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Relatório de Gestão do exercício de 2020 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 84/2020, da DN TCU nº 187/2020 e das orientações para prestação de contas e relatório de 
gestão dos Conselhos de Profissão 2020, desenvolvido pelo TCU. Unidade Responsável pela elaboração 
do Relatório de Gestão 2020: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná.

Bem-vindos!

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C
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Mensagem do

Presidente
do CRMV-PR

Rodrigo Távora Mira / Presidente CRMV-PR

Prezados (as),

Este balanço de atividades e resultados de 
2020 nos trouxe uma certeza: estamos no cami-
nho certo. Nosso planejamento para a gestão 
2017/2020 foi construído com base na moderni-
zação e inovação, incluindo investimentos em Tec-
nologia da Informação (TI) para o desenvolvimento 
de softwares, implementação de sistema de 
videoconferência em todas as unidades regionais, 
e disponibilização de peticionamento externo para 
a oferta dos serviços de registro online. Ações 
essas fundamentais para que enfrentássemos 
as incertezas e desafios trazidos pela covid-19 
com a tranquilidade exigida para a continuidade 
de nossas atividades sem ônus aos profissionais, 
às empresas e à sociedade.

Seguindo as orientações dos órgãos oficiais 
de saúde e as medidas restritivas municipais, 

estabelecemos quando necessário o trabalho 
em regime de home office para os colaborado-
res, o que não interferiu na prestação de nossos 
serviços. Com a infraestrutura de tramitação de 
processos digitais em funcionamento desde 2017, 
seguimos nossas atividades normalmente com o 
cumprimento de prazos e a manutenção da meta 
de execução total do planejamento, em especial 
em relação às atividades finalísticas.

A adaptação à nova era digital, já em curso no 
mundo todo, alavancou durante a pandemia. O 
CRMV-PR previa em seus planos de ação a imple-
mentação do peticionamento externo para que os 
processos de registro, até então realizados pre-
sencialmente, pudessem tramitar inteiramente 
online. E assim o fizemos. Médicos-veterinários, 
zootecnistas e proprietários de estabelecimento 
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Mensagem do

Presidente
do CRMV-PR

agora podem solicitar registro, transferência, 
cancelamento e outros serviços diretamente de 
seus aparelhos eletrônicos, sem necessidade de 
deslocamento.

O desafio esteve no redirecionamento do 
clássico atendimento in loco para os meios digi-
tais. Embora esta seja uma tendência para os 
próximos anos, ainda precisamos, como socie-
dade, adaptarmo-nos aos recursos online como 
meios definitivos de atendimento. Dessa forma, 
disponibilizamos números de celular, contatos 
de e-mail e whatsapp para o esclarecimento de 
dúvidas e, quando permitido pelas autoridades, 
o plantão telefônico e presencial. 

Outro ponto do planejamento que nos permi-
tiu transcorrer esse período caótico sem prejuízo 
às atividades finalísticas foi a implementação do 
sistema de videoconferência em todas as unida-
des regionais. Para 2020, almejávamos a realiza-
ção online de oitivas de processos disciplinares; 
por isso estávamos prontos quando o CFMV as 
regulamentou. Realizamos no dia 28 de maio a 1ª 
sessão de julgamento ético-profissional online 
da história do Sistema CFMV/CRMVs. As reuniões 
plenárias por meio remoto também foram instituí-
das logo após sua regulamentação. Inovações que 
vieram para ficar, otimizando recursos e redu-
zindo a burocracia dos processos.

Na fiscalização, mantivemos as intervenções 
emergenciais e participamos de 14 fiscalizações 
conjuntas com outros órgãos. Desenvolvemos a 
matriz de riscos e controle de processos da área 
e analisamos 303 denúncias contra estabeleci-
mentos recebidas. Encaminhamos 78 denúncias 

aos órgãos competentes e formalizamos 17 denún-
cias de exercício ilegal da profissão ao Ministério 
Público. A assessoria técnica prestou mais de 1,3 
mil atendimentos orientativos aos profissionais.

Com relação aos eventos, na impossibilidade 
da realização presencial, reduzimos a quanti-
dade e trabalhamos na viabilização online de 
alguns deles. O índice de satisfação superior a 
98% alcançado junto aos participantes com-
prova o resultado positivo obtido com a adapta-
ção. Na ouvidoria, houve um aumento de 42,7% 
na demanda com relação ao ano anterior. Todas 
as 531 solicitações foram atendidas em um prazo 
médio de dois dias úteis.

Esses e muitos outros resultados alcançados 
estão dispostos neste relatório que compartilha-
mos com você para que tenha acesso ao trabalho 
que temos realizado e possa, como cidadão, fis-
calizar de que forma e em quais projetos estamos 
alocando os recursos recebidos. Temos certeza 
da lisura e idoneidade com a qual lidamos com 
esta grande responsabilidade que assumimos. 
Seguiremos nos esforçando para fazer do CRMV-
-PR uma Autarquia exemplar e a favor da ética na 
medicina veterinária e na zootecnia paranaense 
em favor da sociedade.
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Vinculação à Entidade Federal:
Conselho Federal de Medicina

Veterinária - CFMV

CNPJ:
75.103.192/0001-60 

Natureza Jurídica:
Autarquia Corporativa

Telefones da Entidade: 
(41) 3218-9450 

Página da Internet:
www.crmv-pr.org.br 

Fax:
(41) 3218-9451

Endereço: Rua Fernandes 
de Barros, nº 685 

Alto da Rua XV – Curitiba-PR 
CEP: 80045-390

Área de Jurisdição:
Estado do Paraná

1 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
1.1 - Identificação da entidade

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ / CRMV-PR
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MISSÃO VISÃO VALORES

Disciplinar, orientar, fiscalizar 

o exercício das profissões de

Medicina Veterinária e Zootecnia

contribuindo para o bem-estar

da sociedade.

Ser reconhecido como referência

na orientação e na fiscalização em

busca da melhoria e valorização

da Medicina Veterinária e Zootecnia

em benefício da sociedade.

Transparência, Ética,

Comprometimento, Efetividade,

Credibilidade, Isonomia 

e Excelência.
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Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 10/09/2017 a 09/09/2023 

C VMRPRESIDENTE
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
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Méd. Vet. Jose Guilherme de Oliveira JuniorMéd. Vet. Roberto Luiz Lange

Conselheiros Efetivos Conselheiros Suplentes 
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1.2 - Estrutura organizacional e de governança

O rol de responsáveis contendo a Identificação dos principais dirigentes do CRMV-PR está disponível no portal da transparência, no seguinte link: 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/institucional/#

O funcionograma  e o organograma contendo a estrutura organizacional do CRMVPR estão disponíveis no Portal da Transparência.

 
Estrutura organizacional

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

https://transparencia.crmv-pr.org.br/estrutura-organizacional/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/organograma/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/ 
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Estrutura de governança do CRMV-PR
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1.3 - Identificação das principais normas direcionadoras da entidade

O CRMV-PR foi criado com base na Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, lei que criou o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e 
os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e normatizou a profissão do médico-veterinário. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 64.704 de 
1969. Já a Lei Federal nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, normatizou a profissão do zootecnista e a Resolução CFMV nº 591 de 1992, aprovou e instituiu o 
Regimento Interno Padrão dos Conselhos Regionais.

Resoluções emitidas pelo CFMV normatizam os procedimentos para registro de pessoas físicas e jurídicas (Res. n° 1.041/2013), processo ético-profis-
sional (Res. n° 1.330/2020), anotação de responsabilidade técnica (Res. n° 683/2001) e fiscalização (Res. n° 672/2000). 

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

1.4 - Principais canais de comunicação com a sociedade

A pandemia de Covid-19 exigiu adaptação para o atendimento aos profissionais, às empresas e à sociedade. Com o atendimento presencial suspenso, 
a utilização dos meios de comunicação digitais e telefônicos passou a ser prioritária. Dessa forma, foram disponibilizados contatos de telefone fixo – em 
regime de plantão no horário comercial, celular, e-mail e whatsapp de todas as seções e unidades regionais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5517.htm#:~:text=L5517&text=LEI%20No%205.517%2C%20DE%2023%20DE%20OUTUBRO%20DE%201968.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20o%20exerc%C3%ADcio%20da,e%20Regionais%20de%20Medicina%20Veterin%C3%A1ria.&text=Art%201%C2%BA%20O%20exerc%C3%ADcio%20da,%C3%A0s%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20da%20presente%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D64704.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2064.704%2C%20DE%2017,dos%20Conselhos%20de%20Medicina%20Veterin%C3%A1ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D64704.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2064.704%2C%20DE%2017,dos%20Conselhos%20de%20Medicina%20Veterin%C3%A1ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5550.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%205.550%2C%20DE%204%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201968.&text=Disp%C3%B5e%20s%C3%B4bre%20o%20exerc%C3%ADcio%20da,obedecer%C3%A1%20ao%20disposto%20nesta%20
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/591.pdf
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/1041.pdf
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/1330.pdf
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/683.pdf
http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/672.pdf
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Ouvidoria

Na ouvidoria, houve um aumento de 42,7% na demanda com relação ao ano anterior. Todas as 531 solicitações foram atendidas dentro do prazo, sendo 
que 85% em prazo mínimo de até 5 dias úteis.

183

94

7

E-OUV E-MAILREDES SOCIAIS TELEFONE

Atendimentos por Plataforma

247
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As demandas também foram separadas por assunto, conforme gráfico:
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Sendo um conselho fiscalização do exercício profissional, o CRMV-PR tem como públicos a sociedade, os profissionais e as empresas, os quais, como 
demonstra o gráfico, solicitaram informações e esclarecimentos de dúvidas:

379

125

25
2

PROFISSIONAL CIDADÃO OUTRO ORGÃO PÚBLICO EMPRESA

Solicitante
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Aferição do grau de satisfação dos cidadãos

Do total de 183 solicitações atendidas na plataforma e-OUV, foram recebidas 17 respostas do formulário de pesquisa de opinião sobre o atendimento 
prestado,denotando um grau de satisfação positivo, com 14 pessoas muito satisfeitas, duas satisfeitas e apenas uma muito insatisfeita.

Meios de comunicação

O CRMV-PR conta ainda com outros meios de comunicação, sendo eles site oficial, Facebook e Instagram. Em 2020 foram realizadas um total 490 
publicações, 184 a menos que no ano anterior, redução justificada pelo cancelamento de eventos e reuniões em função da pandemia; houve, no entanto, a 
publicação de 41 notas e matérias orientativas sobre o processo eleitoral e ainda o envio de 52 newsletters, sendo 20 delas com informações relacionadas 
ao coronavírus. 
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Site oficial Facebook Instagram

Publicações por Plafatorma

Site oficial e portal da transparência e prestação de contas

No site oficial foram contabilizados 443,1 mil acessos únicos no decorrer do ano, sendo 80% deles 
provenientes de novos visitantes. Quanto ao Portal da Transparência e Prestação de Contas, esse 
passou por uma revisão de conteúdo no final de 2020, sendo adequado às normativas do Tribunal de 
Contas da União, quando foram acrescentados dados e elaborada planilha de atualização mensal para 
as áreas, disponibilizando conteúdo em tempo real.
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1.5 – Ambiente externo 

Como não poderia ser diferente para a medicina veterinária e a zootecnia, o ano de 2020 foi atípico, 
com a pandemia de SARS-COV-2 interferindo em vários aspectos nas rotinas dessas profissões. Os 
médicos-veterinários e zootecnistas se mostraram de extrema relevância para o país, tanto na esfera 
da saúde quanto na esfera econômica. Vários profissionais estavam na dianteira no enfrentamento à 
Covid-19, atuando em segmentos de saúde pública, vigilância sanitária, pesquisa e desenvolvimento 
de vacinas e medicamentos e assegurando a qualidade da cadeia da produção de alimentos de origem 
animal. Além disso, o tema Saúde Única nunca havia se tornado tão importante, considerando que a 
pandemia é possivelmente de origem zoonótica (originada em animais). Na economia, o mercado pet e 
o segmento de produção animal tiveram papel significativo, com demonstração de crescimento, con-
tribuindo para diminuir a queda na economia e o impacto social da crise. Em que pesem os impactos da 
crise estabelecida, as áreas relacionadas a essas profissões foram consideradas essenciais e puderam 
exercer as suas atividades, respeitando as normativas vigentes e recomendações dos órgãos de saúde. 

Contudo, os serviços do CRMV-PR sofreram com as restrições de funcionamento e com o distan-
ciamento social, principalmente as ações de fiscalização, que dependem dos deslocamentos dos seus 
fiscais; apesar dos processos serem em sua maioria eletrônicos, houve necessidade de adaptações. 
Questões que vinham correndo em outros anos, como a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a inexigibilidade por parte do CRMV de responsável técnico em estabelecimentos que mantenham 
animais e vendam medicamentos veterinários, começaram a mostrar suas consequências em 2020. 
Identificou-se diversas situações que colocavam em risco a saúde pública e o bem-estar animal, 
tais como comércio de produtos veterinários clandestinos, situações de maus-tratos aos animais e 
exercício ilegal da medicina veterinária. Houve um número recorde de denúncias de exercício ilegal. A 
ausência de um profissional habilitado nesses estabelecimentos definitivamente representa risco às 
pessoas, ao meio ambiente e aos animais. A PEC 108/2019, que propõe a alteração da natureza jurídica 
dos conselhos profissionais “privatizando” o poder de polícia, o cenário econômico e o impacto sobre 
a arrecadação (com significativa diminuição), ainda representou um risco. Outro tema importante é 
autorização de cursos de medicina veterinária e zootecnia a distância pelo Ministério da Educação, o 
que prejudica de forma irreversível a qualidade da formação de profissionais e colocam em potencial 
risco a sociedade.
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1.6 – Modelo de negócios

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

Gestão de
Pessoas

Gestão 
Orçamentária
e Financeira

Gestão de
Tecnologia da

Informação 

Gestão de
Licitação e
Contratos

Infraestrutura e Gestão de
Manutenção, Patrimônio

e Almoxarifado
Comunicação

MACROPROCESSOS DE SUPORTE

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

MISSÃO VISÃO
Sociedade

FISCALIZAR
Garantir que profissionais e estabelecimentos atuem em  conformidade com as 
normativas relacionadas às atividades, autuando as inconformidades constadas. 

Assegurar que os estabelecimentos possuam a atuação de um profissional para 
zelar qualidade dos produtos e serviços entregues à sociedade. 

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 relacionadas à medicina veterinária 
e à zootecnia estejam aptos para exercerem suas atividades perante à sociedade.

JULGAR

REGISTRAR

Assegurar que a sociedade tenha conhecimento da importância da atuação das  profissões,
em especial na saúde pública e segurança alimentar.

Assegurar que os profissionais estejam orientados quanto às normativas que regem as 
profissões e especialidades técnicas que as permeiam.

ORIENTAR

Contribuir em consultas públicas de leis, decretos, resoluções e outras normatizações
acerca de assuntos pertinentes à medicina veterinária e à zootecnia.DISCIPLINAR

VALOR AGREGADOCADEIA DE VALOR DOS 
PROCESSOS FINALÍSTICOS

MACROPROCESSOS GERENCIAS

Gestão Estratégica Gestão  de Governança
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Valores gerados à sociedade em 2020

PROCESSO  
FINALÍSTICO VALORES GERADOS À SOCIEDADE RECURSOS  

ALOCADOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

FISCALIZAR

Assegurar que os estabelecimentos possuam a atuação de um 
profissional para zelar pela qualidade dos produtos e serviços 
entregues à sociedade.

R$ 2.303.418,32

autuações a estabelecimentos por falta de anotação de responsabilidade                        
técnica vigente
autuações de profissionais por não conformidades

Garantir que profissionais e estabelecimentos atuem em 
conformidade com as normativas relacionadas às atividades, 
autuando as inconformidades constatadas.

fiscalizações a estabelecimentos
fiscalizações a profissionais 
denúncias encaminhadas a outros órgãos 
documentos lavrados pela fiscalização 
denúncias encaminhadas ao Ministério Público sobre exercício ilegal da profissão

JULGAR

Assegurar a observância da ética profissional e das normas 
relativas a atuação do médico-veterinário e do zootecnista.

R$ 177.271,73

denúncias éticas admissíveis recebidas 
processos instaurados de ofício 
processos ético-profissionais instaurados

Proteger a sociedade dos eventuais maus profissionais. processos ético-profissionais julgados
aplicações de penalidade a profissionais

REGISTRAR

Garantir que os profissionais estejam aptos para exercerem 
a profissão perante a sociedade.

R$ 332.257,97

novos médicos-veterinários registrados
novos zootecnistas registrados
médicos-veterinários transferidos para o Paraná
registros de títulos de especialistas homologados 

Garantir que os estabelecimentos com atividades relacio-
nadas à medicina veterinária e à zootecnia estejam aptos 
para exercerem suas atividades perante a sociedade.

novos estabelecimentos registrados
infrações lavradas a estabelecimentos não registrados no CRMV-PR

ORIENTAR

Assegurar que a sociedade tenha conhecimento da impor-
tância da atuação das profissões, em especial na saúde 
pública e na segurança alimentar

R$ 11.393,71

pareceres técnicos orientativos 
publicação da revista Formação & Informação
publicações no site e redes sociais
newsletters
eventos de Saúde Única promovidos pelo CRMV-PR

Assegurar que os profissionais estejam orientados quando 
as normativas que regem as profissões e as especificidades 
técnicas que as permeiam.

atendimentos presenciais orientativos pelos médicos-veterinários do CRMV-PR
publicações de novos manuais/guias técnicos 
publicações de novos artigos técnicos
publicações orientativas sobre o pleito eleitoral

DISCIPLINAR
Contribuir em consultas públicas de leis, decretos, resolu-
ções e outras normatizações, acerca de assuntos pertinen-
tes à medicina veterinária e à zootecnia.

R$ 2.609,76

análises de projetos de controle populacional
análises de projetos de leis e minutas de resoluções
participações em audiências públicas
participação na Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs
resoluções publicadas
edital de chamamento público publicado

26

17

23

2.714

1.312

3.863

03

320

168

78

124

451

60

160

41

80

583
123

113
01

1.311

79

490

02

11

52

02

02

02

41

01

01
03
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2 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
2.1 - Relação dos principais riscos identificados, seus desdobramentos e principais oportunidades identificadas e ações 
pensadas para potencializar os impactos positivos para o CRMV-PR

É indissociável analisar perspectivas e desafios de gestão pública sem contemplar a análise dos ambientes externo e interno, pois ambos impactam 
diretamente nos resultados obtidos e na adequada execução orçamentária e financeira. 

Quando falamos em prestação de serviços, remetemos aos processos de trabalho que geram efetividade ao cidadão-usuário (profissionais, empresas, 
sociedade).

Cabe destaque que em 2020 o CRMV-PR atuou sob um ambiente desafiador e desconhecido em função da pandemia de Covid-19, obrigando os colabo-
radores a trabalharem por longos períodos em home office, e constantes revisões e alterações de ações como medida de mitigação. No entanto, o índice 
de desempenho se manteve positivo, satisfatório e adequado à situação.

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 paga-

mento de conde-
nações judiciais 
(restituições de 

tributos e anistias* 
judiciais) a devedo-

res da Autarquia, 
e perda de arreca-
dação, gerada pela 
Pandemia da COVID 

19 (risco não  
previsto), 
GERANDO  

INCERTEZA  
ORÇAMENTÁRIA.

Os principais desafios, 
em anos anteriores e 
em 2020, continua-
ram sendo a gestão 

saudável dos recursos 
orçamentários e o 
enfrentamento e 

reversão de decisões 
judiciais contrárias 

aos objetivos fiscali-
zatórios da instituição 
que visam proteger a 

sociedade.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

Não há.

Atualmente não se vislum-
bra oportunidade de alte-
ração de entendimento do 
judiciário quanto à decisão 

já transitada em julgado.
Também não há perspectiva 

de alteração da legislação 
tornando obrigatório o 

registro apesar do risco à 
saúde pública e à  

sociedade.

Foram planejadas e programadas ações para execu-
ção do exercício de 2020 e algumas tiveram que ser 
revistas e/ou redimensionadas em função da Covid-

19 (Seminários de RT tiveram que ser cancelados, 
eventos de entidades parceiras foram adiados, aqui-

sições/contratações de material, equipamentos e 
serviços para manutenção das sedes foram redimen-

sionadas, houve redução nos consumos de água e 
energia elétrica, entre outros). A pandemia impactou 
de forma direta a arrecadação da Autarquia, porém 

com as ações de mitigação, o atendimento das metas 
foi positivo e os riscos e desafios encontrados foram 

parcial ou totalmente superados.

Assegurar o orçamento 
necessário à execução 

da estratégia, racio-
nalizando recursos de 

forma sustentável.

contínua
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

 Há a necessidade de se mudar 
o entendimento, firmado pela 

decisão proferida pelo STJ, nos 
autos de Resp 1.339.942-SP, 

de que empresas que vendem 
animais vivos e medicamentos 
veterinários não precisam se 

registrar no Conselho, nem 
manter responsável técnico 
nos estabelecimentos, ou de 

ao menos que se se permaneça 
exigível o registro, reconhe-

cendo a imprescindibilidade da 
presença do responsável téc-

nico nessas empresas.

A pandemia de Covid-19 atin-
giu de forma negativa a renda 
de quase toda a população e 
empresas brasileiras, o que 

impacta de forma direta na arre-
cadação do CRMV-PR.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

A perda de renda da 
população e de empresas, 

ocasionada pela pandemia, 
impactou de forma direta 
na arrecadação do CRMV-
-PR e gerou, num primeiro 

momento, incerteza da 
realização do orçamento 

previsto para 2020.

Para minimizar o risco de manutenção do 
entendimento no REsp 1.339.942-SP, em 

acórdão proferido pelo STJ, o CRMV-PR adota 
como medida a elaboração constante de 

estudos técnicos e jurídicos que evidenciam 
as perdas de arrecadação, prejudiciais ao 

desenvolvimento das atividades da Autarquia, 
subsidiando o CFMV durante a tramitação des-

sas ações no âmbito judicial.

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

de responsável técnico médico-veterinário, 
para responder pela atividade, em estabele-
cimentos que mantenham animais e vendam 

medicamentos.

Continuaram, ainda, as tratativas para implan-
tação e utilização do sistema de protesto, 

objeto do contrato de parceria com o Instituto 
de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil 

– IEPTB, visando trazer consequente diminui-
ção no número de ajuizamentos de execuções 

de cobrança e diminuição dos gastos com 
execuções fiscais e, por fim, aumento na 

arrecadação.

O desafio continua sendo ampliar os mecanis-
mos de arrecadação dos tributos devidos ao 

CRMV-PR, de forma a aumentar a efetividade e 
eficiência da arrecadação dos créditos. 
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Possível redução 
de recursos orça-

mentários para 
o desempenho 
das atividades 
do órgão, em 

especial no caso 
de aprovação de 
Projetos de Lei 
em tramitação 
desfavoráveis 

aos Conselhos.

 Com a redução significativa 
da atividade econômica no 

Brasil e no mundo em função 
da pandemia de Covid-19, 

houve consequente redução 
na arrecadação de receita pelo 

CRMV-PR.
Pelo cenário atual há ainda a 

possível queda nas estimativas 
de realização de receitas em 
virtude da crise econômica 

pós-pandemia nos próximos 
exercícios.

Além disso, a existência de 
Projetos de Lei em tramitação 
(PL 3979/19, 1263/20, 3331/20 

e 3348/20) que sugerem a 
redução significativa e até a 
isenção das anuidades nos 
anos de 2020 e 2021, com 

possível devolução de valores 
recebidos, pode afetar a arre-

cadação.
A aprovação desses PLs, que 

não ocorreu em 2020, mas que 
ainda pode ocorrer em 2021, 

gera o risco de prejuízo à exe-
cução de projetos estratégicos 
(Planejamento Estratégico do 

órgão) em andamento, com 
postergação da entrega dos 
produtos esperados ou até 

cancelamento dos mesmos.

RISCO  
MODERADO

MINIMIZAR
e/ou

TRANFERIR

Obrigatoriedade do paga-
mento da anuidade: o 

entendimento pacificado 
que o fato gerador das 

anuidades é a existência de 
inscrição no conselho, ainda 
que por tempo limitado, ao 

longo do exercício (art. 5º da 
Lei 12.514/2011).

O desempenho ou não da 
atividade não tem o poder 

de interferir na exigibilidade 
das anuidades referentes ao 

período em que mantida a 
inscrição no Conselho.

Com efeito, a inscrição em 
Conselho Profissional é ato 

voluntário.

Atuações políticas favo-
ráveis aos Conselhos de 

Classe.

Reavaliadas as contratações e a realização de 
eventos com o objetivo de reduzir custos;

Otimizados gastos, por meio de renegociações 
de preços e redução ou eliminação de gastos 

ociosos no momento (renegociação de alu-
guéis, não aquisição de gêneros alimentícios, 

redução das manutenções prediais, veiculares, 
entre outros);

Priorizada a alocação de recursos para as 
despesas essenciais e com iniciativas estra-

tégicas;
Elaborados possíveis cenários, considerando 

os indicadores econômicos de 2020, com esti-
mativas para os próximos exercícios, de forma 
a planejar estratégias para a gestão orçamen-
tária (Planejamento Estratégico com planos de 

ações ajustados ao orçamento enxuto).

Assegurar o orçamento 
necessário à execução 

da estratégia racio-
nalizando recursos de 

forma sustentável.

contínua
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Falhar na defesa do 
reconhecimento das  

profissões: falhar 
na promoção do 
reconhecimento 

da importância da 
Medicina Veterinária 

na Saúde Única 
(estadual, nacional e 

mundial) e,
Falhar na defesa do 
exercício pleno da  

Zootecnia.

Outro grande desafio do CRMV-PR 
e da medicina veterinária em si 
é o entendimento e o reconhe-
cimento da sociedade do papel 

do médico-veterinário como 
profissional da saúde. O fato de 

grande parte da população ainda 
desconhecer a importância da 
participação da categoria na 
saúde pública tem sido uma 

barreira enfrentada para a devida 
ocupação destes espaços. 

As atividades que esse  
profissional desenvolve são, mui-

tas vezes, divulgadas de forma 
limitada, atribuindo aos médicos-
-veterinários apenas a prática da 

clínica médica-veterinária e a ins-
peção sanitária dos matadouros.

Na zootecnia, um dos grandes 
desafios é a manutenção das 

estratégias que visam a  
promoção das condições  

adequadas ao exercício pleno da  
profissão, assegurado pela Lei 

5550/68. 

RISCO  
ELEVADO

MINIMIZAR 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) tem ressaltado 
a importância da participa-
ção do médico-veterinário 

no planejamento e avaliação 
das medidas preventivas e 
de controle adotadas pelas 
equipes de saúde pública 

(WORLD HEALTH  
ORGANIZATION, 2002), em 

especial na pandemia.

O médico-veterinário, 
por sua formação, possui 

capacidade de reconhecer 
problemas nas três esfe-
ras (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 trabalho 
na produção animal, mas 

é ainda mais destacado no 
Paraná visto que o estado 
é o maior produtor de pro-

teína animal do país.

O CRMV-PR atuou em 2020, e continuará 
atuando, na promoção da importância e 

da necessidade do médico-veterinário na 
Saúde Única, 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.

A Saúde Única continuou em destaque nas 
ações promovidas pelo órgão,  

demonstrando o compromisso que a  
instituição tem com a sociedade e a  

preocupação com a  
indissociável relação entre a saúde 

animal, a saúde humana e o meio 
ambiente.

Na zootecnia, inúmeras foram as ações  
realizadas pelo CRMV-PR quanto à  

homologação de ARTs a zootecnistas, 
tendo como premissa básica o  

atendimento à competência básica dada 
pela formação.

Ampliar e aperfeiçoar 
a comunicação nas 4 
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 desen-
volvimento das  

competências dos  
profissionais inscritos.

contínua
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Falhar na  
comunicação e 

na promoção do 
reconhecimento 

do papel do 
CRMV-PR e no 

fortalecimento 
da imagem  

institucional.

A comunicação institucional em 2020 
e em anos anteriores se limitou ao 
público “profissionais”. O CRMV-PR 
teve e tem dificuldades em levar ao 

seu público-alvo, que é a sociedade, o 
conhecimento das atividades desen-
volvidas pelo conselho (relacionadas 

ao público que atende).
Teve dificuldades também em levar 
essa informação às esferas políticas 

e ao judiciário para mudanças de 
entendimento prejudiciais ao órgão 
e às classes profissionais nele ins-
critas. O objetivo da ampliação da 
comunicação é o reconhecimento 

do papel da instituição e o fortaleci-
mento da imagem institucional.

O CRMV-PR atua como tribunal de 
honra (na análise das questões éticas 
com conhecimento das questões téc-
nicas); na exigência de Responsáveis 
Técnicos para geração de empregos e 
valorização profissional e ainda para 
garantir a qualidade na prestação de 
serviços e nos produtos entregues 

pelas empresas e demais estabeleci-
mentos registrados à sociedade; no 
combate ao exercício ilegal das pro-
fissões em defesa do profissional e; 
na atuação dentro da conformidade 
e das normas que regulamentam a 

atividade profissional.

RISCO  
MODERADO

MINIMIZAR

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) tem ressaltado 
a importância da participa-
ção do médico-veterinário 

no planejamento e avaliação 
das medidas preventivas e 
de controle adotadas pelas 
equipes de saúde pública 

(WORLD HEALTH ORGANIZA-
TION, 2002), em especial na 

pandemia de Covid-19.

O CRMV-PR tem aproveitado 
todas as oportunidades para 

reforçar a importância do 
médico-veterinário para a 
saúde única, em especial, 

na participação de reuniões 
para definição das etapas de 
vacinação e a possível inser-

ção dos profissionais.

Agregar valor e proteger o 
ambiente institucional com 
esclarecimentos e reforço 
da comunicação externa, 

nos quatro níveis, utilizando 
meios digitais disponíveis e 
baratos para atingir não só 
a sociedade, mas também 
representantes políticos e 

judiciários do país.

O CRMV-PR atuou em 2020, e continuará 
atuando, na promoção da importância e da 

necessidade do médico-veterinário na Saúde 
Única.

Tem atuado de forma a estimular o “uso do 
conselho” como previsto na Lei n 5.517/68, em 
seu art. 9: “O Conselho Federal assim como os 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, 

servirão de órgão de consulta dos governos 
da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, em todos os assuntos relativos à 
profissão de médico-veterinário ou ligados, 

direta ou indiretamente, à produção ou à 
indústria animal.”

Buscou e continuará buscando levar às esfe-
ras políticas, ao judiciário e à sociedade o 

reconhecimento do papel do órgão visando o 
fortalecimento da imagem institucional.

Por fim, tem intensificado sua atuação como 
tribunal de honra, analisando questões éticas 

com conhecimento das questões técnicas; 
na exigência de Responsáveis Técnicos nas 
empresas, buscando a geração de emprego 
e a valorização profissional e principalmente 
para entrega de produtos e serviços de qua-
lidade à população. Tem atuado em fiscaliza-
ções de forma a coibir o exercício ilegal das 
profissões, muitas vezes em parceria com 

outros órgãos e, também tem envidado esfor-
ços em busca da atuação dentro de todas as 
normas legais e de conformidade exigidas da 

Administração Pública Federal.

Ampliar e 
aperfeiçoar a 

comunicação nas 
4 dimensões: 

interna, Sistema, 
profissionais e 

sociedade.

Medicina 
 Veterinária e 

Zootecnia 
 reconhecidas e 
valorizadas pela 

sociedade.

*Anistia é a hipótese de exclusão do crédito tributário, é o perdão a valores que seriam lançados relativamente a penalidades pecuniárias (multas) aplicadas ao sujeito passivo que descumpre o previsto na 
legislação tributária. Ou seja, quando se fala de restituição de anistiais judiciais, trata-se de restituição de valores pagos pelos devedores a título de multas.
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Ambiente Interno – Riscos Previstos Ligados aos Objetivos Estratégicos

RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Não  
implantação 
do processo 
100% digital.

Não promover a estru-
tura física e tecnoló-

gica correspondente e 
necessária à  

implementação do 
processo 100% digital; 

Falta de profissiona-
lização, capacitação 

do quadro para a 
operacionalização dos 
sistemas e absorção 

do fluxo dos processos 
em todas as frentes.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

O PROCESSO ELETRÔNICO 
NACIONAL (PEN), que é uma 

iniciativa conjunta de órgãos e 
entidades de diversas esferas 

da administração pública.

Disponibilidade orçamentária, 
resultado do redimensiona-
mento ou cancelamento de 
algumas ações previstas no 
Planejamento Estratégico 

(cancelamento dos Seminários 
de RT, adiamento de even-
tos de entidades parceiras, 

redução nas aquisições/
contratações de material, 

equipamentos e serviços para 
manutenção das sedes, e tam-
bém nos consumos de água e 

energia elétrica, entre outros).

Em 2020 o CRMV-PR continuou o projeto de digitaliza-
ção dos arquivos físicos, com conversão de documen-
tos do meio físico para o meio digital, com indexação 

e categorização que abrangeram os documentos rela-
tivos a inscrições e cancelamentos de profissionais e 

empresas registrados no órgão.
Em novembro foi realizado aditivo de suplementação 
de 25% no que estava previsto no projeto originário, 

devido a existência de receita oriunda de projetos não 
realizados em função da pandemia.

O CRMV-PR continuará esse processo até a conversão 
digital de todos os documentos físicos passíveis de 
digitalização e eliminação do arquivo físico, obede-

cendo a Tabela de Temporalidade dos Conselhos Pro-
fissionais, editada pelo CONARQ.

Houve também investimento em aquisição de equipa-
mentos de TI e estudos para desenvolvimento de sis-
temas que otimizem os processos de trabalho interno 
do órgão (estudo para desenvolvimento do sistema de 
fiscalização, almoxarifado, avaliação de desempenho, 

elaboração de relatório de gestão).

Foram lançados, para utilização pelos profissionais 
e empresas, os peticionamentos eletrônicos para 
denúncias éticas, movimentação (inscrição, can-
celamentos, transferências, entre outros), e para 

solicitação de recursos objetivando a promoção de 
eventos em parceria com o CRMV-PR (transferências 

voluntárias de recursos). Foi disponibilizada também a 
solicitação de diárias para colaboradores e profissio-

nais ligados às atividades internas do órgão. Com essa 
ação, esses processos passaram a ser praticamente 

100% digitais.

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 redução 
da burocracia 
nos processos 
e atividades.

A redução da burocra-
cia consiste na simpli-
ficação burocrática e 
autonomia dos atores 

do processo (com  
responsabilização).

A não redução de 
burocracia propicia 
a realização de pro-

cessos mais morosos, 
antieconômicos e, 

ainda, pode levar à não 
responsabilização, 
oriunda da falta de 
comprometimento, 
podendo resultar na 
queda da qualidade 

dos serviços prestados 
à sociedade.

RISCO ELEVADO MINIMIZAR 

Como fatores motivadores 
para readequação dos fluxos 
de seus processos, o CRMV-
-PR levou em consideração a 
Auditoria do TCU, que gerou o 

Acórdão nº 1.925/2019 , e a  
exigência do Decreto  

nº 9.203/17.
“Art. 19. Os órgãos e as entida-
des da administração direta, 

autárquica e fundacional 
instituirão programa de inte-

gridade, com o objetivo de pro-
mover a adoção de medidas e 
ações institucionais destina-
das à prevenção, à detecção, 
à punição e à remediação de 
fraudes e atos de corrupção, 

estruturado nos seguintes 
eixos:

I - comprometimento e apoio 
da alta administração;

II - existência de unidade res-
ponsável pela implementação 

no órgão ou na entidade;
III - análise, avaliação e gestão 
dos riscos associados ao tema 

da integridade; e
IV - monitoramento contínuo 
dos atributos do programa de 

integridade.”

Já era projeto do CRMV-PR, no entanto em função da 
pandemia foi adiantada para início de 2020 a implan-

tação do Peticionamento Eletrônico para oferecer 
aos usuários a possibilidade de solicitar serviços ele-
tronicamente, sem precisar sair de casa. Os pedidos 
puderam ser feitos nas áreas de Processo Ético-Pro-
fissional (denúncias éticas); solicitação de serviços 
de registros, cancelamentos e movimentação (pro-
fissionais e empresas); solicitação de concessão de 
auxílios financeiros (Transferências Voluntárias de 

Recursos) para as instituições que se enquadram na 
legislação, com objetivo de realização de eventos em 

parceria com o CRMV-PR.
Foi implantado ainda o Peticionamento Eletrônico 

para solicitação de diárias para deslocamentos a ser-
viço/representação do CRMV-PR.

Foi iniciada tratativa e está previsto no Planejamento 
Estratégico do CRMV-PR de 2021, Plano de Ação 

para desenvolver, em parceria com a Controladoria 
do CFMV, o Programa de Compliance (plano de inte-
gridade) como piloto para possível implantação no 

sistema CFMV/CRMVs.

Promover infraestrutura 
física e tecnológica 

segura e adequada às 
necessidades de  

trabalho do CRMV-PR

contínua

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2522walter%2520da%2520silva%2520jorge%2520jo%25C3%25A3o%2522/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=d3786e10-e127-11e9-a317-ebdf9cbc6381), 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2522walter%2520da%2520silva%2520jorge%2520jo%25C3%25A3o%2522/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=d3786e10-e127-11e9-a317-ebdf9cbc6381), 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2522walter%2520da%2520silva%2520jorge%2520jo%25C3%25A3o%2522/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=d3786e10-e127-11e9-a317-ebdf9cbc6381), 
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https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2522walter%2520da%2520silva%2520jorge%2520jo%25C3%25A3o%2522/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=d3786e10-e127-11e9-a317-ebdf9cbc6381), 
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Não 
 otimização 

dos Recursos 
Financeiros, 
Humanos e 

Tecnológicos.

A não otimização de recursos 
financeiros, humanos e tecno-

lógicos na perspectiva de “fazer 
mais com menos” e da profissio-
nalização pode levar o CRMV-PR 

a ter gastos desnecessários 
ou maiores, que não justificam 

seus custos.

RISCO 
 ELEVADO

MINIMIZAR 

A sanidade financeira e 
administrativa em 2020, já 

característica de anos ante-
riores no órgão, possibilita 

apresentar aos profissionais, 
às empresas e à sociedade a 
preocupação da atual gestão 
de investir em capacitações, 

adequações, tecnologia e 
equipamentos de TI que resul-

tem numa 
 perspectiva de redução de 

ativos e insumos. Tudo isso de 
forma transparente, publicada 

para controle da sociedade. 

O CRMV-PR trabalhou na promoção de políticas 
e ações para manter e melhorar a eficiência e 

efetividade do serviço prestado, gerando resul-
tados com ênfase na qualidade; gerenciamento 

intensivo de programas e projetos; monitora-
mento e avaliação.

Prova disso foi a implantação do peticiona-
mento  

eletrônico.
Foram realizadas também verificações pelo 

Controle Interno que identificaram oportuni-
dade de melhorias e otimização em processos 
como: diárias, prestações de contas, conces-
são de auxílios financeiros, pagamentos diver-

sos, registros de profissionais, entre outros. 
Houve desenvolvimento de ações de mitiga-
ção aos riscos identificados, resultando em 
manuais e POPs para saneamento de falhas, 

redução e otimização dos fluxos processuais.
A área de planejamento frequentemente moni-

tora os índices de realização dos Planos de Ação 
das diversas áreas do órgão para o exercício.

A área de gestão promove semanalmente reu-
nião com as lideranças, identificando oportuni-
dades e ameaças, tanto de processos quanto de 
pessoal, fazendo a gestão dessas informações 
juntamente com a área de Gestão de Pessoas.

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 realizar e 
não implantar 
o projeto de 

modernização 
Gerencial e de 
instituição da 
Governança.

Modernizar o geren-
ciamento e instituir a 

governança adaptada ao 
tamanho e característica 
do órgão, considerando a 
diversidade de modelos 

disponíveis e a constante 
disponibilização de boas 

práticas elaboradas 
pelos órgãos de controle 

externo.

O Risco é não obter a ade-
quada contextualização, 
pelas especificidades da 

natureza jurídica e da fina-
lidade institucional, não 
conseguindo aplicá-las à 
estrutura dos processos 

finalísticos e de suporte do 
CRMV-PR.

RISCO 
MODERADO

MINIMIZAR 

A sanidade financeira e  
administrativa em 2020, já 

característica de anos 
anteriores no órgão e,

como fatores motivadores, o 
CRMV-PR levou em conside-

ração a Auditoria do TCU, que 
gerou o Acórdão nº 1925/2019, 

e a exigência do Decreto nº 
9.203/17.

“Art. 19. Os órgãos e as entida-
des da administração direta, 

autárquica e fundacional insti-
tuirão programa de integridade, 

com o objetivo de promover a 
adoção de 

medidas e ações institucionais 
destinadas à prevenção, à 

detecção, à punição e à  
remediação de fraudes e atos  

de corrupção (...).”

A área de gestão semanalmente promove reunião 
com as lideranças, identificando oportunidades e 
ameaças, tanto de processos quanto de pessoal, 

fazendo a gestão dessas informações junto com a 
área de Gestão de Pessoas.

Foi iniciado estudo para implantação da Governança 
no CRMV-PR.

Foi iniciada tratativa e está previsto no Planeja-
mento Estratégico do CRMV-PR de 2021, Plano de 

Ação para desenvolver, em parceria com a Controla-
doria do CFMV, Programa de Compliance do CRMV-

-PR (plano de integridade) como piloto para possível 
implantação no sistema CFMV/CRMVs. 

Promover  
infraestrutura física e 
tecnológica segura e 

adequada às  
necessidades de  

trabalho do CRMV-PR

contínua

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2522walter%2520da%2520silva%2520jorge%2520jo%25C3%25A3o%2522/%20/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=d3786e10-e127-11e9-a317-ebdf9cbc6381
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RISCO DESCRIÇÃO  
DO RISCO CATEGORIA RESPOSTA OPORTUNIDADES AÇÕES MITIGAÇÃO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

VINCULADOS

Exposição de 
empregados e 
conselheiros 
ao contágio 
massivo por 
SARS-CoV-2

Falhar no planejamento 
e na organização para a 
adoção tempestiva das 
medidas sanitárias e de 

isolamento social; 
Possível 

inadequação dos ambien-
tes físicos às regras 

sanitárias relacionadas à 
higienização e ao distan-

ciamento mínimo; 
Reinício inseguro das 

 atividades presenciais.

RISCO 
 ELEVADO

MINIMIZAR 

Utilização do SEI – Sistema 
Eletrônico de Informação, 
permitindo o teletrabalho.
Lançamento do peticiona-

mento eletrônico, permitindo 
a solicitação de serviços 

online (registros, cancela-
mentos, ARTs, negociação 
de débitos, denúncias) por 

parte dos usuários externos 
(profissionais, empresas e 

sociedade).
Disponibilização de equipa-

mentos eletrônicos (desktops, 
laptops e celulares) para pos-

sibilitar o trabalho remoto.
Disponibilidade orçamentária 
e financeira para aquisição de 

EPIs para retorno seguro ao 
atendimento presencial.

Elaborado plano e/ou lista de medidas de contingência 
de saúde e segurança para o funcionamento presencial 

e remoto, contendo itens acerca de: 
Pessoal: Criado comitê temporário de risco da COVID; 

Definido quantitativo de servidores por turno; 
Suspenso (em alguns períodos) os serviços presenciais 

de atendimento ao público (atendimentos on-line ou 
com agendamento); 

Promovidas algumas ações de conscientização (divul-
gação das medidas de segurança necessárias, pales-

tras de terceiros - Plano de Saúde);
Aumentado o período de permanência dos servidores 

em trabalho remoto; 
Mantido em teletrabalho os servidores do grupo de 
risco e os que convivem com pessoas do grupo de 

risco;
Disponibilizados equipamentos eletrônicos (desktops, 

laptops e celulares) para possibilitar o trabalho remoto.

EPIs: Revisado o planejamento de aquisições para 
incluir EPIs para os servidores que atenderão ao 

público, álcool gel, máscaras, desinfetantes específi-
cos, entre outros; 

Tornado obrigatório o uso de máscaras.

 Ambiente: Aumentada a frequência dos serviços 
de limpeza para permitir a correta higienização dos 

ambientes; 
Reorganizado o layout para evitar proximidade física, 

inclusive das estações de trabalho; 
Mantidas as janelas abertas; 

Diminuído o uso de ar condicionado.

Promover  
infraestrutura física e 
tecnológica segura e 

adequada às  
necessidades de  

trabalho do CRMV-PR
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2.2 – Visão geral do modelo de gestão de riscos e controles

Gestão de riscos no CRMV-PR

Lideranças de área e demais funcionários designados

Assessorias /Comissões Técnicas
(De Análise de Contratações, Tomada de Contas, outras)

Controle Interno
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Informações

O CRMV-PR, em 2020, contou com três linhas de defesa na gestão de riscos. A gestão de riscos instituída atualmente nos processos de trabalho, em 
primeira instância, é realizada pelos supervisores das seções, no desenvolvimento das atividades da área de atuação em que estão inseridos. Essa linha 
é responsável por propor alternativas e operacionalizar ações (preventivas ou corretivas) para mitigar, da melhor forma possível, os efeitos dos riscos 
nas atividades estratégicas. Periodicamente é realizada coleta de indicadores operacionais, quantitativos e qualitativos para medição do desempenho 
dessa gestão.

A segunda linha de defesa é feita pela controladoria geral, que vem acompanhando os indicadores das matrizes de riscos das áreas de processos éticos 
e de registro (atividade cartorial). Em 2020, em parceria com a supervisão, mapeou os riscos de processos da área de fiscalização e responsabilidade 
técnica. As áreas, atuando como primeira linha de defesa, controlam seus indicadores de performance das matrizes de riscos e repassam à segunda linha 
de defesa, o controle interno, para acompanhamento e identificação de não conformidades.

A terceira linha instituída é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o qual é responsável por homologar as propostas e reformulações orçamentá-
rias dos Regionais; analisar contabilmente os balancetes mensais do órgão a fim de detectar eventuais pendências e/ou irregularidades; analisar e emitir 
parecer conclusivo dos processos de prestação de contas anuais, os quais ficam à disposição do órgão de controle externo pelo prazo previsto em lei.
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A gestão dos riscos, como em anos anteriores, ocorreu de forma descentralizada e foi realizada pelas lideranças das áreas, com assessoramentos 
técnicos correspondentes e inerentes às atividades finalísticas do órgão, coordenadas por estrutura específica vinculada à alta gestão da Autarquia (a 
Coordenadoria de Gabinete), que conta com apoio da Controladoria Geral na verificação de não conformidades e apontamentos para ações de saneamento.

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

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

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

Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento.
4

Crítico/Extremo
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

http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/591.pdf
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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

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 apre-
senta 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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 Mapeamento de riscos internos do CRMV-PR 

Matriz 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 profis-
sional conforme 
decisão Plenária

3
Não aplicação da 

penalidade.

Não anotação na 
ficha do profissional 

para informações 
acerca da reinci-

dência em futuros 
processos. Não 

divulgação à socie-
dade 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 verifi-

cada se houve aplicação da 
penalidade e anotação na 

ficha do profissional. Verifi-
car ainda se houve publica-
ção 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
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Os checklists de controle e a matriz de riscos foram implantados e aplicados semestralmente.

Análise dos Indicadores de Desempenho – Processos Ético-Profissionais

Período: jan/mar 2020

Conclusão:

Em análise aos itens 1, 2 e 3 da Matriz de Riscos, verificou-se que a área seguiu os ritos estabelecidos em conformidade ao que dispõe a norma regu-
lamentadora do Processo Ético-Profissional, estando assim em conformidade com as normas vigentes.

Matriz 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 docu-
mentação 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 deverá 

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

contÍnua



Página 39/88

Relatório
de Gestão 2020

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

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 homologa-
ção 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 seção 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 apresenta-
ção de planilha de 

prestação de contas 
ao CFMV

Não recebimento de 
cédulas novas, impos-
sibilitando 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

 
Alguns checklists de controle e a matriz de riscos foram implantados e aplicados semestralmente.

Análise dos Indicadores de Desempenho – Registros (Atividade Cartorial)

Período: jan/jun 2020

 
Recomendações

O controle interno recomendou o acompanhamento da evolução do indicador em que houve a ocorrência de não conformidade: ‘Cadastramento 
incorreto dos dados no SISCAD’. Houve 11 ocorrências de cadastramento incorreto de dados, representando 2% dos processos de registro de profissio-
nais trabalhados pela área no período. Minimizar o risco, neste caso, significa implementar ou manter controles que possam diminuir as causas ou as 
consequências encontradas na etapa de “Identificação e Análise de Riscos”. Na situação concreta, é manter a revisão dos dados cadastrados para corrigir 
possíveis erros antes da impressão da cédula.
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Conclusão:

Em análise à Matriz de Riscos, verifica-se que a área seguiu os requisitos que estão estabelecidos na Resolução CFMV nº 1.041/2013 e nos fluxos 
administrativos contidos ou não no manual da área de registro e demais regramentos internos, estando assim em conformidade com as normas vigentes.

Matriz 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

Acompanhamento 
de Prazo de Auto de 

Infração.
1

Paralisação do  
processo por falta do 

devido andamento 
processual.

Prescrição
RISCO  

MODERADO  
MINIMIZAR

Evitar a prescrição. Intensi-
ficar o controle já existente. 

Analisar relatórios semestral-
mente.

nº processos parados 
 irregularmente no período / 

nº processos no período                
(*período apurado)

SEMESTRAL

Acompanhamento 
de Prazo de Auto de 

Multa.
2

Paralisação do 
 processo por falta 

do devido 
 andamento 
processual

Prescrição
RISCO  

MODERADO
MINIMIZAR

Evitar a prescrição. 
 Intensificar o controle já 

existente. Analisar relatórios  
semestralmente.

nº processos não  
encaminhados no período / 

nº total de processos  
analisados (que deveriam 

ser encaminhados) 

SEMESTRAL

A matriz foi revisada e finalizada em dezembro de 2020 e aprovada pela alta gestão para implantação das ações em 2021.

http://www2.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/1041.pdf
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Governança, 
Estratégia 
e Alocação

de Recursos
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3 – GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

3.1 – Processo de planejamento estratégico

Em 2014, em consonância com as diretrizes do 
CFMV, o CRMV-PR estabeleceu seu mapa estra-
tégico. Participaram desse processo de cons-
trução o próprio Conselho Federal, assessores 
regionais, presidentes de comissões temáticas, 
diretoria executiva, corpo de conselheiros e todo 
o quadro funcional do Regional. Desde então, 
embasados no referencial e objetivos traçados, 
é elaborado anualmente portfólio de projetos e 
iniciativas prioritárias que resultam em planos 
de ação para execução de projetos, processos 

e iniciativas 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 dos planos de ação mencionados, tam-
bém é desenvolvido anualmente o plano de ativi-
dades, no qual são descritos e encaminhados ao 
CFMV os desafios, as perspectivas, objetivos e 
metas de ações tático-operacionais definidas pelas 
principais áreas de atuação do CRMV-PR. Periodi-
camente, é realizado o acompanhamento da exe-
cução dos projetos a fim de avaliar a necessidade 
de reprogramar ou complementar ações visando 
atender ao planejado. Os resultados alcançados são 
demonstrados nos relatórios integrados de gestão 
que são disponibilizados no site da transparência 
para consulta da sociedade e demais interessados. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA
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3.2 – Medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão

3.2.1 - Indicadores de governança

A formulação e a estruturação de indicadores de governança, nos moldes dos demonstrados nos Acórdãos do TCU n°s 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Ple-
nário, estão em fase de estudo e desenvolvimento. Os indicadores de desempenho tático-operacionais de gestão são coletados periodicamente e, além 
desses, em 2020 foi realizada a coleta de indicadores das matrizes de risco dos processos finalísticos e de suporte, bem como a criação de indicadores 
ligados aos objetivos estratégicos institucionais, sendo que essa totalidade de dados foi avaliada e tratada pela gestão da Autarquia, sendo posteriormente 
estruturada a formulação dos seguintes índices:

 Governança e Gestão de Contratações
 Governança e Gestão de TI
 Governança e Gestão de Pessoas

3.2.2 - Indicadores de gestão

Considerando a pandemia e suas consequências no cenário mundial, houve a necessidade de constante revisão das ações planejadas para o exercício 
de 2020. Em especial, o formato da operacionalização das fiscalizações in loco precisou ser redefinido devido às diretrizes sanitárias e aos protocolos 
de segurança municipais e estadual, à restrição de acesso a cidades, ao fechamento de hotéis e de estabelecimentos, à limitação de pessoas em locais 
e estabelecimentos, dentre outros, o que impactou nos resultados dos índices aferidos.

A tabela a seguir demonstra os resultados dos indicadores de desempenho dos principais processos trabalhados pelas áreas de atuação do CRMV-PR.
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Processos ligados às áreas finalísticas

Fiscalização e Responsabilidade Técnica

Índice de Empresas Fiscalizadas
Índice de Autuação das 
 Empresas Fiscalizadas

Índice de Regularização  
de Autos de Infração

Índice de Cancelamento  
de Autos de Multa

Índice de Empresas 
com ART Vigente

27,84% 21,03% 52,73% 33,15% 52,28%

Fórmulas de Cálculo

Total de empresas fiscalizadas /
Total de empresas atuantes e  

passíveis de fiscalização

Total de empresas e profissionais 
autuados / Total de empresas e 

profissionais fiscalizados

Total de autos de infração regulari-
zados no prazo / Total de autos de 

infração lavrados

Total de autos de multa cancelados 
/ Total de autos de multa emitidos

Total de empresas obrigadas a pos-
suir ART com ART vigente / Total de 
empresas obrigadas a possuir ART

Assessoria Técnica Registro

  Tempo Médio para Análise de Normativas 
Técnicas

Tempo Médio de Trâmite de Denúncias Con-
tra Estabelecimentos

Índice de Evolução do Número de Profissio-
nais Atuantes

Índice de Evolução do Número de Empresas 
Atuantes

18 dias 79 dias +10,63% +5,85%

Fórmulas de Cálculo

Tempo (em dias) decorrido entre a data do 
pedido da análise e a sua emissão / Total de 

pedidos de  
análises técnicas

Tempo (em dias) decorrido entre a data da 
denúncia e o trâmite final / Total de denúncias 

recebidas e concluídas

Total de profissionais atuantes em 31/12/2019  
/ 

Total de profissionais atuantes em 31/12/2020

Total de empresas atuantes em 31/12/2019  / 
Total de empresas atuantes em 31/12/2020

Processo Ético-Profissional

Índice de Instauração de  
Processos Éticos

Tempo Médio para Instauração de 
Processos Éticos

Índice de Julgamento de  
Processos Éticos

Tempo Médio para Julgamento de 
Processos Éticos

Índice de Empresas 
com ART Vigente

350% 408 dias 35,71% 789 dias 52,28%

Fórmulas de Cálculo

Total de PEPs instaurados / Total 
de denúncias éticas ou de ofício 

admissíveis recebidas

Somatória do tempo decorrido 
entre o protocolo da denúncia ou 
de ofício e a instauração do PEP / 

Total de denúncias e de ofício com 
instauração de PEP

Total de PEPs julgados / 
Total de PEPs instaurados

Total de autos de multa cancelados 
/ Total de autos de multa emitidos

Somatória do tempo decorrido 
entre o protocolo inicial e o julga-

mento pelo Plenário / 
Total de PEPs julgados
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 Processos ligados às áreas de apoio à gestão  
 

Serviço de Atendimento ao Cidadão Controladoria Geral*

Índice de Satisfação 
com os Atendimentos 
Prestados - Sistema 

E-ouv

Índice de 
Atendimentos que 

Geraram Novas Ações 
pelo CRMV-PR

Tempo Médio de 
Resposta aos 
Atendimentos

Índice de Efetividade do 
Planejamento de 

Auditorias Internas

Índice de Processos sem
Inconformidades

Índice de Checklists 
sem Apontamentos 

para Correções

Índice de Resolução dos 
Achados Inconformes

94,12% 0,19% 02 dias 39,13% 44,76% 44,98% 53,85%

Fórmulas de Cálculo

Total de avaliações com 
o conceito ‘muito satis-

feito’ ou 
 ‘satisfeito’ / 

Total de avaliações

Total de atendimentos 
que geraram demanda 

para alteração,  
implementação,  

inserção de 
 informações ou 

 procedimentos / Total 
de atendimentos

Tempo (em dias) decor-
rido entre a data do 
atendimento e a sua 

resposta final / Total de 
atendimentos deman-

dados

Total de auditorias  
realizadas /

Total de auditorias  
planejadas

Total de processos audita-
dos sem nenhuma incon-

formidade /
Total de processos  

auditados

Total de checklists sem 
apontamentos para  

correções /
Total de checklists  
aplicados em fases  
intermediárias de  

processos em tramitação

Total de achados inconfor-
mes resolvidos / Total de 

achados inconformes

*as auditorias planejadas para 2020 não foram realizadas em sua totalidade porque durante as verificações foi identificado que os prazos do cronograma inicial da Controladoria, entre  
auditorias, não eram suficientes para aplicação das correções/sugestões apontadas na auditoria anterior. Em 2021 os prazos serão ajustados, para maior efetividade.

Processos ligados às áreas meio 
 

Contratações e Licitações Patrimônio

Índice de Execução das 
Licitações  
Planejadas

Tempo Médio do  
Processo Licitatório

Índice de Economicidade 
nas Licitações

Índice de Execução das  
Prorrogações Planejadas

Índice de Efetividade do  
Planejamento das Alienações e Doa-

ções de Bens Patrimoniais
Índice de Evolução Patrimonial

52% 181 dias 6,16% 70,73% 100% +11,76%

Fórmulas de Cálculo

Total de licitações 
 realizadas /

Total de licitações  
planejadas e  

aprovadas

Tempo (em dias) decor-
rido entre a data de 

protocolo do processo 
licitatório e a publica-
ção do contrato / Total 

de licitações homologa-
das no ano

Valor total contratado por 
meio de licitação / Valor 

total estimado das  
licitações

Total de prorrogações  
contratuais celebradas / Total 
de prorrogações contratuais 

planejadas e aprovadas

Total de alienações e doações  
realizadas / 

Total de alienações e doações 
 planejadas e aprovadas

Valor patrimonial contabilizado em 
31/12 do exercício presente - Valor 
patrimonial contabilizado em 31/12 

do exercício anterior / Valor  
patrimonial contabilizado em 31/12 

do exercício anterior
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Contabilidade Tecnologia da Informação 

Índice de Efetividade 
do Planejamento da 

Arrecadação

Índice de Efetividade 
do Planejamento da 

Receita

Índice de Efetividade do 
Planejamento da Despesa

Índice de Gastos com as  
Atividades Finalísticas

Índice de Renovação do Parque 
Tecnológico

Tempo Médio de Atendimento e 
Correção de Problemas e Paradas 

Críticas

82,23% 88,81% 77,73% 39,32% 4,88% 20 minutos

Fórmulas de Cálculo

Total da receita 
 realizada no ano / 

Total da receita  
corrente prevista

Total de receita  
corrente do ano /  
Previsão anual de 

receita

Valor total de despesas 
correntes do ano / Previsão 

anual de despesa

Valor total das despesas 
correntes do exercício com 

atividades fim / 
Valor total das receitas  
correntes do exercício

Total de novos equipamentos de TI 
substituídos / 

Total de equipamentos de TI em 
funcionamento

Tempo (em horas) decorrido entre a 
constatação do problema ou parada 

crítica e a sua correção / Total de 
problemas ou paradas críticas

Recuperação de Crédito

Índice de Adimplência - Anuidades 
de Pessoas Jurídicas

Índice de Adimplência - Anuidades 
de Pessoas Físicas

Índice Geral de Adimplência - Anuidades 
de Pessoas Física e Jurídica

Índice de Recuperação de Débitos 
Inscritos em Dívida Ativa

Índice de Quitação de 
Anuidades Ajuizadas

60,67% 78,53% 72,03% 84,66% 154,58%

Fórmulas de Cálculo

Total de pessoas jurídicas que  
pagaram a anuidade /

Total de anuidades de pessoas 
jurídicas

Total de profissionais que pagaram 
a anuidade /

Total de anuidades de profissionais

Total de PF e PJ que pagaram a anuidade /
Total de anuidades de PF e PJ

Total recebido no ano referente a 
débitos inscritos em dívida ativa /

Total de débitos inscritos em dívida 
ativa

Total de anuidades ajuizadas 
quitadas / Total de anuidades 

ajuizadas

Gestão de Pessoas Eventos

Índice de Execução das 
 Capacitações Planejadas

Índice de Satisfação com  
as Capacitações

Índice de Rotatividade de Pessoal
Índice de Efetividade do  

Planejamento dos Eventos
Índice de Satisfação  

com os Eventos

83,33% 88,89% 2,88% 19,05% 98,17%

Fórmulas de Cálculo

Total de capacitações realizadas / 
Total de capacitações planejadas

Total de capacitações com  
avaliação igual ou superior ao  

conceito ‘bom’ / Total de  
capacitações realizadas

Total de admissões no ano + Total de 
demissões no ano/2  /  Total de empregados 
públicos e comissionados ativos em 31/12

Total de eventos planejados 
e realizados / 

Total de eventos planejados

Total de avaliações com respostas 
igual ou superior ao conceito 

‘bom’ / 
Total de avaliações preenchidas
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3.2.3 - Resultados da execução dos planos de ação

Dentre os planos de ação vinculados aos objetivos estratégicos, destacam-se os resultados demonstrados no gráfico a seguir, que obtiveram média 
de execução de 65%, apesar do cenário da pandemia estabelecido em 2020.

PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DEPLANO PLANO DE

AÇÃO Nº
01

AÇÃO Nº
02

AÇÃO Nº
03

AÇÃO Nº
04

AÇÃO Nº
05

AÇÃO Nº
06

AÇÃO Nº
07

AÇÃO Nº
08

AÇÃO Nº
09

AÇÃO Nº
10

AÇÃO Nº
11

AÇÃO Nº
12

AÇÃO Nº
13

redefinidoredefinido

83%

74%

50%

9%

25% 25%

50%

100% 100% 100%100%

https://transparencia.crmv-pr.org.br/wp-content/uploads/2020/09/plano-de-acao-2020.pdf
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3.2.4 - Resultados dos planos de objetivos, metas e ações tático-operacionais

Dentre os objetivos, metas e ações tático-operacionais das principais áreas da Autarquia, destacam-se os resultados abaixo, que obtiveram média 
de execução de 83%.

63%

79%

93%

50%

74%

98%

69%

100% 100% 100%
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Destacam-se os seguintes resultados:

 1º Conselho de Medicina 
Veterinária do país a realizar sessão 
de julgamento de processo ético em 

ambiente remoto

Implantado o módulo de 
peticionamento externo 

(solicitação online) de 100% 
dos serviços de registro de 

profissionais e estabelecimentos

Publicação de 187 matérias e notas 
sobre as atividades realizadas pelo 

Conselho, ressaltando suas 
atividades-fim e sua importância 

para a sociedade e os profissionais

Análise de 100% dos 
processos de transferências 

voluntárias de recursos 
relativos ao período de 2015 a 

2020 pelo controle interno

Realizado estudo e identificados os 
05 principais riscos relacionados aos 
processos de licitações/contratos e 
processos financeiros e trabalhistas 

no âmbito do CRMV-PR

Realizada 100% da 
revisão e 80% das 

adequações no portal 
da transparência

institucional.

 

 

 

 Publicação de 30 

matérias orientativas 

sobre os procedimentos 

para a votação online 

e presencial.

 1.311 atendimentos orientativos
pelos médicos-veterinários

do CRMV-PR

 Desenvolvida a matriz 
de riscos e controle dos 

processos de fiscalização

 Digitalização de 29.718
pastas de profissionais 

e estabelecimentos

 14 fiscalizações
conjuntas com
outros órgãos
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3.3 - Principais ações de supervisão, controle e de correição para garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e 
transparência na aplicação dos recursos públicos

 
Controle de processos e conformidades

A fim de garantir a legitimidade e a legalidade nas compras e contratações do órgão, a assessoria jurídica procede análise e emite parecer jurídico em 
todos os processos dessa natureza. Nesse mesmo sentido, visando mitigar riscos, a área de controle interno aplica checklists de verificação de confor-
midade em duas fases dos processos: um na fase interna da contratação, antes da divulgação do certame, e outro e após a conclusão da fase externa da 
licitação, para verificar se os fluxos de contratação e publicidade foram seguidos.

Em 2020 a área de controle realizou a verificação de conformidade em processos com aplicação de recursos públicos relacionados a transferências 
voluntárias de recursos, diárias, prestação de contas, suprimento de fundos e adiantamento para viagem e pagamento de custas judiciais; foram tratadas 
as recomendações do controle interno para saneamento das inconformidades constatadas. 

No que tange à adoção de medidas para apurar possíveis irregularidades administrativas, o CRMV-PR, com subsídio em peça jurídica, instituiu em 
janeiro de 2021 a Comissão de Sindicância Investigativa para apurar fatos descritos no processo administrativo n° 90798.009387/2020-85.

 
Controle contábil

A Comissão de Tomada de Contas é a responsável pelo acompanhamento da gestão contábil e financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
cujas atribuições se encontram no art. 53 da Resolução CFMV nº 591.
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Defesa dos interesses da Autarquia 

O CRMV-PR promove a defesa dos interesses da Autarquia em processos judiciais que visam o ressarcimento aos cofres da mesma. Na sua grande 
maioria, tratam-se de execuções ficais devido à inadimplência de profissionais e empresas quanto ao pagamento de anuidades e demais taxas devidas, 
ou execução de autos de multa por infrações administrativas.

Houve também a continuidade da adoção de medidas expropriatórias inéditas em processos executivos fiscais, visando arrecadar todas as receitas 
cabidas à Autarquia. O resultado tem sido satisfatório, recuperando créditos tidos como perdidos e otimizando a cobrança de créditos recentes.

Outras defesas realizadas nesse sentido são em ações declaratórias e mandados de segurança movidos por empresas e profissionais quanto à exigên-
cia de registro no Conselho e contratação de responsável técnico, além de pagamento de anuidades e taxas delas decorrentes. Muitos desses processos 
envolvem estabelecimentos que comercializam animais vivos e medicamentos veterinários, os quais o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 
Especial 1.338.942/SP, entendeu que são desobrigados ao registro e à manutenção de responsável técnico por não exercerem atividades privativas do 
médico-veterinário. Como se trata de recurso repetitivo, tem-se que a decisão deve ser aplicada por todos os juízes e tribunais, não havendo possibilidade 
de divergência em relação ao entendimento sedimentado pelos tribunais superiores. Ainda assim, até então não se tem uma posição definitiva a respeito 
do assunto; dessa forma, a assessoria jurídica do CRMV-PR trabalha na elaboração de parecer abordando as situações possíveis em decorrência dessa 
decisão, de maneira a seguir as determinações do Superior Tribunal de Justiça e minimizar possíveis efeitos desfavoráveis à Autarquia.
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3.4 – Principais objetivos estratégicos do exercício, responsáveis, indicadores de desempenho e metas pactuadas

Os principais objetivos estratégicos trabalhados durante o exercício de 2020, os respectivos indicadores, metas pactuadas e os resultados alcançados foram:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS PACTUADAS RESULTADOS ALCANÇADOS

Efetividade na prestação de  
serviços aos profissionais e à 

 sociedade

Índice de execução das ações do termo de compromisso de gestão 
(Triênio 2017/2020)

75% 98,22%

Índice de satisfação com os atendimentos prestados
(E-ouv)

95% 94,12%

Índice de serviços disponibilizados eletronicamente
(Anotação de RT, movimentação de profissionais, empresas, processo  

ético-profissional e pleito eleitoral)
100% 90%

Índice de votos online 
(Processo eleitoral CRMV-PR para a gestão triênio 2020/2023)

90% 99%

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação 
nas 4 dimensões: interna, 

 sistema, profissionais e sociedade

Número de publicações de notícias e artigos no site 150 137

Número de acessos aos canais de comunicação
(Portal institucional e portal da transparência)

500.000 445.898

Tempo médio de resposta no atendimento aos cidadãos 
(E-ouv)

30 dias 02 dias

Número de publicações internas e endomarketing 12 06

Otimizar o processo de 
 fiscalização

Número de fiscalizações 5.500 3.165

Número de fiscalizações por telefone 576 611

Promover a reestruturação 
 organizacional

Número de julgamento de processos ético-profissionais 70 60

Tempo médio do processo licitatório 150 dias 181 dias

Número de pastas digitalizadas - profissionais e estabelecimentos 
 ativos e inativos

36.900 29.718

Desvio padrão das demandas processuais entre as unidades regionais 1.000 1.983

Promover infraestrutura física e 
tecnológica segura e adequada às 

necessidades de trabalho do  
CRMV-PR

Índice de renovação do parque tecnológico 10% 4,88%

Índice de evolução patrimonial +15% +11,76%

Índice de adequação dos sistemas e equipamentos para trabalho  
semipresencial (home office)

100% 100%
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Todos os objetivos do CRMV-PR estão demonstrados no mapa estratégico a seguir:
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3.5 – Mapa integrado, visão e estratégias de 2020

O mapa abaixo demonstra os planos de ação de curto prazo, os objetivos estratégicos a que estão vinculados, os recursos alocados e os resultados 
alcançados:

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 

* Programa de 
capacitação 

organizacional 

Projetos e
Processos
Estratégicos 
em 2020 13

* Aquisição de equipamentos 
  e softwares de informática 

* Contratar e implantar sistema 
   alternativo de abastecimento 
   veicular

* Adquirir e implantar sistemas 
   personalizados

* Executar a pintura da sede 

* Digitalização de documentos

* 11 Seminários básicos de RT 

* Organização de um evento por 
   ano por comissão 

* Seminários de Educação da 
   Medicina Veterinária e da 
   Zootecnia 

* Participação de profissionais em 
   eventos técnicos 

* Concessão de auxílio financeiro a 
   outras entidades 
 

* 01 Reunião com os 
   Assessores Regionais 
   e 01 Reunião com os 
   Presidentes de 
   Comissões por 
   videoconferência

* Reuniões das 
   comissões do 
   CRMV-PR

* Programa de 
capacitação 

organizacional 

R$ 8.193,00 Recursos Alocados  R$ 6.480,00R$ 152.712,62 R$ 15.801,47

01Iniciativas Estratégicas 0202 0104

Objetivos
Estratégicos 
Trabalhados
em 2020 4

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 2020 

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

Benefício à sociedade 

Princípios Fundamentais 
da Visão 

51 5 2

09
Ø 83% das capacitações 
     planejadas foram 
     executadas  

 89% de satisfação com Ø
     as capacitações

 114 horas de capacitação Ø
     do quadro funcional

Resultados 
Alcançados

Ø novos sistemas e soluções 
     de TI implantados

 155 novos equipamentos de Ø
      informática instalados

 29.718 pastas de profissionais Ø
e empresas digitalizadas

Ø 4 eventos realizados
 1.405 participantesØ
 98% de satisfaçãoØ

08 reuniões presenciais 
e/ou online das comissões

Ø
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3.6 - Valor total gasto com a função de fiscalização do exercício profissional

ITEM VALOR

Combustíveis e lubrificantes automotivos  29.314,99 

Material de expediente 1.855,56 

Material para manutenção de veículos 5.370,73 

Outros materiais de consumo 3.869,40 

Estagiários – PF 7.047,25 

Telecomunicações móvel – PJ 10.988,55 

Comunicação de dados – PJ 8.630,40 

Publicidade legal – PJ 570,00 

Manutenção e conservação de veículos – PJ 4.159,20 

Manutenção e conservação de software – PJ 21.500,00 

Serviços de estacionamento de veículos – PJ 10.152,64 

Hospedagens de empregados – PJ 23.510,24 

Seguros em geral – PJ 7.883,73 

Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais – PJ 95.400,47 

Outros serviços prestados – PJ 3.176,21 

Taxa de licenciamento de veículo 491,94 

Salários 1.131.031,46 

Gratificação por exercício de funções 16.079,69 

Gratificação por tempo de serviço 42.764,31 

Gratificações especiais 11.701,74 

Férias vencidas e proporcionais 82.321,70 

contÍnua
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ITEM VALOR

13º salário 109.060,19 

Férias - abono pecuniário 4.057,99 

Férias - abono constitucional (1/3) 28.241,40 

Serviços extraordinários 2.121,44 

Contribuições previdenciárias - INSS - empregador 283.079,42 

Seguro de acidente de trabalho 14.153,98 

Contribuição para pis sobre folha de pagamento 14.153,93 

FGTS 112.909,11 

Auxílio e vale alimentação/refeição 203.108,10 

Auxílio e vale transporte 4.097,26 

Auxílio creche 10.615,29 

TOTAL 2.303.418,32 
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Equipe de colaboradores que atuam na fiscalização:

MÉDICOS-
VETERINARIOS 

FISCAIS ASSISTENTES
ADMINISTRATIVOS

3 EM CURITIBA
1 CASCAVEL
1 LONDRINA

3 EM CURITIBA 
9 NAS UNIDADES 
REGIONAIS DE 
ATENDIMENTO

2 CURITIBA
1 LONDRINA
1 MARINGÁ
1 PATO BRANCO
1 CASCAVEL
1 PONTA GROSSA
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3.7 - Valor total gasto com as demais atividades finalísticas

3.7.1 - Tribunal de honra (julgamento)

Os valores investidos em atividades finalísticas relativas aos processos ético-profissionais durante o exercício de 2020 são apresentados na tabela abaixo:

 

ITEM VALOR

Outros materiais de consumo  72,80 

Publicidade legal – PJ 660,80 

Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais – PJ 3.189,15 

Salários 94.285,30 

Férias vencidas e proporcionais 6.324,28 

13º salário 8.366,94 

Férias - abono pecuniário 2.108,09 

Prorrogação do salário maternidade 632,43 

Contribuições previdenciárias - INSS - empregador 22.343,38 

Seguro de acidente de trabalho 1.117,18 

Contribuição para PIS sobre folha de pagamento 1.117,18 

FGTS 8.937,35 

Auxílio e vale alimentação/refeição 20.091,10 

Auxílio creche 8.025,75 

TOTAL 177.271,73 
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3.7.2 - Atividade cartorial (registro)

ITEM VALOR

Outros materiais de consumo 267,60 

Telecomunicações móvel – PJ 851,20 

Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais – PJ 22.731,62 

Salários 137.812,67 

Gratificação por exercício de funções 13.597,22 

Gratificações especiais 2.400,00 

Férias vencidas e proporcionais 12.907,49 

13º salário 13.973,97 

Férias - abono pecuniário 969,33 

Férias - abono constitucional (1/3) 4.479,24 

Serviços extraordinários 293,12 

Contribuições previdenciárias - INSS - empregador 36.524,45 

Seguro de acidente de trabalho 1.826,24 

Contribuição para PIS sobre folha de pagamento 1.826,29 

FGTS 14.610,02 

Auxílio e vale alimentação/refeição 54.162,16 

Auxílio e vale transporte 2.742,17 

Auxílio creche 10.283,18 

TOTAL 332.257,97 



Página 61/88

Relatório
de Gestão 2020

3.7.3 - Normatização

ITEM VALOR

Publicação de resoluções do CRMV-PR 2.114,56

Publicação relativa ao processo eleitoral do CRMV-PR 330,00

Publicação de edital de chamamento público 165,20

TOTAL 2.609,76

3.7.4 - Orientação

ITEM VALOR

Contrato referente envio de newsletters e/ou e-mail marketing 4.493,71

Aquisição pacote Adobe Creative Cloud - Softwares de edição 3.900,00

Contrato referente a diagramação do relatório integrado de gestão 3.000,00

TOTAL 11.393,71

3.8 – Valor total gasto com indenizações a conselheiros, diárias, jetons, auxílios, representação e demais verbas 
indenizatórias

ITEM VALOR

Diárias para conselheiros 54.660,00

Diárias para colaboradores eventuais 6.480,00

Jetons e gratificações a conselheiros 81.420,00

Verba de representação 1.400,00

TOTAL 143.960,00
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3.9 – Resultados da área fim 

3.9.1 - Número total de fiscalizações realizadas - proativas e reativas

Em 2020 ocorreram 3.165 fiscalizações no Estado.
 
 Proativas: 2.475 - representando 78% do total.
 Reativas: 690 - representando 22% do total.

3.9.2 - Número de denúncias recebidas e analisadas, tempo médio para a finalização de processos  
de responsabilização instaurados

Total de denúncias: foram recebidas 467 denúncias contra estabelecimentos,  
sendo analisadas o total de 303.
Tempo médio para finalização: 79,2 dias, conforme dados do SEI. Contudo, 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 de administração do SEI). 

3.9.3 - Número total de profissionais fiscalizados, quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas

 Pessoa jurídica: 2.714 - representando 86% do total de fiscalizações realizadas.
	 Pessoa física: 451 - representando 14% do total de fiscalizações realizadas.

78%

22%

303
analisadas

164

14%

86%
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3.9.4 - Número total de autos de infração e notificações semelhantes

 
 Autos de infração lavrados: 715, sendo 689 a pessoas jurídicas e 26 a pessoas físicas.
 Notificações: 3.149, sendo 633 termos de fiscalização e 2.516 termos de constatação.

689 PJ

26 PF

633
fiscalização

2.516
constatação

20
regularizados

3
suspensos

2
irregulares

1
cancelado

393
regularizados

163

94

39
cancelados

Infração às 
pessoas físicas

Infração às 
pessoas jurídicas

irregulares

suspensos

advertência confidencial em aviso reservado 

com aplicação de multa no valor de R$ 900,00

 censura confidencial em aviso reservado com 

aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00

censura pública com aplicação de multa no 

valor de R$ 3.000,00 (dobrada na reincidência)

censura pública com aplicação de multa no 

valor de R$ 2.400,00

7%

85%

5%

2%3.9.5 - Números de processos instaurados e julgados e sanções aplicadas 

Foram instaurados 168 processos ético-profissionais e foram julgados 60. A diferença 
se dá por haver processos relativos a exercícios anteriores que foram instaurados em 2020. 
Dos processos julgados, 19 foram improcedentes sem a aplicação de qualquer sanção ao 
profissional; nos que foram aplicadas penalidades, a divisão se deu da seguinte forma: 

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

Processo ético-profissional: não houve processos sem êxito na execução.
Infração às pessoas físicas: foram lavrados 26 autos de infração: 20 foram 
regularizados; 2 permanecem irregulares; 3 estão suspensos devido à apre-
sentação de defesa e 1 foi cancelado pelo Plenário do CRMV-PR.
Infração às pessoas jurídicas: foram lavrados 689 autos de infração: 393 
foram regularizados; 39 foram cancelados (motivo: 6 lavraturas indevidas e 
33 regularizados pelo Plenário); 163 permanecem irregulares e 94 suspensos 
(apresentado defesa/solicitação de prazo).
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3.9.7 - Informações sobre a gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas aplicadas e à cobrança de inadimplentes

A gestão dos autos de infração e dos autos de multa lavrados em decorrência da atuação da fiscalização seguem o seguinte fluxo de tramitação:

Conceitos relacionados aos estágios das multas aplicadas:

Aplicadas - multas com base em autos de infração emitidos, devidamente ajustadas pelas eventuais majorações ou reduções. Obs: não consideradas 
as que deram origem a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), objeto de contraprestação em bens ou serviços; 
Exigível - multas definitivamente constituídas, não pagas e que não tiveram sua exigibilidade suspensa por decisão judicial ou garantia apresentada 
em processo judicial;
Definitivamente constituídas - sanção contra a qual não cabe mais recurso na esfera administrativa;
Arrecadadas - multas efetivamente recebidas no exercício por período de competência, livres de descontos;
Pendentes de inscrição em dívida ativa - quantidade de devedores pendentes de inscrição em dívida ativa por ano de competência;
Prescrição da pretensão executória - espécie de prescrição quinquenal que atinge a ação de execução dos créditos decorrentes de multa de poder 
de polícia, cujo prazo se inicia com o trânsito em julgado administrativo das multas, conforme art. 1º 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 julgado administrativo das multas;
Canceladas por decisão administrativa/judicial - não consideradas as multas prescritas e as excluídas por erro operacional;
Suspensa administrativamente - sanção com exigibilidade suspensa por decisão administrativa/judicial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9873.htm
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Acompanhamento da Arrecadação de Multas - Quantidade

Arrecadadas

Quantidade
2020 2019

Exercícios

6

6 22

184

418

602

2020

2019

Total 12 22

602 418

Exercícios Exercícios

20192020

51

102 155

153 155

20192020

49

17 102

66 102

Exercícios

20192020

41 10

54 56 6113

95 113

Exercícios

20192020

0 0

Exercícios

20192020

66 6

51

116 119

Exercícios

20192020

167 119

27

0 20

Exercícios

20192020

27 20

184

418 418

Exercícios

20192020

Canceladas
Administrat.

Suspensas
Administrat.

Multas não
inscritas no

CADIN

Multas com 
Riscos de

Prescricão
Executória

Outras

Total das Multas
Exigíveis e

Definitivamente
Constituídas

Demais
Situações

Multas
Aplicadas por

Período
Competência

Validação

Validação do Estoque de
Multas Aplicadas

Multas Aplicadas

 
Observações:
a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;
b) A coluna “Validação” representa a confirmação das quantidades inseridas na coluna “Aplicadas” distribuídas pelas demais colunas;
c) A coluna “Demais Situações” refere-se as multas que se encontram em andamento, ou seja, não foram canceladas ou suspensas  
administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas;
d) 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 da coluna “Outras” refere-se aos autos de multa que se encontram inscritos em dívida ativa.
* As multas não são inscritas no CADIN.
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Acompanhamento da Arrecadação de Multas - Valores

664.000,00

1.369.200,00

2020

2019

18.000,00

18.000,00

20192020

2.033.200,00Total

Validação do Estoque de
Multas Aplicadas

36.000,00 66.00,00

66.00,00

153.000,00

313.200,00

20192020

466.200,00 471.000,00

471.000,00

202.000,00

57.000,00

20192020

259.000,00 343.200,00

343.200,00

195.000,00

444.000,00

20192020

639.000,00 414.000,00

414.000,00

96.000,00

0,00

20192020

96.000,00 75.000,00

75.000,00

664.000,00

20192020

- -

1.369.200,001.369.200,00

------

2.033,200,00 1.369.200,00

Exercícios

 
Observações:
a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;
b) A coluna “Validação” representa a confirmação dos valores inseridos na coluna “Aplicadas” distribuídos pelas demais colunas;
c) A coluna “Demais Situações” refere-se as multas que se encontram em andamento, ou seja, não foram canceladas ou suspensas  
administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente constituídas e não foram arrecadadas.

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

Período de Competência  
da Multa Aplicada

Valores efetivamente arrecadados

Exercícios

2020 2019

2020 18.000,00 -

2019 18.000,00 66.000,00

TOTAL 36.000,00 66.000,00 
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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;
*Os montantes integralmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem acréscimo de juros e correção monetária.
* O montante se refere apenas às multas devidamente constituídas que foram totalmente arrecadadas.

Acompanhamento da Arrecadação de Multas

- Orçado Arrecadado Diferença

Multas por Infração - PF 5.000,00 0,00 0,00

Multas por Infração - PJ 110.000,00 72.968,28 37.031,72

Multa Eleitoral 35.000,00 28.980,94 6.019,06

TOTAL 150.000,00 101.949,22 48.050,78

3.9.8 - Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão encaminhados ao Ministério Público

Em 2020 foram encaminhados 17 processos referentes ao exercício ilegal da profissão ao Ministério Público.

3.9.9 - Atividade cartorial 

No exercício de 2020 foi realizado o primeiro processo eleitoral eletrônico no âmbito do CRMV-PR. Para alcance dos objetivos do processo, foram 
realizadas campanhas de atualização de dados cadastrais dos profissionais, bem como de comunicação do formato do pleito, o que resultou em mais de 
nove mil votos válidos, sendo 99% online.

O índice de crescimento do número de profissionais médicos-veterinários e zootecnistas atuantes no Estado do Paraná, comparando-se os anos de 2019 
e 2020, foi de +10,63%. Já o índice de crescimento do número de estabelecimentos atuantes no Estado, também comparando 2019 e 2020, foi de +5,85%.
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Total de 
profissionais 
atuantes em 
31/12/2020

13.942
Total de 

estabelecimentos 
atuantes em 
31/12/2020

10.555

3.10 – Gestão de pessoas

Percentual de fiscais em relação ao total de empregados 

Total de Fiscais Ativos em 
31/12/2020 

(agentes de fiscalização e 
médicos-veterinários)

Total de Empregados Públicos 
Ativos em 31/12/2020 

(efetivos + comissionados)
Percentual de Fiscais em Relação 

ao Total de Empregados

12 56 21,42%

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.
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Despesas com Empregados Públicos Ativos 
(efetivos e comissionados)

ITEM 2018 2019 2020

Salários, Gratificações, Férias, 13º Salário  3.161.353,83  3.520.021,31 3.894.011,01

Benefícios      812.584,99      846.227,13 870.130,23

Encargos Trabalhistas      932.032,83  1.042.615,11 1.149.619,17

Sentenças Judiciais 0 0 0

TOTAL R$ 4.905.971,65 R$ 5.408.863,55 R$ 5.913.760,41

O aumento das despesas com pessoal foi anualmente estipulado no Acordo Coletivo de Trabalho, firmado com o Sindicato dos Empregados dos Conse-
lhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional 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 2018 2019 2020

Salários, Gratificações, Férias, 13º Salário 0 0 0,00

Benefícios           5.987,51           6.197,01 6.334,99

Encargos Trabalhistas 0 0 0

TOTAL          R$ 5.987,51          R$ 6.197,01 R$ 6.334,99

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 2020.
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3.11 – Gestão de licitações e contratos, incluindo de TI

3.11.1 - Contratações mais relevantes, associação com os objetivos estratégicos e justificativas

Digitalização do acervo documental (continuidade do projeto)
Objetivo estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Justificativa: Necessidade de digitalização do acervo documental do CRMV-PR, constituído de, aproximadamente, 3.600.000 páginas, objetivando 

a redução do tempo de obtenção das informações dos processos - celeridade na consulta aos processos via sistema corporativo, por acesso interno ou 
web, viabilizando o trabalho de análise remoto.

Renovação da frota 
Objetivo estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Justificativa: A renovação gradativa da frota de veículos busca despender um menor custo em manutenção corretiva, diminuindo o sucateamento 

dos veículos oficiais e proporcionando maior produtividade nos trabalhos e segurança aos usuários. 

Aquisição de equipamentos e softwares de informática
Objetivo estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Justificativa:  Dar continuidade ao processo de reestruturação do perfil tecnológico do CRMV-PR iniciado em 2017. Os itens, de forma abrangente, 

continuarão atualizando a estrutura de computadores e periféricos, além de fornecer um estoque mínimo para reposição em caso de falhas e acionamento 
de garantias.

3.11.2 - Contratações diretas: principais tipos e justificativas

No exercício de 2020 o CRMV-PR realizou 36 processos por dispensa de licitação e quatro por inexigibilidade de licitação.
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 institucionais do CRMV-PR, bem como qualificar profissionalmente os empregados visando a melhoria 
no desempenho das atividades diárias com o fornecimento de ferramentas de suporte afim de gerar segurança no desempenho das funções.

3.11.3 - Outras informações relevantes

Para assegurar a conformidade da gestão de licitações e contratos, o CRMV-PR observa o conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Governo 
Federal e órgãos de controle, conforme segue: 
	

	 v	Constituição Federal 
 v	Lei n.º 8.666/1993

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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	 v	Lei n.º 10.520/2002
	 v	Lei Complementar n.º 123/2006

Decretos-Lei: 
	 v	n.º 3.555/2000
	 v	n.º 3.722/2001
	 v	n.º 10.024/2019
	 v	n.º 7.892/2013
	 v	n.º 8.538/2015

O Conselho conta com a atuação de sua assessoria jurídica, que garante a conformidade das contratações, em especial no que se refere à legislação 
supramencionada e as instruções normativas do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão.

Contratações por modalidade (quantidade)   Contratação por tipo de objeto

contratações
diretas
48,78%

pregão
eletrônico

15,85%

ata de registro
de preços

19,51%

contratos
14,63%

convênios 1,22%

capacitações
6,25%

chamamento público
 1,25%

aquisições
57,50%

prestação de
serviço
35,00%

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3722.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
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4- INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

4.1 – Resumo da situação e da evolução financeira
 

ITEM
2020 2019 2018

Realizado Realizado Realizado

Receita Corrente  8.715.178,78  9.379.305,56  8.500.672,33 

Tributária      874.517,05      946.285,06      887.113,83 

Contribuições  6.720.854,39  6.919.087,58 6.298.070,60

Patrimonial                   -                   4,79                       -   

Serviços        35.100,91        37.661,56        69.346,34 

Financeira      615.638,35  1.107.497,90      896.985,34 

Transferências Correntes                       -          35.061,96                       -   

Outras Receitas      469.068,08      333.706,71 349.156,22

Receitas de Capital     168.257,99       79.310,00                       -   

Alienação de bens      168.257,99     79.310,00                       -   

Saldo de Exercícios                       -                         -                         -   

ITEM 2020 2019 2018

Despesas Correntes 9.813.600,00  9.063.800,00 5.919.699,53 

Pessoal, encargos e benefícios 6.241.948,00  5.547.380,00 3.146.953,88 

Uso de bens e serviços 3.326.588,00  3.327.276,00 2.660.200,39 

Transferências correntes      80.000,00        10.000,00 13.200,00

Tributárias      42.564,00        44.604,00 21.404,55

Demais despesas   122.500,00     134.540,00 77.940,71

Despesas de Capital      98.900,00  5.872.000,00 569.085,04

9.912.500,00 14.935.800,00 6.488.784,57 
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 4.2 – Contas relativas aos fundos de financiamento 

O CRMV-PR não possui contas relativas a fundos de financiamento.

4.3 – Principais fatos contábeis e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira no exercício e impacto nos 
resultados 

Considerando a pandemia de Covid-19 e todas as suas consequências no cenário mundial, houve a necessidade de revisão das ações planejadas para 
o exercício de 2020. O plano contábil foi reavaliado continuamente, houve o cancelamento de eventos e reuniões presenciais, dentre outros inicialmente 
planejados, o que gerou uma economia em relação ao orçamento previsto. Houve ainda decréscimo de gastos com diárias, aquisição de passagens aéreas, 
materiais de consumo, de expediente, limpeza, serviços de energia elétrica, água e esgoto, manutenção veicular, dentre outros. 

Outro fator foi o formato da operacionalização das fiscalizações in loco, que precisou ser redefinido devido às diretrizes sanitárias e aos protocolos 
de segurança municipais e estadual, a restrição de acesso a cidades, fechamento de hotéis e de estabelecimentos, o que em consequência impactou na 
redução da arrecadação proveniente das atividades de fiscalização.

Em relação às despesas correntes, houve redução de 5,17% e, em relação às receitas correntes, redução de 7,08%, comparativamente ao exercício de 
2019. O detalhamento a seguir demonstra os principais fatos relativos às reduções de receitas no ano de 2020: 
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Mesmo diante desse cenário, a execução orçamentária e financeira ocorreu em conformidade com as metas estabelecidas, cumprindo-se o princípio 
do equilíbrio orçamentário e mantendo-se a despesa corrente menor que a receita corrente. Foram realizadas ações visando à atualização cadastral de 
profissionais para o processo eleitoral e para reduzir devoluções contínuas de boletos, notificações, informativos e outros documentos, a fim de deixar 
mais recursos em caixa. Paralelamente, adotou-se a cobrança ativa de pessoas física e jurídica, com o intuito de reduzir a inadimplência, bem como a 
continuidade da implantação de sistema de protesto de dívidas em cartório.

4.4 – Informação sobre os responsáveis pelas demonstrações contábeis

A contabilidade do CRMV-PR, no período de 01/01 a 14/04/2020, foi realizada por Claudecir José Munhoz, inscrito no CRC/PR sob o n° 036776/O-0, 
contador da MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA, empresa terceirizada. A partir do dia 22/04/2020 ficou a cargo do empregado público comissionado, assessor 
contábil, Lucas Vinicius Munhoz, inscrito no CRC/PR sob o n° 075969/O, que declara que as informações constantes nas demonstrações contábeis (balanço 
patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço orçamentário, balanço financeiro e demonstração do fluxo de caixa) relativas ao exercício 
de 2020 refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRMV-PR.

As demonstrações contábeis realizaram-se 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.

4.5 – Balanços, demonstrações e notas explicativas

Balanço patrimonial
O relatório contábil demonstra a situação patrimonial e financeira da entidade, detalhando o ativo, o passivo e o patrimônio líquidos, bem como seus 

bens, direitos e obrigações. Acesse o balanço patrimonial.

Balanço orçamentário
Tem como objetivo detalhar as receitas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a 

receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra ainda as despesas por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as 
despesas pagas e o saldo da dotação. Acesse o balanço orçamentário.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-contabil/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-orcamentario/
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 Balanço financeiro
Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 

exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Acesse o balanço financeiro.

Demonstração das variações patrimoniais
Evidencia as variações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício financeiro e evidencia também o resultado patrimonial do exercício 

resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Acesse a demonstração das variações patrimoniais.

Demonstração de fluxo de caixa
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da des-

pesa corrente, de restos a pagar não processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos das despesas de capital. Acesse 
a demonstração de fluxo de caixa.

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Nota 1 - Principais diretrizes contábeis
A partir de 01/01/2013, a contabilidade do CRMV-PR é elaborada de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da Secretaria do 

Tesouro Nacional, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

Nota 2 - Base de preparação das demonstrações financeiras 
Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformi-

dade com a Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria da Entidade.

Bases de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto os instrumentos financeiros que foram 
mensurados pelo valor justo.

Moeda funcional - As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

Nota 3 - Resumo das principais políticas e práticas contábeis
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente no período apresentado nessas demonstrações financeiras, 

exceto nos casos indicados em contrário.
 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/balanco-financeiro/
https://transparencia.crmv-pr.org.br/variacoes-patrimoniais/ 
https://transparencia.crmv-pr.org.br/dfc/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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Classificação de itens circulantes e não circulantes - 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.

 
Compensação entre contas - Como regra geral, nas demonstrações financeiras os ativos e passivos, ou receitas e despesas, não são compensados 

entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e essa compensação 
reflete a essência da transação.

 
Instrumentos financeiros - A Entidade reconhece os depósitos bancários na data em que foram originados. Um ativo financeiro 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 contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.

 
A Entidade possui os seguintes ativos financeiros não derivativos: (1) depósitos bancários, (2) investimentos financeiros (aplicações financeiras) 

mantidos até seu vencimento.
 
Caixa e equivalentes de caixa - São classificados como caixa e equivalentes de caixa os depósitos bancários disponíveis e as aplicações financeiras 

de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor.

 
Contas a receber - Demonstradas pelo valor de realização, incluindo, quando aplicáveis, os respectivos rendimentos e variações monetárias até a data 

de encerramento das demonstrações financeiras.
  
Imobilizado - Os itens do Imobilizado estão mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção.
Outros ativos - Os demais ativos estão apresentados ao custo de aquisição, atualizados conforme disposições legais ou contratuais, ajustados ao 

valor provável de realização.
  
Passivo circulante e não circulante - Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de exigibilidade, ajustados a valor presente quando aplicável, 

com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos desses 
passivos e acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base “pro rata die”.

Nota 4 - Balanço patrimonial
O balanço patrimonial demonstra a posição financeira e patrimonial da Entidade, representando, portanto, uma posição estática.
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Nota 5 - Ativo circulante
Os ativos realizáveis até o final do exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

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 mercado, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço:

TÍTULO 2020 2019

Banco conta movimento 104.267,82 8.819,08 

Banco conta arrecadação 202.805,23 377.238,01 

Banco com aplicação financeira 5.684.528,64 5.571.888,28 

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. Desde 2013 as receitas de anuidades 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 apropriadas pelo regime de caixa.

 

Demais créditos e valores a curto prazo

Refere-se a adiantamentos concedidos a pessoal, relativo à antecipação de férias, salários e 13º salário, tributos a recuperar e/ou compensar, depósitos 
judiciais e outros valores para ressarcimento, conforme demonstramos:

TÍTULO 2020 2019

Adiantamento concedidos ao pessoal 102.790,31  110.688,50 

Suprimentos de fundos 9.152,50 9.152,50 

Tributos a recuperar/compensar 4.360,99 9.473,96 

Devedores da entidade 6.732,32 6.849,73 

CFMV - Conselho Federal de Medicina Veterinária 287.974,96 220.928,02 

Depósitos judiciais 18.152,58 14.037,33 

Processos trabalhistas 86.950,50 86.950,50 
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Nota 6 - Ativo não circulante
É composto de créditos a receber no longo prazo e do imobilizado da Entidade, conforme demonstramos:
 

Créditos a longo prazo

Refere-se a anuidades de exercícios anteriores, provisionadas até o final do exercício de 2017 e não recebidas até o encerramento do exercício de 
2019, totalizando R$ 4.241.323,59.

 

Imobilizado

Os investimentos e imobilizado compreendem bens adquiridos ao longo da existência do CRMV-PR. Os bens do ativo imobilizado foram registrados 
pelo custo de aquisição ou construção. Adotaram-se as medidas necessárias para a realização da depreciação, amortização e exaustão a partir do exer-
cício de 2017. Devido a problemas no contrato de prestação de serviços para avaliação dos bens patrimoniais do CRMV-PR com a empresa METRÓPOLE 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, a qual foi notificada e autuada pelo CRMV-PR, o laudo final da avaliação e classificação dos bens 
patrimoniais ainda não foi concluído.

Nota 7 - Passivo circulante
Representado por valores a pagar com obrigações trabalhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos pro-

cessados e não pagos até o final do exercício, impostos retidos de terceiros e colaboradores, cota parte a ser repassada ao Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, provisão para férias e encargos, anuidades pagas em duplicidade e provisões para devolução de valores.

TÍTULO 2020 2019

Obrig. trabalhistas, prev. e assist. a pagar 100,73 10,77 

Fornecedores 32.055,74 52.134,49 

Obrigações fiscais 4.417,61 6.873,81 

 
Demais obrigações a curto prazo

TÍTULO 2020 2019

Consignação 12.354,89 2.141,79 

Credores da entidade 2.858,36 2.858,36 

Depósitos não judiciais 79.113,84 82.307,21 

Outras obrigações a curto prazo 9.918,10 9.358,04 
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Nota 8 - Patrimônio líquido
Apresenta o patrimônio social do CRMV-PR, pelo acúmulo de resultados patrimoniais desde a sua criação.

TÍTULO 2020 2019

Resultado do exercício    1.614.445,90 1.271.189,62 

Resultado acumulado de exercícios anteriores 16.542.991,41 15.271.801,79 

Ajuste de exercícios anteriores -   -   

Patrimônio Social 18.157.437,31 16.542.991,41 

Nota 9 - Resultado patrimonial do exercício
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 competência, enquanto as demais receitas são apropriadas pelo regime de caixa. O resultado patrimonial foi superavitário 
em R$ 1.614.445,90.

 
Nota 10 - Resultado orçamentário
O resultado orçamentário foi apurado, quanto às receitas, pelo regime de caixa, e, quanto às despesas, pelo regime de competência.
 
Nota 11 - Resultado financeiro
O resultado financeiro é apurado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de 

fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento dos próximos exercícios, de acordo com o art. 43 da Lei nº 4.320/64.

Nota 12 - Demonstração do fluxo de caixa
De acordo com o manual de contabilidade aplicada ao setor público, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem 

o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do 
setor público. Ele foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. 

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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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4.6 – Declaração do contador responsável

Eu, Lucas Vinicius Munhoz, inscrito no CRC/PR sob o n° 075969/O-7, empregado público comissionado, assessor contábil do CRMV-PR, declaro que a 
referida organização apresenta escrituração de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público. 

Os demonstrativos contábeis constantes, relativos ao exercício de 2020, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial 
da entidade. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

4.7 – Gestão orçamentária e financeira

As demonstrações contábeis do CRMV-PR estão de acordo com as normas contábeis vigente no Brasil, a saber: a Lei Federal n.º 4.320/64, a  
Lei Complementar n.º 101/00, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP)  e o Manual de Contabilidade do Sistema CFMV/CRMVs.

O orçamento do CRMV-PR, em 2020, foi estimado em R$ 10.802.600,00 tendo sido arrecadado o valor de R$ 8.883.4436,77, equivalente a 82,23% da 
receita prevista. Em comparação com o exercício de 2019, ao qual arrecadamos R$ 9.458.615,56, houve um decréscimo de 6% na arrecadação.

Acompanhe a execução das receitas no Portal da Transparência.

ITEM
2020 2019

Orçado Realizado Orçado Realizado

Receita Corrente 9.813.600,00 8.715.178,78 9.063.800,00 9.379.305,56

Tributária 970.000,00 874.517,05 945.300,00 946.285,06

Contribuições 7.600.000,00 6.720.854,39 6.683.000,00 6.919.087,58

Patrimonial 100,00 - 200,00 4,79

Serviços 41.200,00 35.100,91 46.300,00 37.661,56

Financeira 917.400,00 615.638,35 1.037.000,00 1.107.497,90

Transferências correntes - - 50.000,00 35.061,96

Outras receitas 284.900,00 469.068,08 302.000,00 333.706,71

Receitas de Capital 989.000,00 168.257,99 5.872.000,00 79.310,00

Alienação de bens 450.000,00 168.257,99 650.000,00 79.310,00

Saldo de exercícios 539.000,00 - 5.222.000,00 -

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2019/26
https://transparencia.crmv-pr.org.br/comparativo-de-receitas/
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 As despesas liquidadas para o exercício de 2020 foram de R$ 8.396.400,89, o que corresponde a um aumento de 5% em comparação com o exercício 
de 2019, ao qual foi liquidado um montante de R$ 8.853.833,90. As despesas executadas em 2020 correspondendo a 94,52% do valor arrecadado.

Acompanhe a execução das despesas no Portal da Transparência.

ITEM 2020 2019

Despesas correntes Orçado Realizado Orçado Realizado

Pessoal, encargos e benefícios 6.241.948,00 5.913.760,41 5.547.380,00 5.418.574,05

Uso de bens e serviços 3.326.588,00 1.702.267,30 3.327.276,00 2.557.022,43

Transferências correntes 80.000,00 - 10.000,00 8.662,57

Tributárias 42.564,00 26.579,08 44.604,00 31.574,61

Demais despesas 122.500,00 77.540,93 134.540,00 129.346,99

Despesas de capital 98.900,00 676.253,17 5.872.000,00 708.653,25

TOTAL 9.912.500,00 8.396.400,89 14.935.800,00 8.853.833,90

A execução orçamentária e financeira ocorreu em conformidade com as metas estabelecidas, observando os princípios da administração pública. O 
índice de eficiência orçamentária demonstra a relação entre as receitas e despesas. O CRMV-PR cumpriu o princípio do equilíbrio orçamentário ao não 
gastar mais do que arrecada, mantendo a despesa corrente menor que a receita corrente.

 
4.8 – Gestão patrimonial e infraestrutura 

Principais investimentos de capital infraestrutura e equipamentos Valor

Aquisição de 08 veículos automotores para compor a frota R$ 338.780,26 

Aquisição de equipamentos e softwares de informática R$ 115.148,42 

TOTAL R$ 453.928,68 

A renovação gradativa da frota de veículos oferece menor custo em manutenção corretiva, diminuindo o sucateamento dos carros oficiais e propor-
cionando maior produtividade nos trabalhos e segurança, isso também acontece com as aquisições de equipamentos de informática novos garantindo 
um estoque mínimo para reposição em caso de falhas em equipamentos. 

https://transparencia.crmv-pr.org.br/comparativo-de-despesa/ 


Página 83/88

Relatório
de Gestão 2020

Os dois projetos de aquisição constavam na relação dos planos de ação institucional vinculados ao objetivo estratégico de promover infraestrutura 
física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-PR.

Desfazimento de ativos

Em 2020 foi realizada a alienação de sete veículos que faziam parte da Frota do CRMV-PR, totalizando o valor de R$ 168.257,99.
Foi efetivado ainda o desfazimento por meio de doação de 263 bens patrimoniais inservíveis, no montante de R$ 49.786,29, dentre os quais se desta-

cam o mobiliário de escritório das unidades regionais de atendimento, os quais foram destinados a instituições beneficentes e de ensino, além de outros 
órgãos públicos.

Locações de imóveis e equipamentos

Em 2020 foram realizadas seis 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 e Ponta Grossa. O valor anual investido nas locações foi de R$ 76.634,28, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir:
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4
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R
$ 15.600,00

Paranavaí
R$ 14.393,52
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Foram locados três equipamentos de impressoras modelos M4080 FX / M5370 LX, todos lotados na sede. O valor total dos custos com as impressoras 
no ano de 2020 foi de R$ 12.720,00.

Mudanças e desmobilizações relevantes

Foi realizado processo licitatório para aquisição de oito veículos automotores novos com a alienação simultânea de sete veículos usados para uso da 
fiscalização da Autarquia.

4.9 – Gestão de custos

O sistema de gestão de custos está em conformidade legal com o art. 50, §3º da Lei Complementar n.º 101/2000, bem como da Portaria STN n.º 157/2011
A apuração dos custos do CRMV-PR é realizada no sistema Siscont.Net, ao qual integra os lançamentos da contabilidade, apropriando-os nos centros 

de custos.

Em 2020 foi adotado o novo centro de custos, em consonância com as recomendações do acórdão TCU AC-1925-31/19-P. Sendo assim, o centro de 
custos foi dividido três níveis de agregação:  atividades de apoio, atividades finalísticas, e apoios institucionais.

 
No primeiro nível são consideradas as atividades de suporte às atividades finalísticas da entidade, como o setor financeiro, contabilidade, aluguel, entre 

outras. No segundo nível são classificadas as atividades de área-fim, que contemplam os setores das fiscalizações, o setor de registro de profissionais 
e empresas, setor de julgamento de processos ético-profissionais, multas, comissões técnicas, diretoria e conselheiros, os quais exercem as atividades 
precípuas do Conselho. E no terceiro nível são consideradas as despesas destinadas a apoio a outras instituições para a realização de eventos.

A despesa total paga pelo CRMV-PR em 2020 foi de R$ 8.396.400,89. Desse valor, as atividades finalísticas consumiram R$ 3.035.520,88, o que corres-
ponde a 36,15% do total. Já com a função de suporte, o dispêndio foi de R$ 5.360.880,01, o que corresponde a 63,85% do total.

A seguir o demonstrativo dos valores consumidos com cada área finalística e o percentual do total consumido com relação ao total gasto no exercício.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=231488
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TÍTULO 2020 2019

Gestão de fiscalização 2.303.418,32 27,43%

Gestão cartorial 332.257,97 3,96%

Gestão do tribunal de honra 177.271,73 2,11%

Comissões técnicas 14.055,79 0,17%

Sessões plenárias 103.450,52 1,23%

Sessão de julgamento 69.825,54 0,83%

Publicidade institucional 4.493,71 0,05%

Projetos de realização de eventos 3.519,92 0,04%

Participação e representações em eventos 27.227,38 0,32%

Gestão de fiscalização

Gestão cartorial

Gestão do tribunal de honra

Comissões técnicas

Sessões plenárias

Sessão de julgamento

Publicidade institucional

Projetos de realização de eventos

Participação e representações em eventos

27,43%

3,96%

2,11%

1,23%

0,83%

0,04%

0,05%

0,17%0,32%

Acompanhe a execução das despesas por centro de custos no Portal da Transparência.

https://transparencia.crmv-pr.org.br/execucao-por-centro-de-custos/
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5.1 – Anexo único – Execução do orçamento por centro de custos
5.1 – Anexo único – Execução do orçamento por centro de custos 

Acesse o anexo de execução do orçamento por centro de custos.

5.2 – Declaração de integridade do relato integrado

O CRMV-PR apresenta seu Relatório de Gestão, atendendo às diretrizes estabelecidas na IN TCU nº 84/2020, da DN TCU nº 187/2020 e das orientações 
para prestação de contas e relatório de gestão dos Conselhos de Profissão 2020, desenvolvido pelo TCU, e assegura a integridade das informações contidas 
neste relatório integrado. As áreas são responsáveis pela integridade das informações aqui prestadas e o conteúdo foi aprovado 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.

Projeto Gráfico e Diagramação

https://transparencia.crmv-pr.org.br/execucao-por-centro-de-custos/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-84-de-22-de-abril-de-2020-254756795
Https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C
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