
de fiscalização, houve uma atenção especial ao 
bem-estar animal. A ação resultou em notifica-
ções de profissionais e encaminhamento dos 
resultados para a Câmara de Vereadores e para a 
presidente do Conselho de Proteção Animal para 
aperfeiçoamento da legislação e planejamento de 
outras políticas públicas referentes aos animais 
no município.

Atividade cartorial

Durante o exercício de 2019, a seção de 
registro trabalhou na preparação da área para a 
realização e organização do primeiro processo 
eleitoral eletrônico no âmbito do CRMV-PR, bem 
como em campanhas para atualização de dados 
cadastrais de profissionais no sistema em uso 
pela Autarquia.

Em 2019, o índice de crescimento do número 
de profissionais médicos-veterinários e zootec-
nistas atuantes no Estado do Paraná em compa-
ração ao ano de 2018, foi de 11,67%. Já o índice de 
crescimento do número de empresas atuantes 
no Estado, também comparando com 2018, foi 
de 9,55%.

Total de profissionais atuantes  
em 31/12/2019

12.635

Total de empresas atuantes  
em 31/12/2019

10.532
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 Movimentação de profissionais e empresas no último triênio

Novas Inscrições de Pessoas Físicas

2017 2018 2019

988 1.120 1.368

Novas Inscrições de Pessoas Jurídicas

2017 2018 2019

955 854 690

Novas Inscrições de Propriedades Rurais

2017 2018 2019

72 166 261

Cancelamento de Pessoas Físicas

2017 2018 2019

395 347 425

Cancelamento de Pessoas Jurídicas

2017 2018 2019

132 608 548
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Tecnologia da informação

A tecnologia da informação destacou-se como área-meio prioritária no ano de 2019, indo ao encon-
tro da era digital 4.0 na gestão pública. Investimento na área de TI:

Transferência voluntária de recursos

Foram implementadas no âmbito do CRMV-PR 
as diretrizes e normativas da Resolução CRMV-
-PR nº 03/2018, que dispôs sobre a transferência 
voluntária de recursos.

No exercício de 2019 foi concedido o valor total 
de R$ 8.662,57 a título de transferência voluntária 
de recursos.

Gestão de riscos e controle interno

Como apontado no capítulo 4 do presente rela-
tório, o CRMV-PR em 2019 aprimorou as atividades 
da controladoria. Para tanto, foram realizadas as 
seguintes ações: o mapeamento de riscos das 
áreas de Processos Éticos e de Registros, e pra-
ticamente terminada a matriz de riscos da área de 
fiscalização e responsabilidade técnica.

Foram desenvolvidos e aplicados formulários 
de controle das áreas de compras e contratações 
(em dispensas e em licitações), e de férias; foram 
desenvolvidos e testados os formulários de con-
trole de registros (cancelamentos de inscrição de 
profissionais e de empresas, inscrições e transfe-
rências de profissionais) que deverão ser aplica-
dos em 2020; foram desenvolvidos os formulários 
de controles de transferências voluntárias de 
recursos (planejamento, solicitação, formalização 
e prestação de contas), sendo testados apenas 
os formulários de planejamento e de solicitação 
(fases processuais já alcançadas na aplicação da 
nova resolução de transferências voluntárias); 
também foram desenvolvidos os formulários de 
controle das áreas de suprimento de fundos, de 
autos de infração e de diárias, que serão testados 
e aplicados em 2020. 

Dentre os objetivos para 2019 estão: aplicar 
as normas legais, instruções normativas, esta-
tutos e regimentos e assegurar as informações 
contábeis, financeiras, administrativas e opera-
cionais, sua exatidão, confiabilidade, integridade 
e oportunidade.

Principais ações na área de TI foram relacio-
nadas à videoconferência, sistemas de gerencia-
mento de abertura de chamados para a área de 
TI; de controle de frota de veículos; de protesto 
de dívidas (integração dos sistemas SISCAD/CRA) 
e de geração de relatórios de pessoas jurídicas 
por ramo de atividade, atuação da fiscalização, 
estabelecimentos e de categorização de estabe-
lecimentos fiscalizados.
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5.4 - Resultados dos principais indicadores de desempenho tático-operacionais de 2019

PROCESSSO INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADO ANUAL

Julgamento de Processos Ético-Profissionais Índice de Processos Éticos Julgados
Processos éticos julgados /

 Processos éticos instaurados
150%

Fiscalização

Índice de Empresas Fiscalizadas
Empresas fiscalizadas /

Empresas ativas passíveis de fiscalização
62,19%

Índice de Autuação das Empresas Fiscalizadas
Total de empresas autuadas /

Total de empresas fiscalizadas 
22,31%

Índice de Regularização de Autos de Infração
Autos de infração regularizados no prazo /

Total de autos de infração lavrados
65,54%

Assessoria Técnica

Tempo Médio para Análise de 
Normativas Técnicas

Tempo médio decorrido entre a data do pedido 
da análise e a sua emissão /

Total de pedidos de análises técnicas
25 dias

Índice de Pareceres Técnicos Emitidos
Pareceres técnicos realizados / 
Pareceres técnicos solicitados 

80,53%

Registro

Índice de Evolução do Número de
 Profissionais Atuantes no Estado

Total de profissionais atuantes em 31/12/2018 / 
Total de profissionais atuantes em 31/12/2019

11,67%

Índice de Evolução do Número de 
Empresas Atuantes no Estado

Total de empresas atuantes em 31/12/2018 / 
Total de empresas atuantes em 31/12/2019

  9,55%

Eventos de Capacitação

Índice de Satisfação com os Eventos
Avaliações com conceito ‘bom’ ou ‘ótimo’ /

Total de participantes
 96,27%

Índice de Realização de Eventos
Eventos realizados com avaliação igual ou 
superior ao conceito ‘bom’ / Eventos realizados

   100%

Orçamento e Finanças

Índice de Efetividade do Planejamento 
da Receita

Recursos recebidos no ano/ 
Previsão anual da receita para o ano

  62,68%

Índice de Efetividade do Planejamento 
da Despesa

Despesa realizada no ano /
Previsão anual da despesa para o ano

  88,16%

Índice de Efetividade do Planejamento 
da Arrecadação

Total de receita corrente arrecadada /
Total da receita corrente prevista

101,75%

contÍnua
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PROCESSSO INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO RESULTADO ANUAL

Gestão Patrimonial Índice de Evolução Patrimonial
Valor patrimonial contabilizado em 31/12/2018 / 
  Valor patrimonial contabilizado em 31/12/2019

 3,98%

Compras e Contratações

Índice de Eficácia das Demandas Demandas atendidas / Demandas 93,33%

Índice de Eficácia das Demandas Planejadas Demandas planejadas / Demandas   100%

Índice de Economicidade nas Licitações [1 - (valor contratado / valor referencial) ] x 100 13,11%

Infraestrutura Índice de Manutenção Preventiva
Manutenções preventivas realizadas /

Total de manutenções
35,34%

Gestão de Pessoas Índice de Rotatividade de Pessoal
Total de admissões + demissões no ano 2019 /2  / 

Total de empregados ativos em 31/12/2019
 9,26%

Cobrança

Índice de Adimplência do Exercício – Anuidades 
de Pessoas Física e Jurídica 

Total de PF + PJ que pagaram a anuidade de 
2019/ Total de anuidades de PF + PJ de 2019

84,53%

Índice de Recuperação de Crédito de 
Débitos inscritos em dívida ativa

Total recebido em 2019 referente a débitos 
inscritos em dívida ativa / 

Total de débitos inscritos em dívida 
ativa em 2019

 3,24%
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5.5 - Principais metas e desafios para o próximo exercício

As principais metas e desafios ligados aos objetivos estratégicos para o exercício de 2020 estão descritos a seguir:

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAIS METAS E AÇÕES PARA 2020 DESAFIOS

Sociedade
Efetividade na prestação de serviços 
aos profissionais e à sociedade

- Realizar o processo eleitoral on-line;
- Implantar o módulo de peticionamento no SEI por 
usuários externos, para ao menos um processo de 
trabalho;
- Julgar 70 processos ético-profissionais;
- Implantar ações em atendimento à lei geral de 
proteção de dados pessoais (Lei nº 13.853/2019).

- Atualizar cadastros de profissionais para 
o pleito eleitoral on-line;
- Efetivar ao menos 90% das ARTs por meio 
do sistema de homologação de ART on-line.

Processos

Otimizar o processo de fiscalização 
do CRMV-PR

- Iniciar estudo conjunto para contratação de 
soluções em software, equipamentos e integração 
entre sistemas para a fiscalização;
- Atualizar o sistema de cadastro de pessoas 
jurídicas do Estado do Paraná.

- Elaborar termo de referência com 
detalhamento técnico adequado para 
contratação assertiva dos serviços e 
integração entre os sistemas.

Promover a Reestruturação Organizacional

- Implantar e nomear ocupante para a função de 
assistente de planejamento estratégico;
- Implantar os mapas de riscos de todas as áreas-
fim; 
- Rever e aperfeiçoar os indicadores de 
desempenho tático-operacionais e estratégicos.

- Otimizar recursos tecnológicos e 
humanos na perspectiva de “fazer mais com 
menos”;
- Gestão dos indicadores de desempenho 
pelas áreas correspondentes;
- Estabelecer no âmbito do CRMV-PR uma 
política e procedimentos para descarte de 
documentos.

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

- Utilizar o sistema de videoconferência para 
reuniões e eventos internos, eventos de 
capacitação a profissionais e demais afins;
- Alcançar nível de utilização do serviço de 
informação e ouvidoria, em processo presencial ou 
eletrônico de, no mínimo, 80%;
- Aperfeiçoar e divulgar indicadores de 
performance dos processos finalísticos da 
Autarquia. 

- Comunicar à sociedade o papel do 
médico-veterinário como profissional da 
saúde;
- Desconhecimento por parte dos alunos 
dos cursos de medicina veterinária e de 
zootecnia sobre o papel do CRMV-PR;
- Ausência de representação política.

Contribuir para o desenvolvimento das 
competências dos profissionais inscritos

- Executar, no mínimo, 75% dos eventos técnicos 
previstos para 2020;
- Conceder apoio para realização de eventos 
técnicos. 

- Identificar e desenvolver competências 
específicas à atuação dos profissionais em 
cada região atendendo as diversas cadeias 
produtivas atuais e emergentes.

contÍnua
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAIS METAS E AÇÕES PARA 2020 DESAFIOS

Recursos

Desenvolver competências em 
consonância com as diretrizes do 
CRMV-PR

- Executar, no mínimo, 75% das capacitações 
previstas no mapa de 2020;
- Dar continuidade à capacitação e atualização 
dos pregoeiros, das equipes de apoio e da área de 
compras e contratos.

- Monitorar a aplicabilidade prática das 
competências desenvolvidas em especial 
as comportamentais.

Assegurar o orçamento necessário à 
execução da estratégia racionalizando 
recursos de forma sustentável

- Implantar novo centro de custos contábil, 
contendo a separação das atividades finalísticas e 
de apoio;
- Implantar o sistema de protesto de certidões de 
dívidas;
- Desenvolver campanhas de recuperação de 
crédito.

- Ações de restituição de anuidades;
- Desenvolver novas teses e defesas em 
processos de execução fiscal, envolvendo 
inclusive a assessoria técnica.

Promover infraestrutura física e 
tecnológica segura e adequada às 
necessidades

- Adquirir equipamentos de informática;
- Contratar e implantar sistema alternativo de 
abastecimento veiculares;
- Dar continuidade ao processo de padronização 
das unidades regionais de atendimento.

- Contratação de serviços de 
armazenamento de dados na nuvem;
- Elaborar termo de referência com 
detalhamento técnico adequado para 
contratação assertiva dos serviços e 
equipamentos.
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5.6 - Resultados da área-fim

Número total de fiscalizações realizadas

Fiscalizações Totais Tipo

Pessoas jurídicas 7.620 Proativas: 7.535
Reativas: 384Pessoas físicas 299

TOTAL 7.919

Do total de 384 fiscalizações reativas, 215 foram provenientes de denúncias e 169 foram prove-
nientes de representações de órgãos como o Ministério Público, Prefeituras, Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente, dentre outros.

Número de denúncias recebidas e analisadas, 
bem como o tempo médio para a finalização 
de processos de responsabilização instaurados

Ø Foram recebidas 135 denúncias éticas 
no ano de 2019, sendo que todas ainda estão em 
trâmite, em diferentes fases de andamento. Des-
tas denúncias éticas, 27 foram encaminhadas por 
pessoas físicas ou jurídicas, 22 são advindas de 
fiscalizações realizadas pelo próprio CRMV-PR e 
86 foram encaminhadas por outros órgãos como 
MAPA e pelo Poder Judiciário;
Ø Total de denúncias: foram recebidas 429 

denúncias contra estabelecimentos, sendo que 36 
estão em andamento (8%);
Ø Tempo médio para finalização dos pro-

cessos foi de 80 dias, conforme dados do SEI. Con-
tudo, esse prazo pode não representar o tempo 

médio real uma vez que há unidades que colocam 
os processos em acompanhamento especial e os 
encerram antes da fiscalização/encerramento 
do processo (procedimento recomendado pela 
Comissão do SEI). 

Número total de profissionais fiscalizados, 
indicando o quantitativo de pessoas físicas e 
pessoas jurídicas, se for o caso

Ø Total pessoa jurídica: 7.620 - represen-
tando 96% do total de fiscalizações realizadas.
Ø Total pessoa física: 299 - representando 

4% do total de fiscalizações realizadas.

O exercício da medicina veterinária e da zoo-
tecnia é fiscalizado por este Conselho por meio 

de averiguações das atividades exercidas pelos 
médicos-veterinários e zootecnistas de forma 
autônoma ou dos seus serviços prestados aos 
estabelecimentos, entidades, órgãos públicos, 
entre outros. Todavia, as fiscalizações concen-
tram-se nos locais de atuação desses profis-
sionais, seja para verificar a sua presença ou a 
qualidade dos seus serviços, o que implica em 
maior número de documentos emitidos para 
pessoas jurídicas.

Número total de autos de infração e 
notificações semelhantes

Ø Número total de infrações: 1.573;
Ø Número total de notificações: 6.346, 

sendo 4.769 termos de fiscalização e 1.577 termos 
de constatação. 

Números de processos instaurados e julgados, 
com detalhamento das sanções aplicadas

Foram instaurados 40 processos ético-pro-
fissionais e julgados 60 processos. A diferença 
se dá por haver processos instaurados em 2018 
que foram julgados em 2019. Dos processos julga-
dos, 18 foram considerados improcedentes sem a 
aplicação de qualquer sanção ao profissional; nos 
que foram aplicadas penalidades a divisão se deu 
da seguinte forma: 

Ø 31 com advertência confidencial em 
aviso reservado, sendo que em 28 destes foi apli-
cada multa no valor de R$ 900,00; 
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Ø 10 com censura confidencial em aviso 
reservado com aplicação de multa no valor de R$ 
1.500,00; 
Ø 01 com censura pública com aplicação 

de multa no valor de R$ 2.400,00.  

Número de processos instaurados que não 
tiveram êxito em sua execução, com as 
respectivas causas identificadas

Ø Houve um processo que havia sido ins-
taurado em julho de 2018 e teve seu trâmite sus-
penso por decisão judicial que determinou constar 
a tipificação no momento da instauração. Pos-
teriormente, foram anexadas novas provas e, em 
análise, o plenário decidiu pelo arquivamento do 
processo em abril de 2019;
Ø Houve cinco processos de auto de infra-

ção instaurados que não tiveram êxito em sua exe-
cução e não houve aplicação de penalidade;
Ø Houve dois processos de auto de multa 

instaurados que não tiveram êxito em sua execução, 
porém, houve o envio da aplicação de penalidade.

Informações sobre a gestão das atividades 
relacionadas à arrecadação das multas 
aplicadas, assim como à cobrança de 
inadimplentes

Conceitos relacionados aos estágios das mul-
tas aplicadas:

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

Exigível - multas definitivamente constituí-
das, não pagas e que não tiveram sua exigibili-
dade suspensa por decisão judicial ou garantia 
apresentada em processo judicial;

Definitivamente constituídas - sanção contra 
a qual não cabe mais recurso na esfera adminis-
trativa;

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

Pendentes de inscrição - quantidade de 
devedores pendentes de inscrição por ano de 
competência, excluídas as multas em situação 
de suspensão;

Prescrição da pretensão executória - espé-
cie de prescrição quinquenal que atinge a ação de 
execução dos créditos decorrentes de multa de 
poder de polícia, cujo prazo se inicia com o trân-
sito em julgado administrativo das multas, con-
forme art. 1ª-A da Lei nº 9.873/99. Salvo normativo 
interno ao contrário, deve-se ter como referência 
a data limite de três anos após o trânsito em jul-
gado administrativo das multas;

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

Suspensa administrativamente - sanção com 
exigibilidade suspensa por decisão administrativa.
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QUANTIDADES DE MULTAS

 Multas Aplicadas Arrecadadas
Canceladas

Administrativamente
Suspensas

Administrativamente

Multas não inscritas

em Divida Ativa

Multas com Risco
de Prescrição

Executória

Outras - Inscritas

em Divida Ativa

Total das Multas
Exigíveis e 

Definitivamente

Demais Situações -
Trâmite 

Administrativo 

Validação

Multas Aplicadas

por Período

Competência
Período de

Competência 

2019

2018

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios

2019                2018

418

382

Quantidade

22

30

155

93

2019                2018 2019                2018 2019                2018

102

19

113

57

2019                2018 2019                2018

6

57

2019                2018 2019                2018

119

114

20

4

2019                2018

418

382

24                66233 11363 00 0170 113121 81248 11352 9800TOTAL

Validação do Estoque de Multas 800 382

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS- Quantidade

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

-

382

-                        -

-

66

-

113

-

0

--

113

-

81

-

113

-

9

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 2019 
ou 2018, de acordo com o período de competência;

d) Quantitativos consolidados referentes aos 
números globais da Agência/Entidade fiscaliza-
dora;

e) A coluna “Validação” representa a confirma-
ção das quantidades inseridas na coluna “Aplica-
das” 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 exigí-
veis e definitivamente constituídas e não foram 
arrecadadas;

g) Nos casos de parcelamento, deve-se con-
siderar 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.

*A quantidade constante na coluna “Outras” 
refere-se aos Autos de Multa que se encontram 
inscritas em dívida ativa.

*As multas não são inscritas no CADIN.
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MONTANTE FINANCEIRO (R$)

 Multas Aplicadas Arrecadadas
Canceladas

Administrativamente
Suspensas

Administrativamente
Demais Situações

Período de

Competência 

2019

2018

Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios Exercícios

2019                2018

1.369.200,00

1.365.000,00

Valores

66.000,00

111.000,00
471.000,00

297.000,00

2019                2018 2019                2018 2019                2018

343.200,00

78.000,00

2019                2018 2019                2018

421.200,00 324.000,00354.000,00177.000,00 27.000,002.734.200,00TOTAL

Validação do Estoque 

de Multas Aplicadas

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS- Valores (R$ 1,00)

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

-

27.000,00

2.734.200,00 1.365.000,00

-

354.000,00

768.00,00

-

324.000,00

Multas Exigíveis e 
Definitivamente

Constituidas

414.000,00

477.000,00

891.000,00 429.000,00

-

429.000,00

75.000,00

21.000,00

96.000,00 231.000,00

-

231.000,00

Multas Aplicadas
por Período

Competência

Validação

1.369.200,00

1.365.000,00

-

1365.000,00

--

  

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 valo-
res monetários nominais (sem atualização, multa 
de mora e encargos legais);
c) Valores monetários relativos ao exercício de 
2019 ou 2018, de acordo com o período de com-
petência;
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” distri-
buídos pelas demais colunas;

f) A coluna “Demais Situações” refere-se aos casos 
em que as multas não foram canceladas ou sus-
pensas administrativamente, não estão exigíveis 
e definitivamente constituídas e não foram arre-
cadadas.

ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS -  Arrecadação EFETIVA (R$)

Período de Competência  
da Multa Aplicada

Valores efetivamente arrecadados

Exercícios

2019 2018

2019 66.000,00 -

2018 111.000,00 27.000,00

TOTAL 177.000,00 27.000,00
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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 2019 ou 2018, de acordo com o período de competência da multa aplicada;
d) Valores consolidados referentes aos quantitativos globais da Agência/Entidade fiscalizadora.

* Os montantes integralmente e parcialmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem acréscimo de juros e correção monetária.
* Destaca-se que o montante se refere apenas às multas devidamente constituídas que foram parcialmente e totalmente arrecadadas.

Subitem do Acórdão

9.6.1 Número absoluto e percentual de 

pessoas físicas ou jurídicas pendentes de 

inscrição no Cadin.

9.6.2 Número absoluto e percentual de 

processos de cobrança de multas que (...)

sofram maiores riscos de prescrição.

9.6.3 Quantidade de multas canceladas em

instâncias administrativas, os valores

associados a estas multas e os

percentuais de cancelamento em relação

ao total de multas aplicadas anualmente. 

9.6.3 Quantidade de multas suspensas em

instâncias administrativas, os valores

associados a estas multas e os

percentuais de cancelamento em relação

ao total de multas aplicadas anualmente. 

9.6.4 Percentuais de recolhimento de

multas (em valores e em número de

multas recolhidas).

2018

Qtde

Qtde

%

Canceladas

Aplicadas

Físico

R$

R$

%

Canceladas

Aplicadas

Financeiro

Suspensas

Aplicadas

Físico

Qtde

Qtde

%

Suspensas

Aplicadas

Financeiro

R$

R$

%

Qtde

Qtde

%

Arrecadadas

Aplicadas

Físico

Arrecadadas

Aplicadas

Financeiro

R$

R$

%

113

113

100,00%

a

b

a/b x 100

c

d

c/d x 100

a

b

a/b x 100

c

d

c/d x 100

c

d

c/d x 100

a

b

a/b x 100

0

113

0,00%

248

800

31,00%

113

382

29,58%

354.000,00

1.365.000,002

25,93%

768.000,00

2.734.200,00

28,09%

121

800

15,13%

81

382

21,20%

421.200,00

2.734.200,00

15,40%

324.000,00

1.365.000,00

23,74%

52

800

6,50%

9

382

2,36%

27.000,00

1.365.000,00

1,98%

177.000,00

2.734.200,00

6,47%

Qtde

Qtde

%

Unid. Multas Fórm. 2019

Não inscritas no Cadin

Exigíveis e Definitivamente Constituídas

Físico

Risco de Prescrição Executória

Exigíveis e Definitivamente Constituídas

Físico

Qtde

Qtde

%

a

b

a/b x 100

170

233

72,96%

a

b

a/b x 100

0

233

0,00%

Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras - Acórdão 482/2013 - TCU -Plenário
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- Orçado  Arrec. Exerc.  Diferença 

Multas por Infração - PF 2.000,00 3.375,01 1.375,01 

Multas por Infração - PJ 113.000,00   131.616,04 -18.616,04 

Multa Eleitoral 41.500,00   64.492,56 -22.992,56 

TOTAL  90.500,00   104.374,72 -42.983,61 

 

As devoluções de pessoa física decorrem do entendimento jurisprudencial de que as anuidades 
anteriores ao exercício de 2013 deveriam obedecer ao regramento estabelecido na Lei nº 6994/82. 
Assim, o CRMV-PR foi condenado a restituir àqueles que propuseram as ações competentes tudo o 
que foi cobrado com base em resoluções do CFMV contrárias à aludida lei. Como houve muita demora 
na consolidação da jurisprudência, em que pese que as ações tenham sido propostas há mais de oito 
anos, somente a partir do exercício de 2018 é que houve o efetivo cumprimento das sentenças, sendo 
o valor restituído em 2019 de R$ 19.079,87.

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 pet shop não estavam obrigados a ter 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 das empresas que propuseram as ações. No mesmo diapasão, há casos de 
repetição de indébito tributário de empresas que atuam no segmento de frigoríficos, abatedouros, 
indústria de embutidos e laticínios. O CRMV-PR ainda está recorrendo de referidas decisões, em que 
pese o STJ já tenha decidido alguns casos favoravelmente às empresas, sendo o valor restituído em 
2019 de R$ 173.901,59.

Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão 

No ano de 2019 foram encaminhados seis processos referentes ao exercício ilegal da profissão ao 
Ministério Público.
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5.7 - Gestão orçamentária e financeira

Perfil do gasto do CRMV-PR, evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa, 
com detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa

DESPESA 2017 2018 2019

Pessoal, encargos e 
benefícios

4.896.942,39 4.911.959,16 5.418.574,05 

Uso de bens e serviços 3.054.326,02 2.660.200,39 2.557.022,43 

Despesas financeiras 214,20 -   -   

Transferências correntes 132.806,49 13.200,00 8.662,57 

Tributárias contributivas 27.625,75 21.404,55 31.574,61 

Demais despesas correntes 392.013,16 77.940,71 129.346,99 

Despesas de capital 325.367,85 569.085,04 708.653,25 

TOTAL 8.829.295,86 8.253.789,85 8.853.833,90

Desempenho atual em comparação com o 
desempenho esperado/orçado

1. A receita arrecadada superou a receita pre-
vista em R$ 161.505,56; 

2. Das receitas de contribuições, 54,65% pro-
vêm de pessoa física e 45,35% de pessoa jurídica; 

3. Referente às despesas correntes, as liqui-
dadas foram menores do que a despesa prevista 
em R$ 1.093.619,35; 

4. Nas despesas de capital, o valor orçado era 
de R$ 5.872.000,00, porém, as despesas liquida-
das totalizam o valor de R$ 708.653,25.

As informações acima estão disponíveis em 
nossos relatórios gerenciais. Para acessar, clique 
no seguinte link: https://transparencia.crmv-pr.
org.br/relatorios-gerenciais/

Explicações sobre variações do resultado, com 
uma reflexão justa e compreensível sobre o 
desempenho financeiro, consistente com as 
demonstrações financeiras subjacentes 

1. A receita realizada acumulada de janeiro até 
31 de dezembro de 2019 foi de R$  9.458.615,56;

2. A despesa orçamentária acumulada de 
janeiro até 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 
9.240.579,69; 

3. A receita corrente do ano de 2019 foi de 
10,34% superior ao exercício de 2018;

4. O CRMV-PR apresentou um superávit finan-
ceiro no ano de 2019 no valor de R$ 1.234.124,91.

As informações acima estão disponíveis em 
nosso balanço financeiro. Para acessar, clique no 
link a seguir: https://transparencia.crmv-pr.org.
br/balanco-financeiro/

https://transparencia.crmv-pr.org.br/relatorios-gerenciais/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/relatorios-gerenciais/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-financeiro/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-financeiro/ 
https://www.crmv-pr.org.br/
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5.8 - Gestão de pessoas

Percentual de fiscais em relação ao total de empregados

Total de Fiscais Ativos em 
31/12/2019 

(agentes de fiscalização e 
médicos-veterinários)

Total de Empregados Públicos 
Ativos em 31/12/2019  

(efetivos + comissionados)
Percentual de Fiscais em Relação 

ao Total de Empregados

11 54 20,37%

Detalhamento da despesa de pessoal, evolução dos últimos anos e justificativas

Para fins de apuração dos valores constantes nas tabelas descritas abaixo, foram consideradas 
despesas com salários, férias, abono pecuniário, 13º salário, gratificações por função, benefícios como 
plano de assistência médica, reembolso auxílio creche, ajuda de custo para alimentação, prêmio anual 
de assiduidade e pontualidade, auxílio transporte e encargos trabalhistas.

Despesas com Empregados Públicos Ativos

(efetivos e comissionados)

ITEM 2017 2018 2019

Salários, Gratificações, 
Férias, 13º Salário 

2.851.554,53 3.161.353,83 3.520.021,31

Benefícios    652.392,28    812.584,99    846.227,13

Encargos Trabalhistas    829.592,73    932.032,83  1.042.615,11

Sentenças Judiciais   557.000,00 0  0

TOTAL     R$ 4.890.539,54    R$ 4.905.971,65     R$ 5.408.863,55
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O aumento das despesas com pessoal foi anualmente estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho, 
firmado com o Sindicato dos Empregados dos Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Pro-
fissional do Estado do Paraná, envolvendo reposição da inflação, reajustes e progressões salariais 
definidas no Plano de Carreira, Cargos e Salários da Autarquia.

Despesas com Empregados Públicos Inativos

(efetivos e comissionados)

ITEM 2017 2018 2019

Salários, Gratificações, 
Férias, 13º Salário 

0 0 0

Benefícios 6.402,85 5.987,51 6.197,01

Encargos Trabalhistas 0 0 0

TOTAL R$ 6.402,85 R$ 5.987,51 R$ 6.197,01

Para apuração dos cálculos foram considerados os empregados públicos afastados das atividades 
laborais por motivos de saúde e licença maternidade.

Pensionistas – Não houve despesas com pensionistas no ano de 2019. 
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5.9 - Gestão de licitações e contratos, 
incluindo de TI

Contratações mais relevantes, sua 
associação aos objetivos estratégicos e 
justificativas para essas contratações

Conversão de documentos do meio físico para 
o meio digital (digitalização)

Objetivo estratégico: promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e adequada às neces-
sidades de trabalho do CRMV-PR.

Justificativa: necessidade de digitalização 
do acervo documental do CRMV-PR, constituído 
de, aproximadamente, 3.600.000 páginas, objeti-
vando a redução do tempo de obtenção das infor-
mações dos processos - celeridade na consulta 
aos processos via sistema corporativo, por acesso 
interno ou web, viabilizando o trabalho de análise 
remoto.

Adequação da nova sede em Londrina

Objetivo estratégico: promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e adequada às neces-
sidades de trabalho do CRMV-PR.

Justificativa: devolução do imóvel locado e 
atendimento às recomendações do Ministério 
Público em fiscalização conjunta com o CREA-PR 
relativa à acessibilidade para a Unidade Regional 
de Atendimento do CRMV-PR, em Londrina.

Contratação de internet via fibra ótica para as 
unidades regionais de atendimento

Objetivo estratégico: promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e adequada às neces-
sidades de trabalho do CRMV-PR.

Justificativa: necessidade de manutenção de 
comunicação de dados entre a sede e as unida-
des regionais para atendimento das demandas do 
CRMV-PR, que transitam basicamente via inter-
net como, por exemplo, o Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, o Sistema de Cadastro do CFMV 
– SISCAD, bem como a implantação do sistema de 
videoconferência.

Contratação de empresa para 
desenvolvimento de sistemas eletrônicos

Objetivo estratégico: promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e adequada às neces-
sidades de trabalho do CRMV-PR.

Justificativa: para atendimento às normas de 
governança emanadas pelos órgãos de controle 
e visando dar continuidade à modernização dos 
serviços públicos, com desenvolvimento de ações 
de inserção do CRMV-PR na gestão pública 4.0 (era 
digital), e, ainda, para atendimento ao pactuado no 
Contrato de Gestão 2017/2020 (informatização e 
digitalização dos serviços).

Sistema de eleições on-line

Objetivo estratégico: efetividade na presta-
ção de serviços aos profissionais e à sociedade; 
promover infraestrutura física e tecnológica 
segura e adequada às necessidades de trabalho 
do CRMV-PR.

Justificativa: o CRMV-PR, tendo por finali-
dade o perfeito cumprimento de suas funções 
institucionais, deve prover os meios que possi-
bilitem a participação dos médicos-veterinários 
e zootecnistas, mediante a eleição de chapa 
(diretoria/conselheiros efetivos e suplentes) por 
meio eletrônico, conforme Resolução CFMV nº 
1.122/2016. A eleição poderá ser realizada em dois 
turnos, de acordo com as Resoluções nº 958/2010 
e nº 1.122/2016 do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária. Para tanto, deve disponibilizar uma 
solução de serviço WEB de recepção e totaliza-
ção de votos, em ambiente seguro, com isenção 
e transparência em todos os trâmites. 

Contratações diretas: participação nos 
processos de contratação, principais tipos e 
justificativas para realização

Dispensa de Licitação
No exercício de 2019, o CRMV-PR realizou 74 

processos por dispensa de licitação.

Inexigibilidade de Licitação
No exercício de 2019, o CRMV-PR realizou 

cinco processos por inexigibilidade de licitação.
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Justificativa
As contratações foram efetivadas buscando 

oferecer infraestrutura física adequada e suprir 
as demandas não programáveis e de baixo valor 
essenciais ao funcionamento das atividades ins-
titucionais do CRMV-PR, bem como qualificar pro-
fissionalmente os funcionários visando à melhoria 
no desempenho das atividades diárias com o 
fornecimento de ferramentas de suporte a fim 
de gerar segurança no desempenho das funções.

Contratações por Modalidade (Quantidade)

Modalidades Quantidade

Ata de registro de preços 12

Contratos 27

Convênios   3

Dispensas 74

Inexigibilidade    5

Leilão    1

Pregão eletrônico 19

* Dos 27 contratos celebrados, oito foram 
oriundos de licitação, 14 de dispensas, dois de 
inexigibilidade, dois de adesões e um de chama-
mento público.

             Contratação por Tipo de Objeto

Tipo Quantidade

Aquisições 21

Capacitações   7

Prestação de Serviço 73

Chamamento Público   2

5.10 - Gestão patrimonial e infraestrutura

Principais investimentos de capital 

Infraestrutura e equipamentos
Valor

Aquisição de mobiliários em geral para sede e unidades regionais de atendimento 
(poltronas, mesas de escritório e armários) 

588.063,69

Aquisição de equipamentos para o sistema de videoconferência 119.137,44

Aquisição de ares-condicionados para sede e unidades regionais de atendimento 45.760,00

Aquisição de bens eletrodomésticos de natureza permanente para sede e 
unidades regionais de atendimento

18.329,97

TOTAL 771.291,10
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA 
SEDE E URAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
VIDEOCONFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS  PARA 
SEDE E URAS

AQUISIÇÃO DE BENS ELETRODOMÉSTICOS 
DE NATUREZA PERMANENTE PARA SEDE 
E URAS

76%

16%

6%
2%

 

Desfazimento de ativos

Em 2019 foi efetivado o desfazimento de ativos (doação) de 460 itens; os ativos desfeitos totalizam 
o valor de R$ 207.745,43 dentre os quais se destacam equipamentos de informática, mobiliário de 
escritório da sede e unidades de atendimentos, destinados a instituições beneficentes e de ensino, 
além de outros órgãos públicos.

Em 2019 foi realizado leilão de seis veículos da frota do CRMV-PR, totalizando o valor de R$ 223.116,36.

Locações de imóveis e equipamentos

Em 2019 foram realizadas sete locações de imóveis para abrigar instalações das unidades regionais 
de atendimento do CRMV-PR nas localidades de Guarapuava, Pato Branco, Cornélio Procópio, Campo 
Mourão, Paranavaí, Londrina e Ponta Grossa.

Foram locados três equipamentos impressoras modelos M4080 FX / M5370 LX, todos lotados na 
sede. O valor total dos custos com as impressoras no ano foi de R$ 19.936,45.

https://www.crmv-pr.org.br/
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Gastos com Locações de Imóveis

Localização da URA Valor Anual

Guarapuava 13.972,75

Pato Branco  11.400,00

Cornélio Procópio  12.919,08

Campo Mourão  6.600,00

Paranavaí  14.393,52

Londrina  44.346,60

Ponta Grossa  15.229,44

TOTAL  118.861,39
 

Mudanças e desmobilizações relevantes

Em 2019 foi concluída a obra de adequação 
na unidade regional de atendimento em Londrina 
(sala comercial), a qual foi adquirida no exercício 
de 2018, assegurando a adequada infraestrutura 
para atender profissionais, empresas e colabo-
radores do CRMV-PR, além da redução de uma 
locação de imóvel, a partir de 2020.

Gastos referentes às Adequações  
na URA de Londrina

Projeto arquitetônico  10.700,00

Execução da obra  32.600,00

Serviço de instalação 
de equipamentos de 

ar-condicionado
 4.400,00

TOTAL  47.700,00

https://www.crmv-pr.org.br/
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5.11 - Gestão de custos

Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos  
consumidos entre as áreas finalísticas (fiscalização da atividade profissional) e de suporte

CUSTOS 2017 2018 2019

Gestão de Pessoas  
(pessoal e encargos)

4.896.942,39 4.911.959,16 5.418.574,05 

Gestão Administrativa 2.806.443,60 2.503.412,35 2.404.867,99 

Capacitação e 
Treinamentos

80.303,80 113.695,36 89.390,98 

Eleições 30.971,81 - 8.224,10 

Sessões Plenárias e 
Julgamento

273.648,32 283.033,88 220.779,64 

Fiscalização 109.447,79 133.727,63 242.767,49 

Reunião do Sistema 1.069,28 21.182,49 14.120,52 

Comissões Técnicas 78.624,50 76.655,88 108.862,31 

Publicações Técnicas e 
Institucionais

6.900,40 850,00 20.899,80 

Realização e Participação 
de Eventos

412.137,48 196.073,10 316.684,45 

Apoios Institucionais 132.806,49 13.200,00 8.662,57 

TOTAL 8.829.295,86 8.253.789,85 8.853.833,90

Nota explicativa: o processo de gestão dos custos em 2019 estava dividido em três níveis de  
agregação: atividades de apoio e finalísticas, e apoios institucionais, o que não permitiu a apura-
ção individual das atividades finalísticas e de apoio. Entretanto, a partir de 2020 haverá a segre-
gação dos custos por atividade finalística e de apoio, em consonância com as recomendações 
do acórdão TCU AC-1925-31/19-P.

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

Aprimoramento da elaboração do planeja-
mento estratégico, visando otimizar as receitas 
do órgão direcionando-as à execução das ativi-
dades-fim.  

Implantação de planejamento específico de 
aquisições e contrações anuais. 

Implantação na integralidade da separação 
dos centros de custo.

https://www.crmv-pr.org.br/
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6 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
6.1 - Informação sobre os responsáveis 
pelas demonstrações contábeis

A contabilidade do CRMV-PR, no ano de 2019 
foi realizada por Claudecir José Munhoz, inscrito 
no CRC/PR sob o n° 036776/O-0, e contador da 
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA, empresa tercei-
rizada responsável pela contabilidade do CRMV-
-PR, que declara que as informações constantes 
nas demonstrações contábeis (balanço patri-
monial, demonstração das variações patrimo-
niais, balanço orçamentário, balanço financeiro 
e demonstração do fluxo de caixa) relativas ao 
exercício de 2019 refletem nos seus aspectos mais 
relevantes, a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial do CRMV-PR. 

As demonstrações contábeis foram realizadas 
de acordo com as normas contábeis vigentes no 
Brasil: Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complemen-
tar nº 101/00, Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e 
Manual de Contabilidade do Sistema CFMV/CRMVs.

6.2 - Informações e avaliações sobre 
os fatos contábeis e financeiros 
mais relevantes e impactantes nos 
resultados

A execução orçamentária e financeira ocor-
reu em conformidade com as metas estabelecidas, 
observando os princípios da administração pública. 

Ações e campanhas para cobrança ativa de 
pessoas física e jurídica, visando reduzir a ina-
dimplência, bem como ações para implantação 
de sistema para protestar dívidas em cartório. 

Atualização cadastral de profissionais e empre-
sas para reduzir devoluções contínuas de boletos, 
notificações, informativos e outros documentos, 
deixando, dessa forma, mais recursos em caixa.

Houve um período de contenção de despesas 
nos meses de agosto a outubro de 2019 por reco-
mendação da Assessoria Contábil do CRMV-PR, 
que sugeriu a suspensão de projetos por segu-
rança orçamentária em função da arrecadação 
observada até o mês de agosto. Foram realizadas 
ações de recobrança, voltando à normalidade em 
novembro do exercício de 2019.

6.3 - Balanços, demonstrações, notas 
explicativas e indicação dos endereços 
eletrônicos em que estão publicadas

As políticas e práticas contábeis, descritas 
abaixo, foram aplicadas de maneira consistente no 
período apresentado nessas demonstrações finan-
ceiras, exceto nos casos indicados em contrário.

A Entidade reconhece os depósitos bancários 
na data em que foram originados. Um ativo finan-
ceiro deixa de ser reconhecido quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Entidade transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, 
essencialmente, todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos.

As demonstrações contábeis foram realizadas 
de acordo com as normas contábeis vigentes no 
Brasil: Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar 
nº 101/00, Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
e Manual de Contabilidade do Sistema CFMV/
CRMVs, e estão elaboradas e apresentadas em 
moeda corrente nacional vigente em 31 de dezem-
bro de 2019. Essas demonstrações compreendem:

https://www.crmv-pr.org.br/
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Balanço Patrimonial: é o relatório contábil 
que demonstra a situação patrimonial e finan-
ceira da entidade. Ele detalha o ativo, passivo e 
patrimônio líquido, bem como seus bens, direitos 
e obrigações. 

Para acessar o balanço patrimonial acesse o 
link: https://transparencia.crmv-pr.org.br/balan-
co-contabil/

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações 
vincendas ou com expectativa de realização até o 
final do exercício seguinte são classificados como 
itens circulantes e aqueles com vencimento ou 
com expectativa de realização após o final do 
exercício seguinte são classificados como itens 
não circulantes.

O balanço Patrimonial do CRMV-PR apresenta 
as contas patrimoniais, com um saldo no valor 
de R$ 16.248.033,34, na data do levantamento 
do balanço em 31 de dezembro de 2019. O ativo 
financeiro totaliza o valor de R$ 9.616.839,80 e o 
passivo financeiro o valor de R$ 426.413,91, resul-
tando em um superávit financeiro no valor de R$ 
9.190.425,89, em 31 de dezembro de 2019.

O resultado patrimonial foi apurado de acordo 
com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. As receitas 
de anuidades de pessoas físicas e jurídicas e as 
despesas são apropriadas pelo regime de com-
petência, enquanto que as demais receitas são 
apropriadas pelo regime de caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa: as contas 
deste grupo são demonstradas pelo critério de 
grau de liquidez de realização. Saldos em conta 
movimento e aplicações financeiras com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mer-
cado, acrescidos dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço.

Créditos a Curto Prazo: registra valores a 
receber relativo a anuidades de pessoas físicas 
e jurídicas, pendentes de pagamento, de acordo 
com a previsão de arrecadação orçamentária do 
exercício. A partir de 2013 as receitas de anuida-
des de pessoas físicas e jurídicas do exercício são 
apuradas pelo regime de competência, no sistema 
patrimonial e pelo regime de caixa no sistema 
orçamentário, conforme manual da Secretaria do 
Tesouro Nacional e normas do Conselho Federal 
de Contabilidade. As demais receitas são apro-
priadas pelo regime de caixa.

 
Demais créditos e valores a curto prazo: refe-

re-se a adiantamentos concedidos a pessoal, rela-
tivo a antecipação de férias, salários e 13º salário, 
tributos a recuperar e/ou compensar, depósitos 
judiciais e outros valores para ressarcimento.

Créditos a longo prazo: refere-se a anuidades 
de exercícios anteriores, provisionadas até o final 
do exercício de 2018 e não recebidas até o encer-
ramento do exercício de 2019.

 

Imobilizado: o Imobilizado está demonstrado 
pelo custo de aquisição ou construção. O CRM-
V-PR vem adotando gradualmente as Normas 
de Contabilidade aplicadas ao Serviço Público 
(NCASP). Adotou as medidas necessárias para a 
realização da depreciação, amortização e exaus-
tão a partir do exercício de 2017.

 
Passivo Circulante: representado por valo-

res a pagar com obrigações trabalhistas, forne-
cedores pela aquisição de serviços e materiais, 
provenientes de empenhos processados e não 
pagos até o final do exercício, impostos retidos 
de terceiros e colaboradores, provisão para férias 
e encargos, anuidades pagas em duplicidade e 
provisões para devolução de valores.

Patrimônio Líquido: apresenta o patrimônio 
social do CRMV-PR, pelo acúmulo de resultados 
patrimoniais desde a sua criação.

Balanço orçamentário: esse demonstrativo 
tem como objetivo detalhar as receitas por cate-
goria econômica e origem, especificando a previ-
são inicial, a previsão atualizada para o exercício, 
a receita realizada e o saldo, que corresponde 
ao excesso ou insuficiência de arrecadação. 
Demonstrará, também, as despesas por catego-
ria econômica e grupo de natureza da despesa, 
discriminando a dotação inicial, a dotação atua-
lizada para o exercício, as despesas empenhadas, 
as despesas liquidadas, as despesas pagas e o 
saldo da dotação. 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-contabil/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-contabil/
https://www.crmv-pr.org.br/
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Para acessar o balanço orçamentário acesse o 
link: https://transparencia.crmv-pr.org.br/balan-
co-orcamentario/

Demonstra as receitas estimadas no valor de 
R$ 15.089.800,00 e as arrecadadas no valor de R$ 
9.458.615,56, bem como as despesas fixadas no 
valor de R$ 15.110.800,00, e as realizadas no valor 
de R$ 8.853.833,90, resultando em um superávit 
orçamentário no valor de R$ 604.781,66, em 31 de 
dezembro de 2019.

Balanço Financeiro: evidencia as receitas e 
despesas orçamentárias, bem como os ingres-
sos e dispêndios extraorçamentários, conjuga-
dos com os saldos de caixa do exercício anterior 
e os que se transferem para o início do exercício 
seguinte. 

Para acessar o balanço financeiro acesse o 
link: https://transparencia.crmv-pr.org.br/balan-
co-financeiro/

Demonstra os recursos obtidos e aplicados 
no valor de R$ 26.824.479,27, durante o exercício 
de 2019, com ênfase no saldo disponível no valor 
de R$ 6.058.933,20, em 31 de dezembro de 2019.

Demonstração das variações patrimoniais: 
o objetivo é evidenciar as variações ocorridas no 
patrimônio da entidade durante o exercício finan-
ceiro. E evidencia também o resultado patrimo-
nial do exercício resultante da diferença entre as 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Para acessar a demonstração das variações 
patrimoniais acesse o link: https://transparencia.
crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/

Demonstra a apuração do superávit do exercí-
cio no valor de R$ 1.271.189,62, em 31 de dezembro 
de 2019.                   

Demonstração de fluxo de caixa: o Fluxo de 
Caixa das operações compreende os ingressos 
decorrentes de receita corrente e ingressos 
extraorçamentários, dos desembolsos da despesa 
corrente, de Restos a Pagar Não Processados e 
dos desembolsos extraorçamentários, bem como 
dos desembolsos das Despesas de Capital.

Para acessar a demonstração de fluxo de caixa 
acesse o link: https://transparencia.crmv-pr.org.
br/demonstracoes-contabeis/

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

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

6.4 - Declaração do contador 
responsável acerca da regularidade 
das peças contábeis

Eu, Claudecir José Munhoz, inscrito no CRC-
-PR sob o n° 036776/O-0, contador da MUNHOZ & 
MUNHOZ S/S LTDA, empresa terceirizada respon-
sável pela contabilidade do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado do Paraná (CRM-
V-PR), declaro que a referida organização apre-
senta 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 2019, refletem adequa-
damente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da entidade.

Estou ciente das responsabilidades civis e 
profissionais desta declaração.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-orcamentario/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-orcamentario/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-financeiro/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-financeiro/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/demonstracoes-contabeis/ 
https://www.crmv-pr.org.br/
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7 – ANEXOS E APÊNDICES 
7.1 - Anexo único – Execução do orçamento por centro de custos

Para acessar o anexo de execução do orçamento por centro de custos, clique no link a seguir:  
https://transparencia.crmv-pr.org.br/execucao-por-centro-de-custos/

7.2 - 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 178/2019, 180/2019 e na Portaria TCU nº 378/2019 e assegura a integridade 
das informações contidas neste relatório integrado. 

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

Por fim, entendemos que foi aplicado o pensamento 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 
informações prestadas.

Revisão, Projeto Gráfico e Diagramação

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