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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Fernandes de Barros, 685 - Bairro Alto da Rua XV - CEP 80045-390 - Curitiba - PR - www.crmv-pr.org.br

TERMO
TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ E OS
PROFISSIONAIS
MÉDICOS
VETERINÁRIOS
E
ZOOTECNISTAS E A SOCIEDADE PARANAENSE.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRMV-PR e
os profissionais MÉDICOS VETERINÁRIO E ZOOTECNISTAS E TODA A SOCIEDADE
PARANAENSE, entre si celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO, que define
as relações e compromissos entre os signatários, constituindo-se em instrumento de
acompanhamento e avaliação do desempenho institucional da Autarquia.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Compromisso de Gestão tem por objeto a pactuação de resultados a serem
alcançados pelo CRMV-PR, conforme discriminados nos 15 projetos relacionados no anexo único
deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CRMV-PR
O CRMV-PR obriga-se a alcançar os resultados e metas descritos no anexo único deste Termo, no
mínimo em 75%, bem como incluir as metas, no seu plano de trabalho, de modo a garantir o
desenvolvimento contínuo da entidade.
Parágrafo único – para atender ao previsto nesta cláusula, o CRMV-PR deverá desenvolver e
manter atualizado um sistema de informações gerenciais que possa servir de base eficaz para
avaliação de resultados e do desempenho do órgão com respectiva divulgação das informações à
sociedade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Para execução orçamentária e financeira do presente Termo de Compromisso de Gestão, o CRMVPR observará o orçamento programado da Autarquia, podendo alterar suas propostas a qualquer
tempo, caso não haja viabilidade orçamentária e financeira para cumprimento do pactuado.
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO
O cumprimento dos resultados e das metas ora pactuadas será objeto de acompanhamento anual,
pelo CRMV-PR.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES E DA REVISÃO DAS METAS
O presente Termo poderá ser alterado ou ter revistas suas metas, por iniciativa do CRMV-PR,
mediante proposta devidamente justificada e aditada ao termo.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
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Serão realizadas ações com enfoque na avaliação por resultados e no acompanhamento da
execução dos compromissos pactuados neste instrumento.
Parágrafo único – as ações serão realizadas por empregado público ocupante da função de
assistente de planejamento estratégico do CRMV-PR e por qualquer profissional que manifestar
interesse na avaliação dos resultados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E DAS CONSEQUÊNCIAS
O presente Termo poderá ser modificado, a qualquer tempo, em virtude de:
I – descumprimento dos resultados e das metas pactuadas, sem justificativa aceita;
II – por inviabilidade técnica ou orçamentária.
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE
O CRMV-PR fará publicar de imediato, no Diário Oficial da União, o extrato do presente Termo de
Compromisso.
Parágrafo único – o CRMV-PR disponibilizará imediatamente, por meios físicos e eletrônicos, para
consulta de qualquer interessado, os documentos de que trata o “caput”.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo vigorará de 01/01/2021 a 09/09/2023.
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo.
ANEXO ÚNICO
PROJETOS, PLANO DE AÇÃO E METAS DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO
I – FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico: Otimizar o processo de fiscalização do CRMV-PR.
Projeto: Sistema eletrônico da fiscalização
Detalhamento: Adquirir equipamentos e contratar e implantar soluções em software, permitindo o
preenchimento e envio online de documentos como termos de fiscalização, autos de constatação,
termos de visita a profissionais, autos de infração, dentre outros correlacionados, possuindo interface
com o sistema de cadastro do CRMV-PR.
Planos de Ação:
2021 – Elaborar estudo sobre as soluções em softwares, funcionalidades, equipamentos e integração
entre os sistemas, visando a plena adequação e execução em conformidade com as normativas
vigentes e iniciar processo de contratação e/ou aquisição e a prestação dos serviços contratados.
Após a conclusão, treinar a equipe de colaboradores para efetivo uso dos sistemas e equipamentos.
Metas do Projeto:
Tornar os processos e documentos físicos da fiscalização em digitais até 2022.
Aumentar em ao menos 5% o número de fiscalizações após a implantação do projeto e treinamento
da equipe.
II – REMODELAGEM E INOVAÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Objetivo Estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às
necessidades de trabalho do CRMV-PR
Projeto: Modalidade de trabalho semipresencial
Detalhamento: Aplicável aos empregados públicos do CRMV-PR, para implementação em áreas de
apoio que desenvolvem atividades-meio, em que os resultados possam ser efetivamente
mensuráveis.
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Planos de Ação:
2021 – Elaborar programa experiência-piloto visando planejar a implantação do trabalho
semipresencial em áreas que desenvolvam atividades-meio e elaborar os respectivos planos de
trabalho contendo as especificações das demandas, da produtividade e dos mecanismos de
acompanhamento e mensuração dos resultados. Na sequência, normatizar e implantar oficialmente o
trabalho semipresencial no âmbito do CRMV-PR e o programa experiência-piloto, com aplicação nas
áreas previamente acordadas, podendo ser estendido à demais áreas, de acordo com os resultados
observados e necessidades da Autarquia.
2022 – Avaliar os resultados, promover as adequações necessárias e, caso aplicável, ampliar a
modalidade de trabalho semipresencial em outras áreas de atuação do CRMV-PR.
Metas do Projeto:
Atender 100% das demandas, dos prazos e da produtividade preestabelecida para a(s) área(s) em
trabalho semipresencial, no período do programa.
Objetivo Estratégico: Promover a reestruturação organizacional
Projeto: Audiências e sessões de julgamento de processos ético-profissionais em ambiente remoto
Detalhamento: Audiências e sessões realizadas por meio de videoconferência.
Planos de Ação:
2021 – Encaminhar ao CFMV pedido para emissão de normativa para o sistema CFMV/CRMVs, em
caráter permanente, sobre a realização de audiências e de sessões de julgamento de processos
ético-profissionais em ambiente remoto (online).
Metas do Projeto:
Reduzir o tempo médio de trâmite de processos ético-profissionais em ao menos 30 dias.
Aumentar em ao menos 10% o número de processos ético-profissionais julgados anualmente.
Objetivo Estratégico: Promover a reestruturação organizacional
Projeto: Sessões plenárias ordinárias e extraordinárias em ambiente remoto
Detalhamento: Plenárias realizadas por meio de videoconferência.
Planos de Ação:
2021 – Encaminhar ao CFMV pedido para emissão de normativa para o sistema CFMV/CRMVs, em
caráter permanente, sobre a realização de sessões plenárias em ambiente remoto (online).
Metas do Projeto:
Realizar ao menos 25% das sessões plenárias anuais em ambiente remoto, após a publicação da
norma pelo CFMV.
Objetivo Estratégico: Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, sistema,
profissionais e sociedade
Projeto: Sessões plenárias itinerantes
Detalhamento: Oportunizar o estreitamento do contato da diretoria executiva e do corpo de
conselheiros com os profissionais e a sociedade no interior do Estado do Paraná.
Planos de Ação:
2021, 2022 e 2023 – Criar o calendário das três plenárias itinerantes do exercício e as cidades onde
as mesmas serão realizadas, com ampla divulgação regional anteriormente às realizações, visando
oportunizar a participação de todos os interessados, bem como dos assessores regionais,
profissionais, representantes de entidades e demais cidadãos.
Metas do Projeto:
Realizar 100% do número de sessões plenárias itinerantes, que é de 3 (três), ao ano.
III – INFRAESTRUTURA
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Objetivo Estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às
necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Projeto: Gestão do acervo documental do CRMV-PR
Detalhamento: Converter documentos do meio físico para o meio digital, com estabelecimento de
metadados para indexação de arquivos eletrônicos em software para pesquisa e gerenciamento
eletrônico de documentos. O presente projeto tem o intuito de preservar os documentos,
digitalizando-os, e assim agilizar sua localização e reduzir o espaço ocupado pelo volume de
documentação guardada nas dependências da Sede em Curitiba, para utilização em outras
finalidades da Administração, como a melhor alocação dos recursos humanos e estruturais.
Planos de Ação:
2020 – Concluir a digitalização de 1.050.000 documentos, que é parte do acervo do arquivo
de registro de pessoas física e jurídica do CRMV-PR.
2021 – Contratar empresa especializada para a digitalização do acervo documental da Autarquia
para dar continuidade ao projeto de digitalização dos processos de registros de pessoa física e
jurídica; prestar consultoria em gestão documental de identificação dos processos passíveis de
descarte, sem necessidade de digitalização (descarte por temporalidade) e iniciar a digitalização dos
documentos administrativos e históricos, convertendo 500.000 documentos físicos em digitais
(relacionados às demais áreas do CRMV-PR). Grande parte da contratação de 2021 será destinada à
realização de consultoria para análise e classificação da temporalidade dos documentos.
2022 – Dar continuidade ao projeto de digitalização dos documentos administrativos e históricos,
convertendo 500.000 documentos físicos em digitais.
2023 – Dar continuidade ao projeto de digitalização dos documentos administrativos e históricos,
convertendo 500.000 documentos físicos em digitais.
Metas do Projeto:
Converter ao menos 80% dos documentos do meio físico para o meio digital, até 2023.
Descartar ao menos 50% dos documentos passíveis de descarte, até 2023.
Objetivo Estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às
necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Projeto: Infraestrutura física adequada para médio e longo prazos
Detalhamento: Desenvolver estudo de perspectiva de crescimento da Autarquia, com diagnóstico
estrutural da Sede do CRMV-PR, considerando em especial os sistemas e as tecnologias já
implantados e os projetos futuros, visando o pleno atendimento às demandas e infraestrutura a médio
e longo prazos.
Planos de Ação:
2021 – Formar grupo de trabalho visando a elaboração de pesquisas sobre a estrutura da Sede,
prospecção de crescimento, documentação envolvida, consulta aos órgãos competentes, análise
jurídica e contábil, para deliberação da gestão sobre o projeto a ser executado: plano de aquisição ou
adequações/reforma na estrutura atual. Definir um plano de contratação adequado às reais
necessidades do CRMV-PR e da sociedade paranaense.
Metas do Projeto:
Definir o projeto executivo referente ao espaço físico mais adequado às necessidades da Autarquia e
às necessidade de atendimento das demandas da sociedade.
Objetivo Estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às
necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Projeto: Infraestruturas físicas adequadas para médio e longo prazos
Detalhamento: Elaborar levantamento sobre o diagnóstico estrutural dos imóveis próprios da
Autarquia onde estão alocadas as unidades regionais de atendimento do CRMV-PR, em continuidade
ao processo de padronização das URAs.
Planos de Ação:
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2021 – Formar um grupo de trabalho que fará o levantamento sobre a estrutura dos imóveis,
documentação, consulta aos órgãos competentes, análise jurídica e contábil, para deliberação da
gestão sobre os projetos a serem executados: plano de aquisição e/ou plano de adequações e
reformas dos imóveis.
Metas do Projeto:
Concluir 100% do projeto de padronização das unidades regionais de atendimento do CRMV-PR, até
2023.
Objetivo Estratégico: Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às
necessidades de trabalho do CRMV-PR.
Projeto: Renovação da frota de veículos oficiais
Detalhamento: Dar continuidade ao processo de renovação contínua e sistemática da frota de
veículos oficiais do CRMV-PR.
Planos de Ação:
2022 – Desenvolver as especificações e iniciar processo para aquisição de 05 (cinco) veículos novos
com a alienação simultânea de 05 (cinco) veículos usados, com previsão de entrega até o primeiro
trimestre de 2023.
Metas do Projeto:
Manter 100% dos veículos oficiais com no máximo 05 anos de uso pelo CRMV-PR.
IV – EXPANSÃO E FORTALECIMENTO PROFISSIONAL DA MEDICINA VETERINÁRIA E DA
ZOOTECNIA
Objetivo Estratégico: Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à sociedade
Projeto: Fortalecimento e alinhamento da atuação das comissões temáticas assessoras
Detalhamento: Desenvolver planejamento visando ordenar e acompanhar as atividades das
mesmas, bem como implantar a regionalização e modernização dos eventos e ainda reunir propostas
e pareceres com posicionamentos técnicos ligados às respectivas especialidades de cada comissão.
Planos de Ação:
2021 – Realizar reuniões de alinhamento, levantar propostas de eventos e das ações que irão
compor o plano de atuação das comissões temáticas para o período de 2021 a 2023.
Metas do Projeto:
Instituir e divulgar o plano de atuação das comissões temáticas até o mês de julho de 2021.
Realizar ao menos 50% do número de reuniões anuais das comissões em ambiente remoto, por meio
de videoconferência.
Realizar ao menos 50% do número de eventos no interior do Estado, nos anos de 2022 e 2023.
Objetivo Estratégico: Efetividade na prestação de serviços aos profissionais e à sociedade
Projeto: Comissão Estadual de Relações Políticas e Interinstitucionais
Detalhamento: Articular com as esferas política, legislativa, executiva e privada para fortalecer a
atuação do CRMV-PR como órgão de consulta e de orientação sobre temas ligados à medicina
veterinária e à zootecnia e para que as respectivas esferas desenvolvam projetos em prol da
sociedade com a participação da medicina veterinária e da zootecnia.
Planos de Ação:
2021 – Normatizar sobre as atividades da comissão e nomear os respectivos membros para início
das ações visando as articulações necessárias para viabilizar a participação da comissão, da
assessoria técnica e de outras comissões, de acordo com a temática em debates de pautas, em
eventos, projetos e legislações de interesse das classes, do Estado e da sociedade.
Metas do Projeto:
Emitir a normativa sobre a comissão até o mês de junho de 2021.
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Participar anualmente, de ao menos 50% das reuniões e eventos com pautas e projetos de interesse
da medicina veterinária e zootecnia.
Objetivo Estratégico: Ampliar e aperfeiçoar a comunicação nas 4 dimensões: interna, sistema,
profissionais e sociedade.
Projeto: Aprimoramento e divulgação dos dados e dos resultados do CRMV-PR no portal
da transparência.
Detalhamento: Demonstrar os resultados dos processos tático-operacionais e estratégicos do
CRMV-PR, veiculando periodicamente os índices resultantes dos indicadores de performance, em
especial dos processos finalísticos: fiscalização, julgamento de processos ético-profissionais,
orientação e registro/movimentação de pessoas física e jurídica, e os valores gerados à sociedade.
Planos de Ação:
2021, 2022 e 2023 – Desenvolver e aperfeiçoar os indicadores de performance dos processos táticooperacionais e estratégicos do CRMV-PR e elaborar anualmente material informativo contendo os
resultados alcançados, os valores gerados à sociedade e as respectivas análises sobre a evolução
dos índices aferidos, divulgando-os nos canais de comunicação, conferindo transparência aos
resultados da Autarquia.
Metas do Projeto:
Mensurar e divulgar até o mês de março de cada ano 100% dos resultados dos indicadores de
performance dos processos finalísticos.
V – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO MÉDICO VETERINÁRIO E DO
ZOOTECNISTA
Objetivo Estratégico: Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais
inscritos
Projeto: Capacitação e orientação à profissionais em âmbito regional.
Detalhamento: Levantar necessidades de capacitação e orientação à profissionais em âmbito
regional, relacionadas às normativas que regem as profissões e às especificidades técnicas que as
permeiam e criar plano de eventos presenciais e à distância.
Planos de Ação:
2021, 2022 e 2023 – Levantar necessidades de capacitação e orientação e criar plano de eventos
regionais presenciais e à distância.
Metas do Projeto:
Realizar 100% do número de eventos planejados para 2021, 202 e 2023.
Objetivo Estratégico: Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais
inscritos
Projeto: Orientação à formandos dos cursos de medicina veterinária e zootecnia.
Detalhamento: Promover encontros nas escolas de medicina veterinária e de zootecnia do Paraná,
com o intuito de orientar os alunos sobre as principais normativas aplicadas às profissões, apresentar
o sistema CFMV/CRMVs, os objetivos, missão e as ações realizadas pelo CRMV-PR e ainda realizar
inscrições de profissionais nas instituições de ensino.
Planos de Ação:
2021, 2022 e 2023 – Criar plano anual de encontros presenciais e à distância junto as escolas de
medicina veterinária e de zootecnia do Paraná.
Metas do Projeto:
Realizar 100% do número de palestras e encontros presenciais e à distância, que é de 3 (três) em
2021 e de 5 (cinco) em 2022 e 2023.
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Objetivo Estratégico: Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais
inscritos
Projeto: Capacitação e orientação à profissionais sobre a ética profissional
Detalhamento: Promover eventos presenciais e à distância de capacitação aos médicos veterinários
e zootecnistas sobre os códigos de ética das profissões, visando a prevenção de ocorrências e
infrações que acarretem na instauração de processos ético-profissionais, considerando os
indicadores e a base de dados histórica sobre as principais condutas que violam os respectivos
códigos.
Planos de Ação:
2021 – Catalogar as infrações aos códigos que acarretaram na instauração de processos éticoprofissionais e as respectivas áreas de especialidade. Considerando a base histórica, criar evento de
capacitação, o qual deverá conter as instruções técnicas e comportamentais sobre as condutas, os
procedimentos, as legislações, responsabilização profissional e demais orientações ligadas à
temática, para participação de profissionais dos cursos de medicina veterinária e zootecnia.
2022 – Criar e divulgar materiais e campanhas informativas sobre os códigos de ética das profissões,
envolvendo as principiais normas sobre a atuação, responsabilidade, direitos e deveres dos
profissionais no exercício de suas atividades.
Metas do Projeto:
Realizar 100% do número de eventos de capacitação, que é de 3 (três) ao ano.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Távora Mira, CRMV-PR Nº
03103, Presidente, em 01/02/2021, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site Link Validação informando o código verificador
0502221 e o código CRC 535A81F6.

Referência: Processo SEI nº 90798.008450/2020-66
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