LISTA DE PROGRAMAS E AÇÕES EXECUTADAS
Correspondente ao período de 2017 a 2020 e ações em andamento com previsão para conclusão em 2021.
Atualizado em 01/12/2020

EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS E À SOCIEDADE
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Implantação do módulo de peticionamento externo no sistema
eletrônico de informações – SEI

Celeridade processual e modernização,
tendo em vista a criação de processos,
envio de documentos, de forma online
(remota) pela própria parte interessada.

Comissão de
Administração do
SEI

Em andamento

Já implantado peticionamento para processos
ético-profissionais, inscrição de pessoas físicas e
jurídicas e processos de transferência voluntária de
recursos.

Nomeação da comissão estadual de relações políticas e
interinstitucionais, para articulação com as esferas política,
legislativa, executiva e privada, visando fortalecer a atuação do
CRMVPR como órgão de consulta e de orientação

Participação em debates de pautas, em
eventos, projetos e legislações de
interesse das classes, do Estado e da
sociedade.

CGE

Em andamento

Previsão para nomeação da comissão em 2021.

Implantação da anotação de responsabilidade técnica eletrônica (eART) fornecida pelo CFMV

Celeridade e facilitação para geração e
homologação de ARTs, de forma online
(remota) pela própria parte interessada.

ASSTEC, TI, SPFRT

Concluído

Realização de campanha de atualização do sistema de cadastro de
profissionais para a eleição do CRMV-PR, triênio 2020/2023

Ampliar o recebimento das comunicações
sobre o processo eleitoral e participação
na votação online.

SR

Concluído

Contratação de empresa de auditoria, aquisição de programa de
eleições online, postagem e gráfica para realização da eleição do
CRMV-PR, triênio 2020/2023

Realização da eleição de forma online,
célere e sem intercorrências.

GE, SR, SCC e CG

Concluído

Participação na Assembleia Legislativa do Paraná, de audiência
pública para debater a emenda de projeto de lei que visa estabelecer
limite máximo de 20% de carga horária na modalidade de ensino a
distância para cursos de graduação na área da saúde no Estado

Contribuir para análise de normatizações,
acerca de assuntos pertinentes à
medicina veterinária e à zootecnia.

Presidência

Concluído

Realização do mapeamento dos processos e construir o
planejamento estratégico

Processos mapeados, fluxos otimizados e
diretrizes estratégicas definidas.

CGE

Cancelado

Em virtude de mudanças de estratégias e
identificação de novas necessidades, o projeto foi
cancelado, sendo priorizada a elaboração de outra
ação visando a implantação de planejamento tático
na área finalística, a fiscalização. A partir dos
indicadores resultantes dessa implantação, serão
definidas diretrizes para a elaboração de novo
projeto.

MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA RECONHECIDA E VALORIZADA PELA SOCIEDADE
Projeto / Processo

Contribuição

Realização de campanhas para o Dia do Zootecnista e para o Dia do
Médico Veterinário

Reconhecimento e valorização das
profissões.

Criação do Prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde
Única

Homenagear profissionais que tenham se
destacado durante sua carreira
profissional e contribuído para o
engrandecimento das profissões e a
serviço da sociedade.

Criação do Prêmio Destaque Zootecnista

Área

Status

ASSCOM

Contínuo

ASSCOM, GE

Contínuo

ASSCOM, GE

Contínuo

Realização de sessão solene no Plenário da Assembleia Legislativa do
Paraná em comemoração ao Dia do Médico Veterinário e ao
Cinquentenário da Lei n° 5.517/1968

Reconhecimento e valorização da
profissão.

GE, ASSCOM

Concluído

Realização de campanha “Zootecnista: há 50 anos garantindo o bemestar animal”

Reconhecimento e valorização da
profissão.

ASSCOM

Concluído

Justificativa
Campanhas realizadas anualmente.

Premiação realizada anualmente, conforme
regramentos constantes nas Resoluções
específicas.

OTIMIZAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO CRMV-PR
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Implantação de sistema eletrônico de fiscalização

Celeridade processual, redução de custos
e sustentabilidade.

TI, ASSTEC

Em andamento

Reestruturação da fiscalização

Intensificar as atividades com o
desenvolvimento e a implementação de
uma estratégia de fiscalização,
planejamento das viagens realizadas, o
aumento do número de fiscalizações
conjuntas com demais órgãos e uma
metodologia de fiscalização elaborada
pelos médicos veterinários da Autarquia.

ASSTEC

Concluído

Implantação de sistema para emissão de relatórios gerenciais para a
fiscalização, extraídos do sistema de cadastro do CRMV-PR

Análises estratégicas para elaboração de
planos de atuação para a fiscalização,
específicos e bem delimitados.

ASSTEC, SPFRT

Concluído

Justificativa
O sistema está sendo desenvolvido pelo CFMV.
Testes iniciais realizados e envidas sugestões pelo
CRMV-PR, visando o aprimoramento das
funcionalidades.

ASSEGURAR O ORÇAMENTO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA RACIONALIZANDO RECURSOS DE FORMA SUSTENTÁVEL
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Implantação de sistema de protesto de certidões de dívida ativa

Recuperação de crédito anteriormente ao
ajuizamento de dívidas.

SCOB, AJUR

Em andamento

Implantação de novo centro de custos contábil

Separação dos custos das atividades
finalísticas e de apoio, com demonstração
clara dos investimentos realizados.

SC

Concluído

Justificativa
Em fase de conclusão da integração do sistema de
protesto com o sistema de cadastro do CRMV-PR.

AMPLIAR E APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO NAS 4 DIMENSÕES: INTERNA, SISTEMA, PROFISSIONAIS E SOCIEDADE
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Realização de sessões plenárias itinerantes, periodicamente

Estreitamento do contato com os
profissionais e a sociedade no interior do
Estado do Paraná.

GE

Contínuo

Sessões realizadas anualmente.

Reuniões periódicas com os assessores regionais e com os
presidentes das comissões temáticas do CRMV-PR

Alinhamento de diretrizes e estratégias
do CRMV-PR.

CGE

Contínuo

Reuniões realizadas anualmente.

Reuniões periódicas das comissões temáticas do CRMV-PR

Apoio à Diretoria na elaboração de
estudos específicos por áreas e
normatizações decorrentes.

GE

Contínuo

Reuniões realizadas anualmente.

Implantação do sistema de videoconferência

Modernização e democratização da
informação.

ASSCOM

Concluído

Implantação do novo Portal Institucional

Modernização, navegabilidade intuitiva e
facilitação do acesso da sociedade aos
serviços oferecidos pela Autarquia.

ASSCOM

Concluído

O Portal Institucional está instalado, com
atualização diária, a fim de divulgar novas
informações, orientações, práticas e prestação de
serviços e demais ações do CRMV-PR.

Implantação do novo Portal da Transparência

Tornar visível e compreensível as ações,
processos e resultados do CRMV-PR aos
profissionais, empresas, sociedade e
demais stakeholders.

ASSCOM

Concluído

O Portal da Transparência está instalado, com
revisão e atualização periódica, de acordo com as
novas normas e práticas relacionados ao tema.

Implantação e ampliação dos canais de acesso do cidadão

Atendimento às normativas legais
vigentes, facilitação da comunicação com
a sociedade e demais partes interessadas.

ASSCOM

Concluído

PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Elaboração de política para proteção de dados no âmbito do CRMVPR

Cumprimento das legislações envolvidas,
proteção dos dados.

Comissão

Em andamento

Em fase de estudos e diagnóstico do grau de
aderência à Lei 13.709/18, com programação para
implantação da política no início de 2021.

Elaboração de programa experiência-piloto para implantação de
trabalho semipresencial e elaborar os respectivos planos de trabalho
contendo as especificações das demandas, da produtividade e dos
mecanismos de acompanhamento e mensuração dos resultados

Modernização das atividades e ações
institucionais.

Comissão

Em andamento

Previsão para realização em 2021.

Programa de descentralização das atividades às unidades regionais
de atendimento

Prestação de serviços de forma efetiva e
equilibrada, com atendimento
personalizado e célere, descentralizando
as demandas que antes estavam
concentradas na Sede

CGE

Contínuo

Implantação da Controladoria Geral do CRMV-PR

Fiscalizar e garantir a correção das
atividades e procedimentos do conselho,
atuando preferencialmente, em caráter
preventivo, visando a correção de
eventuais desvios em relação aos
parâmetros estabelecidos e assegurar o
fiel cumprimento da legislação,
guardando os bens e recursos públicos.

DE

Concluído

Programa implantado e em fase de monitoria e
avaliação periódica.

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Organização de um evento por ano por comissão

Apoio à Diretoria na elaboração de
estudos específicos por áreas e
normatizações decorrentes.

GE

Contínuo

Eventos realizados anualmente.

Seminários básicos de responsabilidade técnica

Orientação e aperfeiçoamento técnico
das classes profissionais.

GE

Contínuo

Seminários realizados anualmente.

Seminários de educação da medicina veterinária e da zootecnia

Valorização profissional, orientação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento
técnico das classes profissionais.

GE

Contínuo

Seminários realizados anualmente.

Concessão de transferências voluntárias de recursos à outras
entidades para realização de eventos de interesse da medicina
veterinária e da zootecnia

Valorização profissional, orientação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento
técnico das classes profissionais.

CSTVR

Contínuo

Edital publicado anualmente.

Participação de profissionais em eventos técnicos (colaboradores
eventuais e membros de comissões)

Promoção de capacitações que
enriqueçam a atuação das comissões e
dar capilaridade ao conhecimento,
difundindo a expertise.

GE

Contínuo

Participações avaliadas e realizadas anualmente.

Realização do “I Simpósio Internacional de Saúde Única e o III
Simpósio Paranaense de Saúde Única”

Estímulo para 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.

GE

Concluído

Apoio para realização de eventos de Educação Continuada para
Médicos Veterinários Buiatras

Orientação e aperfeiçoamento técnico da
classe profissional.

GE

Concluído

Elaboração e publicação de manuais técnicos: “Manual de
procedimentos do responsável técnico no serviço de higiene e
estética animal” e “Manual de Publicidade - 2ª edição - atualizada e
revisada”

Orientação dos profissionais, sociedade e
demais partes interessadas

ASSTEC

Concluído

PROMOVER INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA SEGURA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE TRABALHO DO CRMV-PR
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Implantação de sistema eletrônico de fiscalização

Celeridade processual, redução de custos
e sustentabilidade.

TI, ASSTEC

Em andamento

O sistema está sendo desenvolvido pelo CFMV.
Testes iniciais realizados e envidas sugestões pelo
CRMV-PR, visando o aprimoramento das
funcionalidades.

Contratação e implantação de sistema alternativo de abastecimento
veiculares (gerenciamento de abastecimento de combustíveis de
veículos por meio de cartão magnético)

Modernização e melhoria do controle de
abastecimento da frota, celeridade
processual.

SMPA

Em andamento

Fase externa do processo licitatório em andamento.

Em andamento

Concluída a digitalização de parte do acervo do
arquivo de registro de pessoas física e jurídica. Em
2021 será contratada empresa para continuidade
da digitalização e para prestar consultoria em
gestão documental, identificação dos processos
passíveis de descarte, sem necessidade de
digitalização (descarte por temporalidade).

Contratação de empresa especializada para digitalização do acervo
documental da Autarquia e prestação de serviços de consultoria em
gestão documental de identificação dos processos passíveis de
descarte, sem necessidade de digitalização

Documentos classificados e digitalizados
de acordo com as normativas legais,
definição da gestão documental do
CRMV-PR.

Padronização da infraestrutura e layout das unidades regionais de
atendimento do CRMV-PR

Redução dos espaços físicos, mobiliário
ergonômico, identidade visual e
acessibilidade

SMPA

Em andamento

Desenvolvidos layouts, adquirido e instalados
mobiliários padronizados e cadeiras ergonômicas.
Em andamento estudo para realização de
adequações/reformas estruturais nos imóveis
próprios onde estão alocadas as URAs.

Execução da pintura (interna e externa) da sede

Valorização e manutenção do imóvel.

SMPA

Em andamento

Processo reprogramado para contratação anterior
de assessoria que irá elaborar o termo de
referência para a contratação.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis e inventário para
sede e unidades regionais de atendimento

Patrimônio inventariado, de acordo com
as normativas legais do tema.

SMPA

Em andamento

Previsão para contratação em 2021.

Programa de renovação do parque tecnológico do CRMV-PR:
aquisição de equipamentos, soluções e softwares de TI

Celeridade processual, redução de custos,
modernização e sustentabilidade.

TI

Contínuo

Iniciados processos periodicamente.

Aquisição de nova sede em Curitiba

Definição do espaço físico adequado às
necessidades da administração.

Comissão e SCC

Reprogramado

Aquisição e adequação de nova sede para a alocar a Unidade
Regional de Atendimento do CRMV-PR em Londrina

Espaço físico adequado às necessidades
da administração.

SCC

Concluído

Aquisição de 04 veículos para a fiscalização

Modernização da frota do CRMV-PR, com
veículos seguros, reduzindo o custo de
manutenção.

SMPA

Concluído

Comissão de
Administração do
SEI

Constatada a necessidade de planejamento da
aquisição em formato diverso ao estabelecido no
projeto originário.

IMPLANTAR O MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS
Projeto / Processo

Contribuição

Implantação do plano de carreira, cargos e salários embasado na
gestão de pessoas por competências

Implantação da matriz de competências
técnicas e comportamentais, de acordo
com os cargos e funções existentes.

Área

Status

GE

Concluído

Justificativa

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO CRMV-PR
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Justificativa

Execução do programa de capacitação organizacional e capacitação
individual continuada

Efetividade nas ações da Instituição.

GP

Contínuo

Desenvolvidos mapas anuais de capacitação.

Execução da política de avaliação de desempenho, realização de
feedback e elaboração de feedforward, individualmente

Desenvolvimento de competências
técnicas e comportamentais.

GP

Contínuo

Realização anual.

ATRAIR E MANTER PESSOAS MOTIVADAS, COMPROMETIDAS GERANDO RESULTADOS
Projeto / Processo

Contribuição

Área

Status

Contratação de empresa especializada para organização e realização
de concurso público para provimento de cargos e formação de
cadastro de reserva

Efetividade nos processos e na prestação
de serviços.

GP

Em andamento

Execução do programa de orientação de saúde e qualidade de vida
continuado

Orientar e conscientizar os colaboradores
sobre questões ligadas à saúde e bemestar por meio de palestras com
instrutores especializados.

GP

Contínuo

Implantação do código de conduta ética aplicável aos colaboradores
do CRMV-PR

Promover a prática e a conscientização
de princípios de conduta, instituindo um
referencial de apoio à decisão ética aos
colaboradores da Autarquia no
desempenho de suas atribuições.

GP

Concluído

Justificativa
Realizado estudo para mapeamento do quadro de
vagas, sendo que a previsão para contratação da
empresa é 2021.

Realização de palestras periodicamente.

* AJUR: Assessoria Jurídica
* ASSCOM: Assessoria de Comunicação
* ASSTEC: Assessoria Técnica
* CG: Controladoria Geral
* CGE: Coordenadoria de Gabinete Executivo
* CSTVR: Comissão de Seleção de Projetos de Transferência Voluntária de Recursos
* DE: Diretoria Executiva
* GE: Gabinete Executivo
* GP: Gestão de Pessoas
* SC: Seção de Contabilidade
* SCC: Seção de Compras e Contratos
* SCOB: Seção de Cobrança
* SMPA: Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado
* SPFRT: Seção de Processos de Fiscalização e Responsabilidade Técnica
* SR: Seção de Registro
* TI: Tecnologia da Informação

