
1 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CRMV-PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EXERCÍCIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
Maio, 2017 



2 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO – CRMV-PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EXERCÍCIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de Gestão do Exercício do ano 2016, 
apresentado aos órgãos de controle externo, de 
acordo com a Decisão Normativa Nº 146/2015 do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife-PE 
Maio, 2017 



3 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

Sigla Significado 
APMV Academia Pernambucana de Medicina Veterinária 
ART Anotação de Responsabilidade Técnica 
Art. Artigo 
BA Bahia 
CADIN Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal 
CFMV Conselho Federal de Medicina Veterinária 
CRMV-PE Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco 
CTC Comissão de tomada de contas 
DE Diretoria executiva 
IN Instrução normativa 
PCCS Plano de cargos carreira e salários 
PEP Processo ético profissional 
PF Pessoa física 
PJ Pessoa jurídica 
POP Procedimento operacional padrão 
RI Regimento interno 
SISCAD Sistema de cadastro 
SISCONT Sistema contábil 
SISPAT Sistema de patrimônio 
TI Tecnologia da informação 

 



4 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

Lista de figuras 
  pag. 
Figura 01 Organograma 08 
Figura 02 Demonstração da fanpage do CRMV-PE com a avaliação de usuários 34 
  
 
 

Lista de quadros 
  pág. 
Quadro 01 Setores e respectivos contatos telefônicos 06 
Quadro 02 Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos 

três exercícios Unidade concedente ou contratante 
18 

Quadro 03 Detalhamento das receitas orçamentárias 18 
Quadro 04 Detalhamento da receita realizada 20 
Quadro 05 Detalhamento das despesas orçadas pelo CRMV-PE em 2016 22 
Quadro 06 Demonstrativo sobre arrecadadas, 2015 - 2016 28 
Quadro 07 Relação de centro de custos 32 
Quadro 8.1 
Quadro 8.2 

Força de Trabalho do CRMV-PE 
Tipologia dos cargos dos servidores do CRMV-PE 

38 

Quadro 09 Distribuição dos funcionários do CRMV-PE por faixa etária 38 
Quadro 10 Distribuição dos funcionários do CRMV-PE por escolaridade 39 
Quadro 11 Despesas do pessoal 39 
 

Lista de gráficos 
Gráfico 01 Demonstrativo da evolução da despesa x receita, CRMV-PE, 2016 34 

 



5 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 

SUMÁRIO 
 

1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 01 
2 APRESENTAÇÃO............................................................................................................................... 06 

2.1 Visão geral da unidade prestadora de contas......................................................................................... 06 
3 VISÃO GERAL......................................................................................... 07 

3.1 Finalidade e competência....................................................................................................................... 07 
3.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade..................... 07 
3.3 Breve histórico do órgão ou da entidade................................................................................................ 07 
3.4 Organograma........................................................................................................................................... 08 

4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS........................................................ 15 
4.1 Planejamento organizacional.................................................................................................................. 15 

4.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício....................................................................................... 15 
4.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos....................... 18 
4.1.3 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos 18 

4.2 Desempenho orçamentário...................................................................................................................... 18 
4.2.1 Execução descentralizada com transferência de recursos....................................................................... 18 
4.2.2 Informação sobre a realização de receitas.............................................................................................. 18 
4.2.3 Informações sobre a execução de despesas............................................................................................ 23 

4.3 Desempenho operacional........................................................................................................................ 28 
4.4 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização............................................. 28 
4.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho.......................................................................... 28 

5 GOVERNANÇA.................................................................................................................................... 30 
5.1 Descrição das estruturas de governança.................................................................................................. 30 
5.2 Informações sobre dirigentes e colegiados............................................................................................. 31 
5.3 Atuação da unidade de auditoria interna................................................................................................. 32 
5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.............................................................. 32 
5.5 Gestão de riscos e controles internos...................................................................................................... 32 
5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado................................................. 32 
5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada...................................................... 32 

6 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.................................................................................................... 33 
6.1 Gestão de pessoas.................................................................................................................................... 33 

6.1.1 Estrutura de pessoal da unidade.............................................................................................................. 33 
6.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal............................................................................................... 34 
6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal................................................................................................ 35 
6.1.4 Gestão da Tecnologia da Informação................................................................................................. 35 

7 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.................................................................................. 40 
7.1 Canais de acesso ao cidadão................................................................................................................... 40 
7.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários............................................................................ 40 
7.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade......................... 40 
7.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.......................................... 40 

8 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.............................................. 41 
8.1 Desempenho financeiro no exercício...................................................................................................... 41 
8.2 Tratamento contábil da depreciação da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação 

e mensuração de ativos e passivos.......................................................................................................... 41 
8.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade....................................................................... 41 
8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas............................................ 45 

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE................ 46 
9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU....................................................................... 46 
9.2 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno................................................................. 46 
9.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário................................... 46 
11 ANEXOS E APÊNDICES.................................................................................................................... 47 

 



6 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 
2.1. Visão geral da unidade prestadora de contas 
 

Abaixo, passamos a informar dados de identificação e atributos da entidade, localização e 
setorização operacional. 
 
Nome: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco 
CNPJ: 09.791.450.0001/14 
Natureza Jurídica: Autarquia federal 
Endereço postal: Rua Conselheiro Theodoro, 460, Zumbi, Recife, Pernambuco,  
CEP: 52050-310 
Endereço da página na internet:www.crmvpe.org.br 
Endereço de correio eletrônico institucional:crmvpe@crmvpe.org.br 
Número de telefones: 
 

Quadro 01: Setores e respectivos contatos telefônicos. 
SETOR TELEFONE 

Assessoria de Imprensa 3797-2516 
Assessoria Jurídica 3797-2505 
Assessoria Técnica 3797-2501 
Assistente da Diretoria 3797-2506 
Atendimento Pessoa Física 3797-2509/2510 
Atendimento Pessoa Jurídica 3797-2511 
Cobrança 3797-2515 
Contabilidade 3797-2503/2518 
Copa 3797-2507 
Fax 3797-2514 
Fiscalização 3797-2502/2504 
Presidência 3797-2519 
Recepção 3797-2513 
Informática 3797-2520 
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3. VISÃO GERAL 
 
3.1. Finalidades e competências 
 

A finalidade deste Conselho Regional, de acordo com a legislação vigente, é zelar pelo 
exercício legal da profissão de médico veterinário e zootecnista de forma legítima, promover a 
valorização profissional; o bem estar, saúde e produção animal, tendo em vista os interesses da 
sociedade. De acordo com a Lei 5.517, também tem a finalidade de orientar os profissionais, o que 
é feito por meio de cursos, seminários, palestras e reuniões; supervisionar o cumprimento das 
normas e leis pertinentes e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-veterinário e 
zootecnista em todo o território nacional por meio da fiscalização dos estabelecimentos onde deve 
haver atuação profissional. 

O Sistema CFMV/CRMV’s tem como Missão Institucional a fiscalização dos exercícios das 
profissões da medicina veterinária e zootecnia, conforme determina as Leis 5.517 e 5.550, no que 
tange aos profissionais referidos nos artigos: 4º da lei 5.517 e 3º da lei 5.550 respectivamente.  

Regimentalmente ainda serve como órgão de consulta aos 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. 
 
3.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade. 

 
 O sistema CFMV e CRMVs foi criado pela Lei federal nº 5.517 de 23 de outubro de 
1968, regulamentado pelo Decreto federal nº 64.704 de 17 de junho de 1969 e Resolução 
CRMV nº 591, de 26 de junho de 1996, que aprovou e instituiu o Regimento interno padrão 
dos conselhos Regionais de medicina veterinária. As Leis, Decretos-Lei, Medidas Provisórias e 
Resoluções que versam sobre as profissões de Médico Veterinário e Zootecnista e sobre a 
administração do Sistema CFMV/CRMVs que norteiam as ações dos servidores estão 
disponíveis no Portal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, www.cfmv.gov.br e na 
página deste Conselho Regional, www.crmvpe.org.br. 
 
3.3. Breve histórico do órgão ou da entidade 
 

Desde 1917, data de formatura da primeira turma de Veterinária, até 1932, não havia nenhuma 
regulamentação sobre o exercício da Medicina Veterinária. 

Somente a partir de "09 de setembro de 1933", através do Dec. nº 23.133, do então Presidente 
da República Getúlio Vargas, é que as condições e os campos de atuação do Médico Veterinário 
foram normatizadas, conferindo-se privatividade para a organização, a direção e a execução do 
ensino Veterinário, para os serviços referentes à Defesa Sanitária Animal, Inspeção dos 
estabelecimentos industriais de produtos de origem animal, hospitais e policlínicas veterinárias, 
para organizações de congressos e representação oficial e peritagem em questões judiciais que 
envolvessem apreciação sobre os estados dos animais, dentre outras. 

Para o exercício profissional tornou-se obrigatório o registro do diploma, que passou, a partir 
de 1940, a ser feito na Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da 
Agricultura, órgão igualmente responsável pela fiscalização do exercício profissional. O decreto 
representou um marco indelével na evolução da Medicina Veterinária, cumprindo sua missão por 
mais de três décadas, e em seu reconhecimento é que a data de sua publicação, 09 de setembro, foi 
escolhida para se comemorar o "Dia do médico veterinário brasileiro”. 

Em 23 de outubro de 1968, entra em vigor a Lei 5.517, de autoria do então Deputado Federal 
Dr. Sadi Coube Bogado, que dispõe sobre o exercício da profissão do Médico Veterinário e cria os 
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, transferindo para a própria classe a função 
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fiscalizadora do exercício profissional, vez que o Governo sempre se mostrou inoperante nessa 
atividade. 

Após a criação do sistema Conselho federal e Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária pela Lei 5.517 e Resolução CFMV 05/69, baixados os atos administrativos básicos 
pelo CFMV, convocou-se os profissionais médicos veterinários, devidamente diplomados, para 
eleger os primeiros dirigentes e conselheiros que deveriam reger, em primeira gestão, o 
Conselho Regional de Medicina Veterinária da décima primeira Região. O Regulamento 
Decreto nº 64.704/69 conferia às Sociedades de Medicina Veterinária legalmente existentes 
nos Estados, o direito de promover uma Assembleia de médicos veterinários para escolha dos 
dirigentes regionais dos Conselhos, com a presença de um representante do CFMV, que além 
de assinar a ata da reunião, daria posse imediata aos membros eleitos. Ocupava então a 
presidência da Sociedade de Medicina Veterinária do Nordeste Brasileiro, com sede no Recife, 
acumulando o cargo com o de Conselheiro Federal, o Dr. Edivaldo Martins Saldanha e este, 
com tal prerrogativa, convocou a Assembleia para eleger a primeira Diretoria Executiva e 
Conselheiros titulares e suplentes do CRMV-11, realizada no dia 22.09.1969, em dependência 
cedida pela Diretoria Geral do Departamento da Produção Animal, no Parque de Exposição do 
Cordeiro. 

Desde então, os presidentes que seguiram-se até os dias hoje foram Luiz de Oliveria e Silva 
Sobrinho (1969-1971), Roberto Jacques Bezerra da Silva (1971-1973), Antônio Emery Lopes 
(1973-1975), Claudio Cordeiro (1975-1977), Fernando Moreira da Silva (1978), Suetônio Barbosa 
da Silva (1978-1981),Gilvan de Almeida Maciel (1981-1984), Ladário de Souza Coentro (1984-
1987 e 1987-1990), Maurício Bandeira Castelo Branco (1990-1993), Alberto Neves Costa (1993-
1996), Pedro Marinho de Carvalho Neto (1996-1999), Gerson Harrop Filho (1999-2002, 2002-
2005, 2005-2008, 2008-2011), Erivânia Camelo de Almeida (2011-2014, 2014-atual). 
 
3.4. Organograma 
 

A estrutura organizacional está detalhada no Regimento Interno do CRMV-PE, vez que recente 
foi atualizado em razão de adequações necessárias, está em processo de análise pela diretoria para 
posterior submissão à plenária. Já o detalhamento dos cargos está previsto no Plano de cargos, 
carreiras e salários, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), neste, estão 
descritas as atribuições de cada cargo.  
 

Figura 01: Organograma do CRMV-PE 
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De acordo com a Resolução CFMV 591, os poderes Legislativo/Deliberativo, e Executivo são 
exercidos, respectivamente, pelo Plenário e pela Presidência (esta auxiliada pela Diretoria 
Executiva - DE), observados os campos de atuação legal e regimental próprios. 
 
Plenária e suas atribuições:  

Ao Plenário (PL) - órgão legislativo/deliberativo - integrado por todos os membros efetivos 
de cada CRMV compete:  
a) observar as Resoluções emanadas do CFMV e as do próprio CRMV, assim como os demais 
diplomas legais vigentes;  
b) deliberar quanto a necessidade de modificações neste Regimento, a serem submetidas à 
consideração e aprovação do CFMV;  
c) julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, 
cometidas na jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a sanção legal adequada;  
d) examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas sob sua 
alçada;  
e) sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a regulamentação e o 
exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista;  
f) examinar representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos registros de 
profissionais e de empresas, assim como as infrações as normas atinentes a Medicina Veterinária e a 
Zootecnia;  
g) funcionar como “Tribunal de Honra”, zelando pelo prestígio e bom nome das profissões;  
h) deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia;  
i) deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, assessoramento 
em assuntos e matérias de interesse profissional;  
j) agir em colaboração recíproca com as entidades civis dos médicos veterinários e dos zootecnistas 
da região, decidindo quanto à elaboração do plano de ação integrada que contemple a realização de 
congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de eventos sobre matérias de competência das 
respectivas profissões, inclusive as de natureza cultural-científica;  
l) deliberar sobre a proposta orçamentária (e eventuais reformulações) elaborada(s) pela Diretoria 
Executiva (DE) com vistas à aprovação pelo CFMV;  
m) julgar as prestações de contas da Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao CFMV;  
n) apreciar e deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria Executiva, apresentado pelo Presidente; 
p) discutir e votar os requerimentos de inscrições de profissionais;  
q) eleger, nos termos das disposições gerais deste RIP, a Comissão de Tomada de Contas (CTC);  
r) expedir as resoluções necessárias ao cumprimento das atribuições do Conselho. 
 
Diretoria e suas atribuições: 
 

A Diretoria Executiva (DE), integrada pelo Presidente; Vice- Presidente; Secretário-Geral e 
Tesoureiro, é a responsável pela execução das Resoluções do Plenário do CRMV - competindo-lhe, 
ainda, auxiliar a Presidência na preservação das medidas de ordem administrativa, financeira e/ou 
social do Conselho, decididas pelo Plenário ou pela Presidência, em seus respectivos campos de 
atuação legal e regimental próprios. A Diretoria Executiva reunir-se-á - sempre que necessário - 
mediante convocação do Presidente 

 
Presidência e suas atribuições: 
 

Ao Presidente compete:  
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a) cumprir e fazer cumprir, na área da jurisdição do Conselho, a legislação vigente, assim como as 
Resoluções do CFMV, as do próprio Regional e emanações outras dispostas pelo Plenário;  
b) dirigir o Conselho e representá-lo em juízo ou fora dele;  
c) dar posse aos membros, efetivos e suplentes, do Conselho;  
d) designar Relator para as matérias a serem submetidas ao Plenário;  
e) presidir as Sessões Plenárias, proclamando as decisões adotadas;  
f) proferir voto de qualidade, em caso de empate em Plenário;  
g) assinar, juntamente com o Secretário-Geral, as Resoluções do Conselho;  
h) delegar a representação do Conselho, sempre que impossibilitados os membros da Diretoria 
Executiva;  
i) zelar pelo bom funcionamento do Conselho, expedindo os atos administrativos adequados;  
j) constituir comissões especiais com a finalidade de elaborar estudos e/ou trabalhos de interesse do 
Conselho;  
l) levar ao conhecimento do Plenário o “quadro de servidores” e respectiva matéria salarial;  
m) admitir e dispensar servidores, assim como conceder licenças e férias, ou impor penas 
disciplinares;  
n) coordenar os trabalhos de elaboração do orçamento (e eventuais reformulações) do Conselho, a 
ser submetido à deliberação do Plenário; 
o) autorizar o pagamento de despesas, requisitar passagens e movimentar, com o Tesoureiro, as 
contas bancárias, assinando cheques, balanços e outros documentos pertinentes à administração 
financeira do Conselho;  
p) propor ao Plenário a abertura de crédito e a transferência de recursos necessários à execução 
plena das atividades do Conselho, quanto aos demais assuntos e matérias de sua competência, 
previstos em lei e neste Regimento;  
q) ordenar - independentemente de autorização do Plenário - despesas cujo valor prescinda de 
licitação, observadas suas respectivas modalidades, obrigando-se, contudo, a efetuar levantamento 
prévio de preços, que permita a obtenção de, no mínimo, 3 (três) orçamentos distintos. Submetendo, 
outrossim, à autorização do Plenário, os investimentos e/ou custeios cujos valores, por força de lei, 
dependam de licitação;  
r) dispensar licitação, respeitadas as disposições legais vigentes;  
s) apresentar ao Plenário, até 31 de janeiro, o Relatório Anual (administrativo; contábil-financeiro e 
patrimonial) do CRMV, referente ao exercício anterior a ser, posteriormente, submetido ao CFMV;  
t) decidir - “ad referendum” do Plenário - os casos de urgência; inclusive sobrestando - em situações 
excepcionais - decisões do Colegiado deliberativo;  
u) submeter à aprovação do Plenário os requerimentos de inscrições de profissionais, após 
devidamente formalizados e instruídos;  
v) levar, à apreciação do Plenário, até 30 (trinta) de dezembro, o “Plano de Trabalho”, elaborado 
pela Diretoria, a ser executado no exercício seguinte.  
Parágrafo único. No cumprimento de suas atribuições legais e regimentais, o Presidente poderá 
deslocar-se - sempre que julgar necessário - a expensas do Conselho, cabendo-lhe relatar ao 
Plenário, em Sessão imediatamente seguinte, as viagens efetuadas.  

Ao Vice-Presidente compete:  
a) substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos eventuais ou definitivos;  
b) colaborar com o Presidente no exercício das atribuições que lhe são afetas;  
c) participar das Sessões Plenárias relatando, discutindo e votando a matéria em pauta. 
 
Secretaria Geral e suas atribuições: 
 

Ao Secretário-Geral compete:  
a) substituir o Vice-Presidente e o Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos eventuais;  
b) coordenar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria do Conselho 
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c) examinar os requerimentos e processos de registros em geral, fazendo expedir as respectivas 
carteiras ou documentos de registro de empresas, devidamente assinados pelo Presidente;  
d) zelar pelo controle do expediente;  
e) fazer protocolizar o expediente, remetendo-o ao Presidente para conhecimento, a quem compete 
proferir os despachos interlocutórios e as decisões monocráticas cabíveis;  
f) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro de profissionais e de empresas;  
g) expedir certidões, após assinadas pelo Presidente;  
h) propor ao Presidente as medidas necessárias à execução dos serviços administrativos da 
Secretaria do Conselho em nível de “pessoal”, tais como: admissão, dispensa, bem como 
recomendar penas disciplinares;  
i) elaborar e submeter ao Presidente o quadro de servidores, a tabela de férias, bem como os 
requerimentos e pedidos de licença, devidamente instruídos;  
j) preparar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos e a ordem do dia das Sessões;  
l) elaborar, juntamente com o Tesoureiro, sob a coordenação do Presidente, o orçamento (e 
eventuais reformulações) do Conselho;  
m) elaborar, juntamente com o Presidente, o Relatório Anual do CRMV;  
n) cumprir outras funções de direção administrativa que lhe forem determinadas pelo Presidente;  
o) zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis do Conselho;  
p) participar das decisões do Plenário relatando, discutindo e votando a matéria em pauta;  
q) elaborar, juntamente com o Tesoureiro, a matéria salarial dos servidores do Conselho, 
submetendo-a ao Presidente;  
r) participar ao Plenário o movimento da Secretaria compreendido entre as Sessões;  
s) elaborar e manter atualizado, juntamente com o Tesoureiro, o Inventário Físico-Financeiro do 
CRMV.  

 
TESOURARIA E SUAS ATRIBUIÇÕES: 
 

Ao Tesoureiro compete:  
a) substituir o Secretário-Geral em suas faltas ou impedimentos eventuais;  
b) dirigir o Setor de Administração Financeira do Conselho 
c) conservar, sob sua guarda, os papéis de crédito, documentos, bens e valores da Tesouraria;  
d) manter um rigoroso controle do numerário arrecadado ou atribuído ao Conselho, e da 
movimentação de conta bancária, no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário 
onde o CFMV mantenha convênio ou venha a autorizá-lo;  
e) efetuar pagamentos, respeitada a previsão orçamentária, precedidos de autorização do Presidente;  
f) endossar cheques para depositar e assinar, juntamente com o Presidente, os cheques, sempre 
nominais, emitidos para efetuar pagamentos autorizados;  
g) fornecer ao Presidente, mensalmente, balancetes da receita realizada e da despesa efetuada;  
h) elaborar, juntamente com o Secretário-Geral, e sob a coordenação do Presidente, o orçamento ( e 
eventuais reformulações) do Conselho;  
i) propor ao Presidente as medidas necessárias a execução dos serviços de administração financeira;  
j) preparar a prestação de contas anual do Conselho;  
l) participar das decisões do Plenário relatando, discutindo e votando a matéria em pauta;  
m) comunicar à Presidência débitos não saldados, para que o Conselho, como devedor, possa 
providenciar as medidas cabíveis;  
n) elaborar, juntamente com o Presidente, o Relatório Anual;  
o) elaborar e manter atualizado, juntamente com o Secretário-Geral, o Inventário Físico-Financeiro 
do CRMV. 
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As atribuições das assessorias e demais cargos têm seus critérios e perfis determinados no 
Plano de cargos, carreira e salário deste CRMV. 
 
ASSESSORIAS E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 
Assessoria contábil e suas atribuições 
Grupo operacional: Atividades especializadas 
CBO: 2522-10 
Subordinação: Tesoureiro 
Descrição sumária: 

Administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; 
gerenciar custos; administrar o departamento pessoal; preparar obrigações acessórias, tais como: 
declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos 
livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações 
gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores e 
realizar perícia. Elaborar, analisar e assinar balancetes, balanços, relatórios de resultados, 
demonstrativos de despesas e custos do CRMV-PE. Demais rotinas inerentes a função. 
Descrição detalhada: 
 Planejar, coordenar e controlar o desempenho das atividades Contábeis e Financeiras do 

CRMV-PE; 
 Coordenar a elaboração dos balanços, balancetes, prestações de contas e orçamentos, assinar e 

responsabilizar-se tecnicamente pelos mesmos; 
 Prestar assistência em assuntos de natureza contábil, financeira, tributária e orçamentária; 
 Apontar as possibilidades de uso dos incentivos fiscais, compensação de tributos, gerar os 

dados para preenchimento das guias, levantar informações para recuperação e/ou a 
possibilidade de redução de impostos; 

 Solicitar aos órgãos regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais 
quando necessário; 

 Estruturar centros de custo e orientar as áreas da empresa sobre os mesmos; 
 Administrar o prontuário dos funcionários, elaborar folhas de pagamento de empregados, 

autônomos e pró-labore, férias, rescisão contratual, calcular os encargos sociais, controlar 
impostos retidos e preparar obrigações trabalhistas. 

 Administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados;  
 Disponibilizar informações cadastrais aos bancos e fornecedores; 
 Preparar declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes; 
 Preencher o livro de apuração do lucro real; 
 Preparar a declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica; 
 Elaborar e coordenar os sistemas de controle contábil, financeiro e patrimonial do CRMV-PE; 
 Efetuar levantamentos, exames, conciliações, cálculos, relatórios, mapas e quadros 

demonstrativos dos trabalhos desenvolvidos pela área de atuação; 
 Acompanhar e prestar assistência à equipe de Auditoria; 
 Redigir e emitir pareceres, laudos, informações, ofícios, memorandos, relatórios técnicos e 

demais expedientes do setor; 
 Participar na elaboração de normas e manuais de procedimentos da área; 
 Solicitar materiais e/ou insumos para os equipamentos sobre sua responsabilidade a fim de 

assegurar o bom funcionamento dos serviços; 
 Organizar, controlar e manter arquivados os documentos de seu setor, assegurando sua rápida 

localização; 
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e controle dos equipamentos sob sua 

responsabilidade durante o expediente de trabalho; 
 Cumprir as normas e exigências dos programas de Saúde e Segurança do Trabalho; 
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 Executar quando necessárias outras atividades correlatas; 
 Auxiliar outros setores quando solicitado. 

 
Assessoria de imprensa e suas atribuições 
Cargo: Jornalista 
Grupo operacional: Atividades especializadas 
CBO: 2611-25 
Subordinação:Presidência 
Descrição sumária: 

Exerce a atividade de redação, condensação, titulação, interpretação, correção oucoordenação 
de matérias a serem divulgadas, em sintonia com as estratégias epolíticas de negócios estabelecidas 
pelo CRMV-PE. 
Descrição detalhada: 
 Executar planejamento, organização, direção e execução de serviços técnicos de jornalismo, 

como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada; 
 Fazer coleta de notícias ou informações e prepará-las para divulgação, revisando os originais; 
 Realizar entrevistas, inquérito ou reportagens, escritas ou faladas; 
 Elaborar a execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter 

jornalístico, para fins de divulgação. Colaborar na redação, criação, revisão e editoração da 
revista editada pelo Conselho; 

 Manter contato com empresários, representantes da área pública e da comunidade em geral, 
participando de eventos de relevância, buscando identificar ou divulgar informações ou notícias 
de interesse do Conselho; 

 Redigir “press-releases” e textos diversos, visando à divulgação da imagem do Conselho ou de 
assuntos de seu interesse; 

 Redigir discursos para dirigentes, membros e autoridades ligados ao Sistema CFMV/CRMVs, a 
serem proferidos em eventos públicos, de acordo com o contexto e o público-alvo; 

 Preparar “clippings” para diretores e gerentes, selecionando textos de interesse, abrangendo o 
setor de atuação do Conselho e a economia em geral; 

 Colaborar na realização de eventos, coordenando a confecção de brindes, agendas e outros itens 
a serem utilizados para fins publicitários; 

 Executar e coordenar as ações ligadas à divulgação de informações pertinentes ao Sistema 
CFMV/CRMVs, independente do meio de divulgação utilizado, tais como jornais, revistas, 
vídeos, “web site”, brindes e matérias publicitárias, dentre outros; 

 Responsabilizar-se pela edição do Jornal “on line” do CRMV-PE; 
 Zelar pela precisão e veracidade da informação, priorizando a atualidade da notícia; 
 Divulgar notícias com objetividade, honrando o compromisso ético com o interesse público; 
 Respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; 
 Adequar a linguagem ao veículo de comunicação; 
 Participar na elaboração de normas e manuais de procedimentos da área; 
 Solicitar materiais e/ou insumos para os equipamentos sobre sua responsabilidade a fim de 

assegurar o bom funcionamento dos serviços; 
 Organizar, controlar e manter arquivados os documentos de seu setor, assegurando sua rápida 

localização; 
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e controle dos equipamentos sob sua 

responsabilidade durante o expediente de trabalho; 
 Cumprir as normas e exigências dos programas de Saúde e Segurança do Trabalho; 
 Executar quando necessárias outras atividades correlatas; 
 Auxiliar outros setores quando solicitado. 

 
Assessoria Jurídica e suas atribuições 
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Cargo: Advogado 
Grupo operacional: Atividades especializadas 
CBO: 2410-05 
Subordinação: Presidência 
Descrição sumária: 

Prestar assistência jurídica à Presidência, Diretoria, Câmaras, Comissões, público interno e 
externo, em todos os assuntos de interesse do CRMV-PE. Assinar processos e decisões garantindo 
que todos os procedimentos sejam realizados nos prazos estabelecidos e de acordo com os 
princípios e normas da Legislação vigente. 

 
Descrição detalhada: 
 Prestar orientação e assistência jurídica em assuntos relativos a questões tributárias, fiscais, 

cíveis, trabalhistas e outras, defendendo o interesse do CRMV-PE em ações judiciais, 
processos, etc.; 

 Acompanhar o andamento dos processos, obtendo junto aos fóruns informações e detalhes 
sobre eles, impor recursos, bem como, participar de audiências.  

 Assistir juridicamente o Presidente, Diretoria, Conselheiros, Comissões, Câmaras 
especializadas e todos os outros departamentos do CRMV-PE, em processos ou ações 
originadas da atuação profissional em que o CRMV-PE for autor, réu, assistente ou opoente, 
inclusive os de natureza trabalhista; 

 Assessorar outros órgãos em assuntos de caráter jurídico, dar pareceres nos negócios a serem 
efetuados, interpretando textos legais, elaborando minutas, contratos, convênios, acordos, 
campanhas publicitárias, cobranças e editais a fim de oficializar e legalizar negociações, 
executando serviços jurídicos e administrativos, etc.; 

 Emitir pareceres e patrocinar defesas em processos decorrentes de ação fiscalizadora do 
CRMV-PE, bem como em processos ou expedientes originários da Administração interna; 

 Elaborar informações sobre Mandado de Segurança, bem como o seu acompanhamento 
judicial; 

 Analisar processos de cobrança, amigáveis ou judiciais, emitindo parecer, promovendo à 
cobrança da Dívida Ativa, quando for necessário; 

 Prestar atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica ao CRMV-PE; 
 Propor e acompanhar os trabalhos de advogados relacionados com o CRMV-PE; 
 Exercer outras atividades privativas da advocacia; 
 Orientar todas as áreas do Conselho em questões relacionadas com a área jurídica, 

recomendando procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando garantir que as 
decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei evitando prejuízos; 

 Participar das sessões do Plenário, Diretoria, Câmaras especializadas ou Comissões, quando 
solicitado; 

 Programar, coordenar e controlar a execução de atividades delegadas pela chefia imediata, 
atendendo as solicitações e recomendações que lhe forem expressamente encaminhadas;  

 Participar na elaboração de normas e manuais de procedimentos da área; 
 Solicitar materiais e/ou insumos para os equipamentos sobre sua responsabilidade a fim de 

assegurar o bom funcionamento dos serviços; 
 Organizar, controlar e manter arquivados os documentos de seu setor, assegurando sua rápida 

localização; 
 Zelar pela guarda, conservação, manutenção e controle dos equipamentos sob sua 

responsabilidade durante o expediente de trabalho; 
 Cumprir as normas e exigências dos programas de Saúde e Segurança do Trabalho; 
 Executar quando necessárias outras atividades correlatas; 
 Auxiliar outros setores quando solicitado. 
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS  
 
4.1. Planejamento organizacional 
 

Descreveremos abaixo o planejamento adotado por este CRMV para o desenvolvimento de 
suas atividades, tendo em vista a melhoria operacional de atuação. 
 

Tendo como objetivo alcançar objetivos e metas pré-estabelecidas, buscamos interagir em 
vários níveis operacionais para que as decisões sejam participativas, considerando sempre os 
recursos disponíveis e o equilíbrio financeiro do Conselho e a melhoria da eficiência das atividades 
desenvolvidas. 

Em nosso planejamento, utilizamos como base a missão e a visão estratégica para construir o 
planejamento anual e elaboração do quadro de metas. O desenvolvimento do cumprimento das 
metas, por vezes, precisa ser ajustado de forma a otimizar resultados e priorizar áreas ou setores 
onde haja dispersão de ações e recursos. No ano de 2015 se deu início a construção conjunta com 
outros CRMVs, do mapeamento dos principais processos administrativos desenvolvidos no sistema 
CFMV/CRMVs, e nestes encontros muito foi aprendido sobre planejamento. Desta forma, ainda 
estamos em processo de implantação de conceitos e rotinas padronizadas e o resultado deste esforço 
deve começar a ser percebido a partir de 2016-2017. A partir de então, será possível analisar os 
planejamentos e ações que lograram êxito e àquelas estratégias onde foi observado menor 
desempenho, serão repensadas conjuntamente com os servidores e diretoria. 

Em meados do mês de agosto de 2016, se realizou a nossa reunião de Planejamento Estratégico 
para os exercícios 2016-2021, onde foram determinadas Missão, Visão, Valores, SWOT, Mapa 
Estratégico e Índices de Avaliação dos processos, estes, que estão constantemente sendo atualizados 
e implantados, além das diretrizes a serem seguidas ao longo dos exercícios. 
 
4.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício. 
 

No ano de 2016, o planejamento resultou na elaboração de metas prioritárias, quais sejam: 
 

META 01 
JUSTIFICATIVA 
 Justificamos pela necessidade de efetuar despesas extras com material gráfico, editais, 
folders informativos, cartilhas, manuais de responsabilidade técnica, artes gráficas, 
diagramação, postagens em mala direta e email marketing 
OBJETIVOS 
AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS:  
- Divulgar orientações técnicas relativas ao exercício destas profissões por meio de 
informativos impressos e/ou digitais. 
À SOCIEDADE EM GERAL: 
- Informar sobre o desenvolvimento das atividades do CRMV-PE; 
- Divulgar a importância dos profissionais médicos veterinários e zootecnista; 
- Promover ações educativas sobre os diversos aspectos da saúde pública e animal. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 80.000,00 
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  

 
META 02 

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a proposta orçamentária pelo inescusável pagamento de precatórias oriundas 
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de demandas judiciais contra o CRMV-PE. 
OBJETIVO 
Pagamento de precatórias. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 50.000,00 
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  

 
META 03 

JUSTIFICATIVA 
A projeção orçamentária justifica-se pelo cumprimento da principal ação do CRMV-PE. 
Há a necessidade da execução de fiscalização em empresas privadas e públicas, 
associações ou em outras que executem atividades para as quais seja necessária a atuação 
do médico veterinário ou zootecnista, como também naquelas, cuja natureza da atividade 
remeta ao registro obrigatório neste Conselho, em cumprimento as normativas vigentes. 
OBJETIVO 
Fiscalização de, no mínimo, 1.200 (Hum mil e duzentos) estabelecimentos em todo o 
Estado de Pernambuco. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 80.000,00 
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  

 
META 04 

JUSTIFICATIVA 
As ações de educação continuada precisam ter um caráter permanente, por isso, o CRMV-
PE tem mantido um Programa de Educação Continuada (PEC) que contempla a realização 
e apoio a eventos voltados para a atualização de conhecimentos técnicos e científicos no 
âmbito da medicina veterinária e zootecnia de forma sistemática.  
Para 2016, previram-se os seguintes eventos:  
- XXIV Encontro de Médicos Veterinários e Zootecnistas do Agreste Meridional 

(Garanhuns/PE),  
- Semana do Zootecnista,  
- Semana do Médico Veterinário 
- Três cursos de Responsabilidade Técnica nas áreas: 

1. Responsabilidade Técnica em Biotérios; 
2. Responsabilidade Técnica em Clínicas de pequenos animais; 
3. Responsabilidade Técnica em estabelecimentos varejistas; 

- Oferecer cursos e palestras do interesse profissional.  
Justifica-se a manutenção do Programa de Educação Continuada porque representa uma 
importante ferramenta de aperfeiçoamento dos profissionais em temas de alta relevância e 
em áreas que são nichos importantes de inserção profissional, sendo uma forma de 
contribuir para a qualidade do exercício profissional. 
OBJETIVO 
Manter o Programa de Educação Continuada. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 200.000,00 
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  

 
META 05 
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JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a proposta orçamentária pela necessidade da aquisição de três computadores 
do tipo desktop, em substituição a equipamentos avariados e antigos. 
OBJETIVO 
Modernizar e tornar mais eficiente o setor da fiscalização. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 7.500,00  
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  
Obs: Esta meta não foi concluída em 2016, haja vista a revisão das demandas 
tecnológicas neste CRMV, foi necessário reavaliar para executá-la em 2017. 

 
META 06 

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a proposta orçamentária pela necessidade da aquisição de câmeras de 
monitoramento, possibilitando melhor controle sobre o patrimônio e fluxo de acesso dos 
contribuintes, servidores e prestadores de serviços nas dependências do CRMV-PE 
OBJETIVO 
Aumentar a segurança dos bens patrimoniais do CRMV-PE e de pessoas. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 5.000,00  
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  
Obs: Por razões operacionais, esta meta não foi realizada em 2016. 

 
META 07 

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a proposta orçamentária pela necessidade da contratação de empresa 
especializada em serviços de rastreamento e monitoramento veicular, tendo em vista. 
OBJETIVO 
Localizar, melhorar a proteção de pessoas e veículos bem como gerenciar a frota. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 4.000,00  
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  
Obs: Por razões operacionais, esta meta não foi realizada em 2016. 

 
META 08 

JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a proposta orçamentária pela necessidade de capacitar constantemente os 
funcionários. 
OBJETIVO 
Aprimorar habilidades, estimular novos conhecimentos, tornar as equipes melhor 
qualificadas para as funções que desempenham 
RECURSOS NECESSÁRIOS: R$ 15.000,00  
LOCAL E DATA: Recife, 17.09.2015 
ASSINATURA DO CONTADOR:  
ASSINATURA DO PRESIDENTE:  
ASSINATURA DO TESOUREIRO:  
Obs: Não houve capacitação específica, senão as oferecidas pelo CFMV 



18 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

 
4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos. 
 

De acordo com as competências institucionais já determinadas na Lei 5.517, neste CRMV-PE 
buscou-se atender a sociedade, como premissa principal, na medida em que prioriza a fiscalização 
do exercício profissional, fiscalizar denúncias apresentadas formalmente e investigar possíveis 
desvios de conduta expostos na mídia social. Por outro lado, o incentivo a atualização dos 
profissionais por meio de encontros, palestras, reuniões, seminários, etc, tem sido permanentemente 
mantido como também tem ocorrido, de forma mais amiúde, a participação em audiências públicas 
ou promoção de encontros para discutir demandas específicas que emergem da sociedade e que 
afetam a saúde pública. 
 
4.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos. 
 

O monitoramento da execução dos resultados está em implantação e será realizado por meio 
de indicadores, estes, foram elaborados ao longo do ano de 2016, sendo finalizado alguns processos 
só no final do exercício, cuja conclusão ocorreu após diversas reuniões conjuntas com os CRMVs 
sob a condução do CFMV, após o mapeamento dos principais processos executados nos Conselhos 
e onde foram construídos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), desta forma, o 
monitoramento será realizado progressivamente em 2017. Tal monitoramento, uma vez 
estabelecido, servirá para medir o cumprimento dos objetivos estratégicos. 

 
Abaixo, estão demonstradas as fórmulas que vão gerar os índices de monitoramento. 
 

Processo Fiscalizar:                         Σ Empresas Fiscalizadas x 100 
                                                                ΣEmpresas Registradas 
 
Processo Atender Clientes:             ΣAtendimentos Realizados x 100 
                                                                ΣAtendimento Demandado 
 
4.2. Desempenho Orçamentário 
 

As Receitas Orçamentárias de 2016 foram previstas em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e 
cem mil reais) e as Despesas Orçamentárias Autorizadas em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem 
mil reais). Durante exercício de 2016, houve a necessidade de uma reformulação orçamentária 
através de Superávit Financeiro no valor de R$ 350.000,00, para aquisição de elevador e rampa de 
acesso e aquisição de materiais gráficos, sendo elas autorizadas em plenária e CFMV, porém por 
motivos administrativos o processo licitatório referente ao elevador não foi concluído em 2016. 
 
4.2.1. Execução descentralizada com transferência de recursos. 
 

No decorrer do exercício de 2016, não houve realização de Convênios. 
 

 
4.2.2. Informação sobre a realização de receitas. 
 

Para o exercício de 2016 foi estimado uma Receita de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem 
mil reais), conforme discriminação abaixo: 
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Proposta Orçamentária - Exercício 2016 
                                        

      
Dotação 

  
  

 
  Conta     

  

 
        

  

CRMV / PE 
           

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 
   

                                                                    
     
                                       

  
Conta 

      
   

    Dotação   
   

        
   

Centro de Custo: Não informado 

6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 2.100.000,00 

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 2.100.000,00 

6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES 2.084.000,00 

6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA 105.000,00 

6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 105.000,00 

6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS 105.000,00 

6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas  30.000,00 

6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos 75.000,00 

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.710.000,00 

6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 1.710.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 780.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício 740.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores 40.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS 930.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício 900.000,00 

6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores 30.000,00 

6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL 1.200,00 

6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA 1.200,00 

6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA 1.200,00 

6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis 1.200,00 

6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS 7.500,00 

6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.500,00 

6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 7.500,00 

6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais 100,00 

6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança 100,00 

6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte 3.500,00 

6.2.1.1.1.04.07.01.016 - Recuperação de Despesas com Alimentação 3.700,00 

6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas 100,00 

6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS 174.500,00 
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6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS 37.000,00 

6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA 37.000,00 

6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora 17.000,00 

6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF 5.000,00 

6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ 15.000,00 

6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 21.400,00 

6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 21.400,00 

6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas 8.400,00 

6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF 5.000,00 

6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ 8.000,00 

6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA 59.100,00 

6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA 29.000,00 

6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária 19.000,00 

6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF 5.000,00 

6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ 5.000,00 

6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS 30.100,00 

6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF 100,00 

6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ 25.000,00 

6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral 5.000,00 

6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.000,00 

6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.000,00 

6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança 7.000,00 

6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos 50.000,00 

6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.800,00 

6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.800,00 

6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES 1.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições 1.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA 84.800,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ 10.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF 41.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ 25.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF 100,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ 2.500,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF 2.000,00 

6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral 4.200,00 

6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 16.000,00 

6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS 16.000,00 
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6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 16.000,00 

6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 

6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos 15.000,00 

6.2.1.1.2.02.01.01.006 - Bens de Informática 1.000,00 
            

RECEITAS DESPESAS 
 

                                          
CORRENTES: 2084000 0   
CAPITAL: 16000 0   
TOTAL: 2100000 0                   

Fonte: Setor de Contabilidade do CRMV-PE; Siscont.Net (Implanta) 

 

Comparativo da Receita 
   

                                         
Receita Orçado Arrec. Periodo Arrec. Exerc. Diferença   

  

CRMV / PE 
              

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 
  

                            
                                       

  
    

  
Receita Orçado Arrec. Periodo Arrec. Exerc. Diferença   

 
RECEITA REALIZADA 2.450.000,00 2.525.469,68 2.525.469,68 -75.469,68 

 
RECEITAS CORRENTES 2.084.000,00 2.525.469,68 2.525.469,68 -441.469,68 

 
RECEITA TRIBUTÁRIA 105.000,00 125.199,44 125.199,44 -20.199,44 

 
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 105.000,00 125.199,44 125.199,44 -20.199,44 

 
TAXAS E EMOLUMENTOS 105.000,00 125.199,44 125.199,44 -20.199,44 

 

Taxas  30.000,00 55.403,69 55.403,69 -25.403,69 
 

Emolumentos 75.000,00 69.795,75 69.795,75 5.204,25 
 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.710.000,00 1.806.443,91 1.806.443,91 -96.443,91 
 

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE 
DAS CATEGORIAS 
PROFISSIONAIS 

1.710.000,00 1.806.443,91 1.806.443,91 -96.443,91 
 

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 780.000,00 788.266,34 788.266,34 -8.266,34 
 

Anuidades de Pessoas Físicas 
do Exercício 740.000,00 766.108,80 766.108,80 -26.108,80 

 
Anuidades de Pessoas Físicas 
dos Exercícios Anteriores 

40.000,00 22.157,54 22.157,54 17.842,46 
 

ANUIDADES - PESSOAS 
JURÍDICAS 930.000,00 1.018.177,57 1.018.177,57 -88.177,57 

 
Anuidades de Pessoas 
Jurídicas do Exercício 900.000,00 1.003.445,93 1.003.445,93 -103.445,93 

 
Anuidades de Pessoas 
Jurídicas dos Exercícios 
Anteriores 

30.000,00 14.731,64 14.731,64 15.268,36 
 

RECEITA PATRIMONIAL 1.200,00 1.813,00 1.813,00 -613,00 
 

RECEITA IMOBILIÁRIA 1.200,00 1.813,00 1.813,00 -613,00 
 

RECEITA IMOBILIÁRIA 1.200,00 1.813,00 1.813,00 -613,00 
 

Aluguéis 1.200,00 1.813,00 1.813,00 -613,00 
 

RECEITAS DE SERVIÇOS 7.500,00 109.948,52 109.948,52 -102.448,52 
 

RECEITAS DIVERSAS DE 
SERVIÇOS 7.500,00 109.948,52 109.948,52 -102.448,52 

 
RECEITAS DIVERSAS DE 
SERVIÇOS 7.500,00 109.948,52 109.948,52 -102.448,52 
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Recuperação de Despesas 
com Custas Processuais 

100,00 0,00 0,00 100,00 
 

Recuperação de Despesas 
com Custos de Cobrança 100,00 0,00 0,00 100,00 

 
Recuperação de Despesas 
com Vale-Transporte 3.500,00 3.938,43 3.938,43 -438,43 

 
Recuperação de Despesas 
com Alimentação 

3.700,00 2.551,00 2.551,00 1.149,00 
 

Outras Recuperações de 
Despesas 100,00 103.459,09 103.459,09 -103.359,09 

 
RECEITAS FINANCEIRAS 174.500,00 292.976,50 292.976,50 -118.476,50 

 
JUROS E ENCARGOS DE MORA 
SOBRE BENS E SERVIÇOS 37.000,00 47.436,56 47.436,56 -10.436,56 

 
JUROS DE MORA 37.000,00 47.436,56 47.436,56 -10.436,56 

 

Juros de Mora 17.000,00 6.629,17 6.629,17 10.370,83 
 

Juros de Mora sobre Dívida 
Ativa - PF 5.000,00 28.909,02 28.909,02 -23.909,02 

 
Juros de Mora sobre Dívida 
Ativa - PJ 

15.000,00 11.898,37 11.898,37 3.101,63 
 

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E 
CAMBIAIS 21.400,00 50.457,92 50.457,92 -29.057,92 

 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 21.400,00 50.457,92 50.457,92 -29.057,92 

 
Atualização Monetária sobre 
Receitas 8.400,00 5.204,55 5.204,55 3.195,45 

 
Atualização Monetária sobre 
Dívida Ativa - PF 

5.000,00 32.662,52 32.662,52 -27.662,52 
 

Atualização Monetária sobre 
Dívida Ativa - PJ 8.000,00 12.590,85 12.590,85 -4.590,85 

 
MULTA POR MORA 59.100,00 28.134,18 28.134,18 30.965,82 

 
MULTAS POR MORA 29.000,00 17.478,95 17.478,95 11.521,05 

 
Multas por Mora sobre 
Receita Tributária 19.000,00 8.881,92 8.881,92 10.118,08 

 
Multa por Mora sobre Dívida 
Ativa - PF 5.000,00 5.596,22 5.596,22 -596,22 

 
Multa por Mora sobre Dívida 
Ativa - PJ 5.000,00 3.000,81 3.000,81 1.999,19 

 
OUTRAS MULTAS 30.100,00 10.655,23 10.655,23 19.444,77 

 
Multas por Infração - PF 100,00 0,00 0,00 100,00 

 
Multas por Infração - PJ 25.000,00 9.232,50 9.232,50 15.767,50 

 

Multa Eleitoral 5.000,00 1.422,73 1.422,73 3.577,27 
 

REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.000,00 166.947,84 166.947,84 -109.947,84 

 
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 57.000,00 166.947,84 166.947,84 -109.947,84 

 
Rendimentos sobre 
Aplicações em Poupança 7.000,00 15.030,03 15.030,03 -8.030,03 

 
Rendimentos sobre 
Aplicações em Fundos 50.000,00 151.917,81 151.917,81 -101.917,81 

 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.800,00 189.088,31 189.088,31 -103.288,31 

 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.800,00 189.088,31 189.088,31 -103.288,31 

 
INDENIZAÇÕES E/OU 
RESTITUIÇÕES 

1.000,00 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 
 

Indenizações e/ou 
Restituições 1.000,00 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 

 
DÍVIDA ATIVA 84.800,00 187.088,31 187.088,31 -102.288,31 

 
Dívida Ativa Administrativa - 
PJ 10.000,00 24.479,71 24.479,71 -14.479,71 
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Dívida Ativa Administrativa - 
PF 41.000,00 49.175,26 49.175,26 -8.175,26 

 
Dívida Ativa de Multa de 
Infração - PJ 

25.000,00 27.103,90 27.103,90 -2.103,90 
 

Dívida Ativa de Multa de 
Infração - PF 

100,00 0,00 0,00 100,00 
 

Dívida Ativa Azuizada - PJ 2.500,00 21.329,38 21.329,38 -18.829,38 
 

Dívida Ativa Ajuizada - PF 2.000,00 45.885,48 45.885,48 -43.885,48 
 

Dívida Ativa de Multa 
Eleitoral 4.200,00 19.114,58 19.114,58 -14.914,58 

 
RECEITAS DE CAPITAL 366.000,00 0,00 0,00 366.000,00 

 
ALIENAÇÃO DE BENS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 

 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 

 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 

 

Veículos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 
 

Bens de Informática 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
 

SALDOS DE EXERCÍCIOS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 
 

SALDOS DE EXERCÍCIOS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 
 

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 

T
o
t
al
: 

2450000 2525469,68 2525469,68 -75469,68 

    

Fonte: Setor de Contabilidade do CRMV-PE; Siscont.Net (Implanta) 

 
Conforme demonstrado a receita arrecada ultrapassou R$ 75.469,68 ( Setenta e cinco mil 

reais, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) ou seja, 3,08% a mais que o 
previsto para o exercício de 2016. As origens da receita são de: Taxas e Emolumentos (termo RT, 
custo expediente, inscrições PF/PJ, emissão de carteiras/certidões, multas por infração; Anuidades 
PF e PJ; Recuperação de Despesas (vale-transporte, alimentação); Juros, multas, correção 
monetária, rendimentos sobre aplicações financeiras; Dívida ativa. 
 
Forma de partilha 
 

A forma de partilha da receita do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 
Pernambuco para o Conselho Federal de Medicina Veterinária é através de cota-parte, porém não 
usamos conta compartilhada, o valor da receita arrecadada no mês é transferido diretamente pela Caixa 
Econômica Federal, sendo assim a receita arrecadada do mês que ingressa em nossos cofres (conta: 
473-4 agencia:2348/003) é somente os 75% (setenta e cinco por cento) dos 100% pagos pelos 
Contribuintes. 
 
4.2.3. Informações sobre a execução de despesas. 
 

A programação orçamentária foi pauta da necessidade desta Autarquia, baseado em fatos 
históricos. Foi utilizado como parâmetro valores de exercício anteriores e 
novascontasforamincluídasparasanargastosnãoprevistosemexercíciosanteriores. 

   
Houve a necessidade de uma reformulação orçamentária através de Superávit Financeiro no 

valor de R$ 350.000,00, para aquisição de elevador e rampa de acesso e aquisição de materiais 
gráficos, sendo elas autorizadas em plenária e CFMV, porém por motivos administrativos o 
processo licitatório referente ao elevador não foi concluído em 2016. 
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A despesa orçada desta Autarquia foi de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), 

onde a mesma foi executada conforme discriminação no quadro abaixo: 
 
 
 

CRMV / PE 
           

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

                                                              
   
                                        

  
Conta 

      
 

    
Dotação 

  
 

        
 

Centro de Custo: 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos 

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 1.214.000,00 

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.214.000,00 

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.214.000,00 

6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 1.214.000,00 

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 1.214.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL 845.200,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL 845.200,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 600.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções 80.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais 100.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário 55.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 300,00 

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 300,00 

6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário  2.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS 128.200,00 

6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 128.200,00 

6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador 120.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 8.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 60.200,00 
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6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 60.200,00 

6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS 60.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 178.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL 178.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação 130.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte 48.000,00 

6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO 100,00 

6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restiruições Trabalhistas 100,00 

Centro de Custo: 1.01.02.001 - Atividades Administrativas 

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 100.000,00 

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 100.000,00 

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 100.000,00 

6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 100.000,00 

6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS 100.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS 100.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS 20.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País 20.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS 50.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País 50.000,00 

Centro de Custo: 1.01.02.003 - Material de Consumo 

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 113.100,00 

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 113.100,00 

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 113.100,00 

6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 113.100,00 

6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS 113.100,00 

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO 113.100,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO 113.100,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 25.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente 20.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.000,00 
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6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo 40.000,00 

Centro de Custo: 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos 

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 672.900,00 

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 672.900,00 

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 672.900,00 

6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 575.900,00 

6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS 544.900,00 

6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS 544.900,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.400,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Cosnultoria - PF 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF 25.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 507.500,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ 20.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ 40.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ 20.000,00 
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6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ 6.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ 10.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ 50.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ 45.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ 15.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço 
Terceirizado - PJ 100,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ 60.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ 1.000,00 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ 30.000,00 

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo 5.000,00 

6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 

6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS 26.000,00 

6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS 3.000,00 

6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas 3.000,00 

6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS 23.000,00 

6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições 23.000,00 

6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL 97.000,00 

6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS 96.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS 40.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA 10.000,00 

6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA 1.000,00 

6.2.2.1.1.02.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000,00 

6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000,00 

6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000,00 
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6.2.2.1.1.02.09.01.001.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000,00 
            

RECEITAS DESPESAS 
    

                                          
CORRENTES: 0 2003000   
CAPITAL: 0 97000   
TOTAL: 0 2100000 

 

Fonte: Setor de Contabilidade do CRMV-PE; Siscont.Net (Implanta) 
 
 
4.3. Desempenho Operacional. 
 

A forma de avaliar o desempenho operacional dos servidores vem sendo implantada 
gradativamente, sendo, em parte, uma ferramenta de avaliação para cálculo de ajuste salarial. 
Adicionalmente, foram criados índices, após mapeamento dos principais processos executados na 
entidade de forma conjunta com os CRMVs, conduzido pelo CFMV, os quais também serão 
aplicados como ferramenta de desempenho operacional.Tendo em vista que a implantação vem 
ocorrendo desde o final do ano de 2015, será necessário transcorrer mais tempo para que haja um 
histórico de índices que permita, por comparação, verificar a dinâmica positiva, estável ou negativa 
da produtividade. No ano de 2016 se deu início ao processo de implantação dos Índices de 
Produtividade, porém, por estarem ainda em fase inicial, não foi possível ter um parâmetro concreto 
e fundamentado dos índices recolhidos. 

 
4.4. Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização. 
 

A Resolução CFMV nº 672 de 16.09.2000, esclarece o procedimento administrativo para a 
multas decorrentes de fiscalização. Tendo sido gerada a multa, o recurso contra o Auto de Multa 
poderá ser apresentado até a data do seu vencimento. Uma vez apresentado o recurso contra o 
referido Auto, será suspenso o pagamento do mesmo até a decisão do Plenário do CRMV. Vencido 
o prazo para pagamento do Auto de multa e não havendo a quitação, o débito será inscrito na dívida 
ativa e ajuizada a execução fiscal. No caso da interposição do recurso fora do prazo, o CRMV 
comunica a parte interessada o indeferimento do recurso por intempestividade. 

 
Quadro 06: Demonstrativo sobre arrecadadas, 2015 - 2016 

 
Multas Arrecadadas 

  

Exercício 2015 Exercício 2016 

QTD Valor QTD Valor 

1.600 R$122.235,91 1.558 R$ 65.709,79 

 
4.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho. 
 

Os indicadores abaixo relacionados foram instituídos como ferramenta de desempenho e 
análise para as principais atividades desenvolvidas no Conselho, no entanto, ainda não há dados 
significativos suficientes para a análise do desempenho por meio desses indicadores. Carece ainda 
do decorrer de outro ano para que seja possível construir uma base histórica para posterior 
comparação. O processo, portanto, está em implantação. Não obstante ainda serem dados 
insipientes, descrevemos abaixo o indicador relacionado ao Processo fiscalizar e Atender Clientes. 
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Processo Fiscalizar:  
 
Cálculo do indicador: Σ Empresas Fiscalizadas x 100   = 1.581 x 100 = 70,76% 
ΣEmpresas Registradas2.234 
 
Fonte: Setor deFiscalização 
 
Processo Atender clientes: 
 
Cálculo do indicador: ΣAtendimentos realizados x 100 =490 x 100 = 100% 
ΣAtendimento Demandado             490 
 
Fonte: Setor de Atendimento Pessoa Física 
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5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 
5.1. Descrição das estruturas de governança. 
 

Neste item, apresentamos detalhadamente a estrutura responsável pelas decisões emanadas na 
entidade e em plenárias. 
 
Rol de responsáveis 

Erivânia Camelo de Almeida - Presidente 
CRMV-PE Nº 1473 
Email: diretoria@crmvpe.org.br 
fones: 9488.2970 – 9649-1442 – 3181.4501 – 3181.4512 
 
Geraldo Vieira de Andrade Filho – Vice-presidente 
CRMV-PE Nº 2208  
Email: gerafilhomail@gmail.com; gerafilho_vieira@hotmail.com 
fone: 9528.2020 – 3227-7783 – 3227-7729 

 
Maria Luiza de Melo Coelho da Costa - Tesoureira 
CRMV-PE Nº 1857 
Email:isammmcosta@hotmail.com 
fone: 34762388 – 32212454 - 99489255 
 

Késia Alcântara Queiroz Pontual – Secretária Geral 
CRMV-PE Nº 2216  
Email: kesia.alcantara@hotmail.com.br 
fone: 9963.7232 – 3181.4512 – 3445.5051 
 
João Alves do Nascimento Junior– Conselheiro titular 
CRMV-PE Nº 1571 
Email: joaonascimentojr@bol.com.br; jalves.jr@univasf.edu.br, joaonascimentojr@gmail.com 
fone: 87.8832.6321 – 87-3986.3804 – 87-3986.3805 - 87-98110276 – 87-2101-4839, 4842 ou 4844 
 
Valderedes Martins da Silva– Conselheiro titular 
CRMV-PE Nº 0032/Z   
Email: valderedes@hotmail.com 
fone: 8743-0953 – 9972-0125 
 
Paulo Ricardo Magnata da Fonte– Conselheiro titular 
CRMV-PE Nº 0392  
Email: pmagnata@bol.com.br 
fone: 87.96064577 – 87-3761.0606 – 87.9631.2177 
 
Jadson Queiros Alves Junior– Conselheiro titular 
CRMV-PE Nº 1926  
Email: vetcenter@ig.com.br 
fone: 34313725 
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Mariana Gomes Ferreira M de Siqueira- Conselheira titular 
CRMV-PE Nº 3206  
Email: marigfm@hotmail.com 
fone: 32688598 -  91694785 
 
Maria Claudia Ribeiro Agra – Conselheira titular 
CRMV-PE Nº 2906 
Email: claudia.agra@hotmail.com 
fone: 37011425 – 37011423 - 99129850 
 
5.2. Informações sobre dirigentes e colegiados. 
 

Os diretores e os conselheiros, seguem, em suas atribuições, a Resolução CFMV 591 de 26 de 
junho de 1992, o Regimento Interno Padrão (RIP) como está descrito de forma resumida a seguir. 

 
Diretoria Executiva: A Diretoria Executiva integrada pelo Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário Geral e Tesoureiro, é a responsável pela execução das Resoluções do Plenário do 
CRMV-PE, competindo-lhe, ainda, auxiliar a Presidência na preservação das medidas de ordem 
administrativa, financeira e/ou social do Conselho, decididas pelo Plenário ou pela residência, em 
seus respectivos campos de atuação legal e regimental próprios. 
 

O Plenário é composto da Diretoria Executiva, representada pelo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário-Geral e Tesoureiro, e Conselheiros, sendo 6 (seis), e Efetivos e 6 (seis), suplentes.  

No Art. 4º da Resolução CFMV 591/92, Cabe ao Plenário (PL) - órgão legislativo/deliberativo 
- integrado por todos os membros efetivos de cada CRMV: observar as Resoluções emanadas do 
CFMV e as do próprio CRMV, assim como os demais diplomas legais vigentes; deliberar quanto a 
necessidade de modificações neste Regimento, a serem submetidas à consideração e aprovação do 
CFMV; julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina Veterinária e da 
Zootecnia, cometidas na jurisdição do Conselho, estabelecendo, em cada caso, a sanção legal 
adequada; examinar e adotar medidas consideradas necessárias ao melhor rendimento das tarefas 
sob sua alçada; sugerir ao CFMV as providências que julgar capazes de aperfeiçoar a 
regulamentação e o exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista; examinar 
representações escritas e devidamente assinadas acerca dos serviços ou dos registros de 
profissionais e de empresas, assim como as infrações as normas atinentes a Medicina Veterinária e a 
Zootecnia; funcionar como “Tribunal de Honra”, zelando pelo prestígio e bom nome das profissões; 
deliberar quanto ao sistema de fiscalização do exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia; 
deliberar quanto a forma e prestar, aos poderes públicos que atuam na jurisdição, assessoramento 
em assuntos e matérias de interesse profissional; agir em colaboração recíproca com as entidades 
civis dos médicos veterinários e dos zootecnistas da região, decidindo quanto à elaboração do plano 
de ação integrada que contemple a realização de congressos, simpósios, estudos ou outros tipos de 
eventos sobre matérias de competência das respectivas profissões, inclusive as de natureza cultural-
científica; deliberar sobre a proposta orçamentária (e eventuais reformulações) elaborada(s) pela 
Diretoria Executiva (DE) com vistas à aprovação pelo CFMV; julgar as prestações de contas da 
Diretoria Executiva, antes do seu encaminhamento ao CFMV; apreciar e deliberar sobre o Relatório 
Anual da Diretoria Executiva, apresentado pelo Presidente; Manual de Legislação do Sistema 
CFMV/CRMVs Módulo I - Regimentos Res. 591/92 3 decidir sobre a aquisição ou alienação de 
bens patrimoniais do Conselho, ouvido o CFMV em caso de alienação de bens imóveis; discutir e 
votar os requerimentos de inscrições de profissionais; eleger, nos termos das disposições gerais 
deste RIP, a Comissão de Tomada de Contas (CTC); expedir as resoluções necessárias ao 
cumprimento das atribuições do Conselho. 
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5.3. Atuação da unidade de auditoria interna. 
 

Neste CRMV ainda não foi implantada uma unidade de auditoria interna. 
 
5.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos. 
 

Não existiu, em 2016, ilícitos administrativos 
 
5.5. Gestão de riscos e controles internos. 
 

Neste CRMV ainda não foi implantada um setor para gestão de riscos e controles internos, 
contudo, buscamoscriar rotinas e formulários que venham uniformizar os procedimentos 
administrativos visando minimizar os riscos, em busca de garantir a eficiência e eficácia da gestão. 
Está em andamento a implantação da padronização dos processos administrativos nas áreas de 
atendimento, registro, contabilidade, patrimônio, fiscalização e setor administrativo. 

Durante o ano de 2016, funcionários, diretores, conselheiros e assessores participaram de 
encontros promovidos pelo CFMV com o objetivo de padronizar as principais ações executadas na 
entidade. Para tanto, foram desenvolvidos trabalhos com a contribuição dos participantes dos 
CRMVs, no sentido de mapear processos operacionais e elaboração de procedimentos operacionais 
padrão, indicadores, monitoramento e avaliação de processos. Desta forma, espera-se que, 
progressivamente esses controles sejam implantados na autarquia. 
 
5.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado. 
. 

Embora haja a possibilidade regulamentada de remuneração aos administradores e membros do 
colegiado, é posição deste CRMV não pagar jetons, e sim ressarcir despesas com combustível 
quando há deslocamento entre municípios, sendo as reuniões regularmente realizadas na sede, em 
Recife. Nestes casos também são pagos valores relativos a diária, de acordo com o disciplinamento 
na Portaria 009/2014 (diárias) 001/2015 (combustível) 
 
5.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada. 
 

Este CRMV não contratou empresa de auditoria independente. 
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO. 
 
6.1. GESTÃO DE PESSOAS. 
 
6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade. 
 

Quadro 8.1: Força de Trabalho do CRMV-PE 
 
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) - 15 - - 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  - 15 - - 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) -  - - 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão -  - - 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

-  - - 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório -  - - 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas 

-  - - 

2.   Servidores com Contratos Temporários -  - - 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 

- 06 01 - 

4.   Total de Servidores (1+2+3) - 21 01 - 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas. 
 

Quadro 08.2: Tipologia dos cargos dos servidores do CRMV-PE 
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 
1. Servidores de Carreira (1.1)  12 3 
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  12 3 
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão  12 3 
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado  - - 
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório  - - 
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  - - 
2. Servidores com Contratos Temporários  - - 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  4 1 

 
Quadro 09: Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do CRMV-PE 

 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1.   Cargos em Comissão 06 06 01 - 

1.1. Cargos Natureza Especial - - - - 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão - - - - 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
- - - - 
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1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas - - - - 
1.2.4.    Sem Vínculo - - - - 
1.2.5.    Aposentados 02 02 - - 

2.   Funções Gratificadas     

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 07 07 01 - 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado - - - - 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas - - - - 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  07 07 - - 
Fonte: Setor de Gestão de Pessoas 

 
 

Quadro10: Distribuição dos funcionários do CRMV-PE por escolaridade 
 

Quantidade de empregados por nível de escolaridade - situação apurada em 31/12/14 
Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Provimento de Cargo 
Efetivo 

- - - - 10 5 - - - - 

1.1. Empregados de carreira 
vinculada ao Conselho 

- - - - 10 5 - - - - 

1.2. Empregados 
requisitados/cedidos de 
outros órgãos e esferas 

- - - - - - - - - - 

2. Provimento de Cargo em 
Comissão 

- - - -  - - - - - 

2.1. Empregados de 
Carreira Vinculada ao 
Órgão 

- - - - - - - - - - 

2.2. Empregados de Outros 
órgãos e Esferas 

- - - - - - - - - - 

3. Funções Gratificadas - - - - 5 - - - - - 
4. Totais (1+2+3) - - - - 15 5 - - - - 
LEGENDA - - - - - - - - - - 
Nível de Escolaridade - - - - - - - - - - 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 -
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

 
6.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal. 
 

Quadro 11: Despesas do pessoal 
 

Tipologias/ Exercícios 

 
Vencimento

s e 
Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2016 

619.822,77 0 64.531,04 0 0 53.389,31 5.100,00 0 0 
742.843,

12 

2015 
574.978,99 0 61.692,49 0 0 38.692,10 0 0 0 

675.363,
58 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública(exceto temporários) 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores com contratotemporário 

Exercícios 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas e Contabilidade. 

 
 

6.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal. 
 

Ainda não foi feito uma análise sobre os riscos relacionados ao pessoal. 
 
6.1.4. Gestão da Tecnologia da Informação. 
  
 A. Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI) 
 

Não existe, até o presente momento, Plano Estratégico de T.I. (PETI) ou Plano Estratégico 
de T.I. (PDTI). Também desconheço a existência de Plano Estratégico Institucional. 
 

B. Comité Gestor de Tl 
 
Não existe até o referido exercício, um Comitê Gestor de TI. 
 
C. Descrição dos principais sistemas de informação 
 

SISCAD – Sistema de cadastro de profissionais (Médicos veterinários e zootecnistas), bem 
como clinicas veterinárias, e empresas ligadas a atividade veterinária. 
O SISCAD é um sistema Essencial ao CRMV-PE, efetuando cadastro de profissionais e empresas 
devidamente registrados no órgão, monitorando status dos mesmos (se estão adimplentes, com 
documentos em dia, e com atividades de Responsabilidade Técnica, por exemplo). O SISCAD 
também permite gerar e monitorar pagamento de boletos, emitir cobranças, e realizar diversos tipos 
de relatório. 
 
Responsável técnico – Miguel Tarnac, funcionário de TI do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária (CFMV). 
 
Manutenção – realizada periodicamente, através de atualizações disponibilizadas dentro do próprio 
sistema, para inclusão de novas funcionalidades e resolução de problemas. Qualquer problema ou 
solicitação avulsa, pode ser repassada para Miguel Tarnac, funcionário do CFMV, via e-mail, 
telefone, ou Skype. Não existem custos de uso ou manutenção para uso do SISCAD. 
 
Dentro do CRMV-PE a funcionária responsável pelo SISCAD é Simone Maciel, responsável 
também pelo setor de Cobrança. A Funcionaria realiza o cadastro de novos usuários, e treinamentos 
de novos funcionários que forem utilizar o sistema. 
 
Visto que o SISCAD foi criado e mantido pelo CFMV, não existem custos para os conselhos 
regionais, para uso do sistema, até o presente momento. 
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SISPAT – Sistema de Patrimônio 
 
Sistema responsável por cadastrar todos os bens materiais do CRMVPE (seja Imóvel, Veiculo, 
Equipamento, ou outros), efetuar cálculos de depreciação, e vincular números de patrimônio e notas 
fiscais aos bens. Sistema possui o armazenamento e gerenciamento de suas informações apenas em 
formato WEB. 
 
Responsável dentro do CRMVPE pelo SISPAT – Fabiane Castro, também responsável pelo 
setor de Patrimônio. Funcionaria recebeu treinamento pela empresa desenvolvedora do sistema, a 
Implanta Informática. 
 
SISCONT- Sistema de Contabilidade 
 
Sistema de gerenciamento de financeiro do CRMVPE. Sistema reúne diversas informações, como 
saldo e movimentações bancarias, pagamentos de salário, recebimento de anuidades, pagamento de 
contas e serviços, dentre outros. Sistema possui o armazenamento e gerenciamento de suas 
informações apenas em formato WEB. 
 
Responsável pelo SISCONT dentro do CRMVPE- Cléia Dias e Maryelle. Funcionários do setor 
de Contabilidade receberam treinamento pela empresa desenvolvedora do sistema, a Implanta 
Informática. 
 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Gerenciador Financeiro 
 
Sistema proprietário do banco CAIXA Econômica, permite ao setor de Cobrança, visualizar todos 
os depósitos realizados na conta do CRMVPE, bem como informações sobre pagamentos de boletos 
gerados.  
 
As informações obtidas no sistema gerenciador da CAIXA permite exportar dados para o sistema 
SISCAD, para que as informações sobre boletos (pagos ou não) sejam relacionadas ás mensalidades 
e taxas geradas pelo SISCAD, para que então seja possível visualizar se profissionais e empresas 
estão com pagamento em dia ou em atraso. 
 
SISTEMA DE PONTO ELETRONICO - EZPOINT – Sistema de gerenciamento de ponto 
eletrônico dos funcionários do CRMVPE.  
 
O Sistema EZPOINT, em funcionamento conjunto com o Relógio de Ponto RWTECH POINTLINE 
1510, permite o monitoramento do horário de chegada, almoço e saída dos funcionários internos ao 
CRMVPE. O sistema também permite gerar relatórios mensais com informações sobre frequência, 
atrasos, horas extras, dentre outros. 
 
Ambos o sistema e o relógio de ponto possuem suporte do fabricante, a RWTECH, com matriz no 
Estado de Minas Gerais. Possuem, também, suporte local, via representante da RWTECH no 
estado, em empresa de nome FX2TECNOLOGIA. Qualquer solicitação de suporte ao sistema, ou 
ao Relógio de Ponto, é avulso, mediante solicitação de orçamento e contratação, em caso de 
necessidade eventual.  
 
 D.Plano de capacitação do pessoal de TI 
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 No período não houve capacitação do pessoal de T.I, e não foi realizado nenhum 
treinamento ou curso para área no período em epígrafe. 
 
 E.Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI 
 
Pedro David Soares Reis -  Ocupando o cargo de Técnico de Informática, responsável pelo setor 
de TI, Empregado Público em exercício efetivo, concursado. Ocupa o cargo a 4 anos no CRMVPE. 
 
Gleidson Passos - Contrato de prestação de serviço, efetuando manutenção e atualizações em site 
do CRMVPE (crmvpe.org.br). Também é responsável criação de templates para o site, bem como 
diagramação de artes (Atividade considerada Designer gráfico) para eventos, banners, e publicações 
de revista periódica de atividades veterinárias do CRMVPE. 
 
José Luiz, Funcionário terceirizado, responsável pelo cabeamento de Telefonia e pela configuração 
e manutenção da central telefônica. Também responsável pela criação de novos pontos de rede, 
quando necessário, bem como novos pontos de telefonia. 
 
 F.Processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade 
 
 O Gerenciamento das atividades realizadas pelo setor de TI é feito através de Planilhas de 
Avaliação de Desempenho, onde são anotadas todas as atividades realizadas diariamente, bem como 
outras informações. 
 
As seguintes atividades são monitoradas e acompanhadas pelas Planilhas de Avaliação de 
Desempenho (De entrega mensal, a Diretoria): 
 
-Status dos Serviços, Online ou off-line (Dentre eles: Provedores de Internet, provedor de telefonia 
fixa, provedor de telefonia móvel, Provedor de Hospedagem – site e e-mails). 
 
-Chamados Abertos (E, especificamente, se trata-se de Instalação de Equipamentos, Manutenção de 
Hardware ou Manutenção de Software).  
 
- As atividades de backup também são monitoradas. Dentro do mês de avaliação, elas ocorrem em 
frequência desejável de uma vez a cada duas semanas. 
 
-A situação dos computadores também é monitorada por um antivírus corporativo (Avast for 
Business), com administração web, capaz de realizar escaneamentos customizados, atualizações 
remotas, correções remotas, dentre outros. 
 
-Os computadores também são monitorados via softwares de acesso remoto, que permite suporte 
remoto e verificação do estado dos computadores, e emite alertas para eventos específicos, como 
falta de espaço, ou firewall ou antivírus desabilitado. 
 
- Dual link para conexão com rede WAN; um Link dedicado de 1MB/s e um link ADSL de 25MB/s 
 
- Servidor de arquivos contendo pastas compartilhadas de todos os setores. Para centralizar 
informações e facilitar backup. Backup de servidor realizado, preferencialmente, duas vezes por 
mês. 
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-Sistemas e pastas de rede apenas acessíveis via senha e via conexão cabeada, por medida de 
segurança. Conexão sem fio (wifi) possui endereçamento diferente, visto que é utilizada em maioria 
por visitantes, profissionais e em eventos 
 
- Backup de e-mails, e do site, são feitos periodicamente, para criar arquivo off-line, em caso de 
perda de dados. Backup é realizado, preferencialmente, duas vezes ao ano. 
 
-Monitoramento diário da rede, através de sites medidores de velocidade de download, Upload, 
Velocidade de transmissão de Ping, Perda de pacotes, dentre outros. 
 
 G. Projetos de TI 
 
- Projeto de mudança do provedor de Hospedagem, de Sites e E-mails do CRMVPE, com objetivo 
de melhoria do suporte, possibilidade de backup, aumento do espaço interno nas caixas de e-mails, 
e diminuição do valor mensal.  
 
O processo foi iniciado em 14/03/2016 e concluído em para 16/02/2017. A demora foi devido a ter 
apenas um funcionário no setor de T.I do CRMVPE, e foi necessário migrar dois Sites, de dois 
domínios distintos, e mais de 20 caixas de e-mail, totalizando mais de 150GB de informações, além 
de verificações rotineiras do processo, e contato adequado com o Registro.br para migração de 
provedor e alterações de DNS. 
 
O custo do provedor de hospedagem anterior, o BR.INTER.NET, nos custava R$ 96,80 na data 
base de Março/2016. 
 
Visto que o serviço de migração durou de 14/03/2016 a 16/02/2017, o valor pago ao provedor 
BR.INTER.NET foi de aproximadamente R$ 968, sem contar aumentos no serviço, taxas extras, ou 
multas, que não foram repassados ao setor de Informática. 
 
Durante o mesmo período, a assinatura do novo provedor de hospedagem, pelo mesmo serviço, 
durante o período de 12/05/2016  a 14/05/2017, custou o valor de R$ 178,80. 
 
-Criação de máquina virtual, baseada em Windows 7 x64, com o sistema de ponto eletrônico 
EZPOINT, para backup do sistema, e das informações. A máquina virtual foi guardada em servidor 
de arquivos off-line, em RAID 1, para qualquer eventualidade.  
 
O custo dessa atividade foi de R$300,00 , visto que envolveu a solicitação de serviço de assistência 
da empresa responsável pelo EZPOINT, durante 3 horas, para auxilio a migrar o sistema para 
maquina virtual. 
 
-Criação de máquina virtual, baseada em Windows 7 x64, com os sistemas já antigos de Patrimônio 
e Incorp, para backup do sistema, e das informações. A máquina virtual foi guardada em servidor de 
arquivos off-line, em RAID 1, para qualquer eventualidade. Não houve custo para essa atividade 
visto que foi realizada totalmente pelo setor de T.I do CRMVPE. 
 
-Criação de máquina virtual, baseada em Windows 7 x64, com o sistema Gerenciador financeiro da 
caixa econômica Federal, para backup do sistema, e das informações. A máquina virtual foi 
guardada em servidor de arquivos off-line, em RAID 1, para qualquer eventualidade.  
Não houve custo para essa atividade visto que foi realizada totalmente pelo setor de T.I do 
CRMVPE. 
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 H. Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 
terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. 
 
-Mudança de Provedor de Hospedagem de Site e E-mails, por conta de suporte técnico insuficiente, 
inexistência de backup. Também houve diminuição do custo, e da necessidade de suporte técnico.  
O antigo provedor costumava perder arquivos e e-mails rotineiramente, além de muitas vezes o 
serviço ficar off-line, até o momento o serviço com o novo provedor se encontra estável. 
 
Visto que ambos os provedores executam o mesmo serviço, foi necessário manter os dois 
provedores, durante o período de migração, para efetuar a transferência de dados sem perdas. 
 
Visto que agora o serviço da Inter.net está cancelado, e possuía um custo aproximado, anual, de R$ 
1161,60. 
 
E o novo provedor, a Locaweb, com mais recursos, mais espaço nas caixas de e-mail, e até o 
presente momento, sem maiores problemas técnicos, possui custo anual, atualmente, de R$ 351,08. 
 
R$ 1161,60 - R$ 351,08 = R$ 809,8 
R$ 1161,60 = 100% 
R$ 809,80 = X % 
X = 69,714... % 
 
A economia total, pela mudança de Servidores de hospedagem, está prevista em 69,7% 
Anualmente, a partir da data de cancelamento dos serviços da empresa BR.INTER.NET, em 
16/05/2017. 



40 
 

 
CRMV-PE, Rua conselheiro Theodoro, 735, Zumbi, Recife-PE. 

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
7.1 Canais de acesso ao cidadão 
 

O CRMV-PE dispõe de um site institucional, onde estão disponibilizadas diversas informações 
a respeito do órgão e seu funcionamento, nele também temos telefones para contatos e e-mails. 

 A Fanpage do CRMV-PE no Facebook também é um canal de comunicação bastante acessado, 
por meio dela também recebemos denúncias, reclamações, solicitações, elogios. Este é um canal de 
fácil acesso a população. 

Denúncias formalizadas – Com a utilização de requerimento próprio foram recebidas 07 
denúncias nos mais variados municípios do Estado, conforme Anexo 8. 
 
7.2 A aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 
 

Não existe atualmente nenhum mecanismo formal para medir a satisfação dos cidadãos-
usuários dos nossos serviços. Contudo, na fanpage no facebook é possível verificar a interação por 
meio de avaliação do usuário conforme figura 2. 

 
Figura 02: Demonstração da Fanpage do CRMV-PE com a avaliação de usuários 

 

 
 

 
7.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 
 

O site da instituição já disponibiliza informações de acordo com a Lei de acesso a informação, 
o que contribui para a transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão do ano de 2014 e 
2015 já se encontram disponíveis no link. 

Até o momento não recebemos nenhuma auditoria, por isso não disponibilizamos esse item. 
 
7.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 
 

Em 2013 o CRMV-PE inaugurou um prédio anexo, dotado de algumas medidas de 
acessibilidade. Para atendimento nos setores de pessoa física e jurídica possuímos rampa de acesso 
as pessoas portadoras de necessidades especiais. Está em fase de licitação a implantação de um 
elevador e de rampas de acesso que darão acesso aos demais ambientes do CRMV-PE. 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
8.1. Desempenho financeiro no exercício. 
 

No decorrer do exercício a Autarquia alcançou o montante de R$ 2.525.469,68 (dois milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) da 
sua receita, ultrapassando em 3,08% sua receita estimada. A principal fonte foram as Receitas de 
Contribuições de Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas no valor de R$ 1.806.443,91 (um 
milhão, oitocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).  
As receitas financeiras foram contabilizadas conforme extratos bancários, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidas relativas as contas de aplicação financeiras. 
Em relação as despesas, o CRMV-PE, desembolsou o montante de R$ 1.823.679,23 (um milhão, 
oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).  
 

Gráfico 01: Demonstrativo da evolução da despesa x receita, CRMV-PE, 2016 

 
Fonte: Setor de Contabilidade do CRMV-PE; Siscont.Net (Implanta) 

 
8.2. Tratamento contábil da depreciação da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 
 

O CRMV-PE tem ciência da obrigatoriedade dos procedimentos estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público referentes ao tratamento contábil dos itens 
do patrimônio público. Entretanto, no exercício de 2016, não foi possível a sua implantação por 
motivo de ordem técnica. Todavia, cabe ressaltar que, com a aquisição de novo sistema de 
patrimônio e almoxarifado, o CRMV-PE providenciará o tratamento contábil da depreciação, da 
amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 
 
8.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

O CRMV usa o Sistema Contábil SISCONT.NET para apurar os custos, conforme Quadro 07. 
 

Quadro 07: Relação de centro de custos 
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Relação de Centro de Custos c/ Sub-Área - Exercício 2016 
                                        

Código Centro de Custo 
 

                                       

CRMV / PE 
              

                           
                                       
  

   
                                       

  Código Centro de Custo 
  

 

1 ATIVIDADES DE APOIO  

1.01 Gestão de Recursos  

1.01.01 Gestão de Pessoas  

1.01.01.001 Pessoal e Encargos  

1.01.02 Gestão Administrativa  

1.01.02.001 Atividades Administrativas  

1.01.02.002 Prestadores de Serviços  

1.01.02.003 Material de Consumo  

1.01.02.004 Serviços de Terceiros e Encargos  

1.01.02.005 Programa de Auditoria  

1.01.02.006 Ações da Corregedoria  

1.01.02.007 Equipamentos e Material Permanente  

1.01.02.008 Obras e Instalações  

1.01.05 Delegacias Regionais/URFA/Secretarias  

1.01.05.001 Delegacia A  

1.01.06 Eventos Administrativos  

1.01.06.001 Encontro de Assessores Contábeis  

1.01.06.002 Encontro de Assessores Jurídicos  

1.01.07 Capacitações e Treinamentos Institucionais  

1.01.07.001 Empregados/Servidores  

1.01.07.002 Conselheiros/Membros de Comissões  

1.01.07.003 Conselhos Regionais  

1.01.08 Eleições  

1.01.08.001 Processo Eleitoral  

1.01.09 Seleção/Concurso Público  

1.01.09.001 Concurso Público  

1.02 Reuniões Administrativas  

1.02.01 Sessões Plenárias  

1.02.01.001 Sessões Plenárias Ordinárias  

1.02.01.002 Sessões Plenárias Extraordinárias  

1.02.01.003 Sessões de Julgamento  

1.02.02 Reuniões de Diretoria  

1.02.02.001 Reuniões de Diretoria Ordinárias 
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1.02.02.002 Reuniões de Diretoria Extraordinárias  

1.02.03 Reuniões da Comissão de Tomada de Contas  

1.02.03.001 Comissão de Tomada de Contas - CTC  

1.02.04 Reuniões de Grupos de Trabalhos  

1.02.04.001 Comissão de Inquérito  

2 ATIVIDADES FINALÍSTICAS  

2.01 Gestão Operacional  

2.01.01 Gestão de Fiscalização  

2.01.01.001 Fiscalização  

2.02 Reuniões Institucionais  

2.02.01 Realização de Reuniões do Sistema  

2.02.01.001 Câmara Nacional de Presidentes  

2.02.01.002 Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES  

2.02.01.003 Câmara de Presidentes Sul e Sudeste  

2.02.03 Comissões Técnicas  

2.02.03.001 Coordenadoria de Comissões  

2.02.03.002 
Comissão Nacional de Ensino da Medicina Veterinária - 
CNEMV  

2.02.03.003 Comissão Nacional de Ensino da Zootecnia - CNEZ  

2.02.03.004 Comissão Nacional de Saúde Pública - CNSP  

2.02.03.005 Comissão Nacional de Residência Médico Veterinária - 
CNRMV  

2.02.03.006 Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal - CEBEA  

2.02.03.007 Comissão Nacional de Assuntos Políticos - CONAP  

2.02.03.008 Comissão Nacional de Animais Selvagens - CNAS  

2.02.03.009 Comissão Nacional de Meio Ambiente - CNMA  

2.03 Projetos de Divulgação e Marketing  

2.03.01 Publicidade Institucional  

2.03.01.001 Divulgação da Medicina Veterinária  

2.03.01.002 Divulgação da Zootecnia  

2.03.02 Publicações Técnicas e Institucionais  

2.03.02.001 Revista  

2.03.02.002 Boletim  

2.03.02.003 Outras Publicações Técnicas  

2.04 Projetos de Realização de Eventos  

2.04.01 Realização de Eventos da Medicina   

2.04.01.001 Realização de Eventos Internacionais da Medicina 
Veterinária  

2.04.01.002 Realização de Eventos Nacionais da Medicina Veterinária  

2.04.01.003 Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária 
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2.04.01.004 Reuniões da OIE  

2.04.02 Realização de Eventos da Zootecnia  

2.04.02.001 Realização de Eventos Internacionais de Zootecnia  

2.04.02.002 Realização de Evento Nacionais de Zootecnia  

2.04.02.003 Realização de Eventos Estaduais de Zootecnia  

2.05 Participação e Representações em Eventos  

2.05.01 Participação em Eventos da Medicina Veterinária  

2.05.01.001 
Participação em Eventos Internacionais de Medicina 
Veterinária  

2.05.01.002 Participação em Eventos Nacionais de Medicina 
Veterinária  

2.05.01.003 Participação em Eventos Estaduais de Medicina 
Veterinária  

2.05.02 Participação em Eventos da Zootecnia  

2.05.02.001 Participação em Eventos Internacionais da Zootecnia  

2.05.02.002 Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia  

2.05.02.003 Participação em Eventos Estaduais da Zootecnia  

2.05.03 Representações  

2.05.03.001 Representações em Eventos das Profissões  

3 APOIOS INSTITUCIONAIS  

3.01 Apoio aos Conselhos Regionais  

3.01.01 Apoio aos Conselhos Regionais para Eventos  

3.01.01.001 Apoio aos Conselhos Regionais para Realização de 
Eventos Internacionais  

3.01.01.002 
Apoio aos Conselhos Regionais para Realização de 
Eventos Nacionais  

3.01.01.003 
Apoio aos Conselhos Regionais para Realização de 
Eventos Estaduais  

3.01.02 Apoio para Despesas Administrativas, Aquisições e 
Reformas aos Conselhos Regionais  

3.01.02.001 Apoio para Despesas Administrativas  

3.01.02.002 Apoio para Aquisição de Sede  

3.01.02.003 Apoio para Reformas e Modernização Administrativa  

3.02 Apoio a Outras Entidades  

3.02.01 Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos  

3.02.01.001 Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos 
Internacionais  

3.02.01.002 Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos 
Nacionais  

3.02.01.003 Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos 
Estaduais                     
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8.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas. 
 

Encontram-se disponíveis nos Anexos. 
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE. 
 
9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
 

Não houve determinações e recomendações do TCU em 2016. 
 
9.2. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno. 
 

Não houve recomendações do órgão de controle interno. 
 
9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário 
 

Não há procedimento para ressarcimento ao erário por ordem do TCU. 
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11. ANEXOS E APÊNDICES. 
 
Anexo 01 – Balanço Patrimonial 2016 
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Anexo 02 - Balanço Orçamentário 2016 
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Anexo 03: Balanço financeiro 
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Anexo 04: Demonstração do Fluxo de Caixa. 
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Anexo 05: Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Anexo 06: Notas explicativas às demonstrações contábeis 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

PERNAMBUCO – CRMV-PE 
 
 

Nota 01 – Contexto Operacional 
 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco – CRMV-PE, pessoa jurídica de direito 
público, criada por lei federal, é uma autarquia federal, ligada a Administração pública em geral, 
com sede e Foro na Capital, na cidade do Recife, localizado, a Rua Conselheiro Theodoro, nº 460 – 
bairro do Zumbi – Recife/PE, CEP: 52050-310 com abrangência no estado de Pernambuco cuja 
finalidade é registrar e fiscalizar os profissionais que atuam na área da medicina veterinária e 
zootecnia. 
 
Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2016, estão sendo 
apresentadas em Reais (R$) e foram aprovados pela Comissão de Tomada de Contas, e referendada 
pelo plenário do CRMV-PE, cuja ata esta acostada a documentação da prestação de contas. 
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e 
premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos 
contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e 
despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas. 
 
Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis 
 

A) ORÇAMENTO DE 2016: 
 
As Receitas Orçamentárias de 2016 foram previstas em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e 
cem mil reais) e as Despesas Orçamentárias Autorizadas em R$ 2.100.000,00 (dois milhões 
e cem mil reais). Durante exercício de 2016, houve a necessidade de uma reformulação 
orçamentária atarvés de Superávit Financeiro no valor de R$ 350.000,00, para aquisição de 
elevador e rampa de acesso e aquisição de materiais gráficos, sendo elas autorizadas em 
plenária e CFMV, porém por motivos administrativos o processo licitatório referente ao 
elevador não foi concluído em 2016. 
 

B) RECEITA FINANCEIRA: 
 
As receitas do exercício de 2016 foram contabilizadas conforme extratos bancários, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas relativas às contas de aplicação financeira. 
 

C) DESPESAS: 
 

As despesas do exercício de 2016 foram contabilizadas de acordo com as normas e padrões                
inerentes aos procedimentos contábeis determinadas as autarquias federais. 
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      D) ATIVO CIRCULANTE: 
 

O ativo circulante esta composto das contas: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, 
CREDITOS A CURTO PRAZO, DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 
E INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO, de 
conformidade com o Balanço Patrimonial. 

 
E) ATIVO NÃO CIRCULANTE: 

 
No ativo não circulante está demonstrado pela conta do Imobilizado (Bens Móveis e 
Imóveis) ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação 
acumulada. Os bens móveis e imóveis pertencente ao CRMV-PE, estão distribuídos na sua 
sede. Foi adquirido um sistema para melhor controle do imobilizado, todavia, é necessário 
realizar um levantamento patrimonial para o tratamento contábil dos itens do patrimônio, 
bem como reavaliação e depreciação. 
 

F) PASSIVO CIRCULANTE: 
 
O passivo circulante esta composto das contas: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR DE CURTO PRAZO, 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR DE CURTO PRAZO, E OBRIGAÇÕES 
FISCAIS A CURTO PRAZO, PROVISÕES A CURTO PRAZO E DEMAIS 
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO de conformidade com o Balanço Patrimonial. 
 

G)  PATRIMÔNIO LIQUÍDO: 
 
O patrimônio social é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência 
de superávits ou déficits apurados anualmente. 
 

H) APURAÇÃO DO RESULTADO: 
 
As receitas são escrituradas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de competência. 
No confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, verificou-se um 
superávit orçamentário no exercício de 2016, no valor de R$ 665.277,58. 
 

I) SALDO DISPONÍVEL: 
 
Os saldos disponíveis em Bancos Conta Corrente e Aplicações Financeiras, estão 
devidamente conciliados pelos extratos bancários em 31 de dezembro de 2016. 


