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II – MENSAGEM DO PRESIDENTE 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC, integra o 

Sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 

(Sistema CFMV/CRMVs), criado por meio da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, e 

regulamentado pelo Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969. A sua principal proposta é garantir 

à sociedade uma prestação de serviços nas áreas da medicina veterinária e zootecnia que seja 

técnico-científica, ética e de alta qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional na sua 

jurisdição. 

A medicina veterinária é uma profissão tentacular que tem sua base fundamentada em três 

pilares: a clínica médica e cirúrgica; a medicina veterinária preventiva e a tecnologia e inspeção de 

produtos de origem animal; e a produção animal e agronegócio.  

A zootecnia é fundamental para o fortalecimento do agronegócio, mercado que é 

responsável por mais de 20% do produto interno bruto (PIB) brasileiro. São profissões que integram 

o conceito de saúde única, utilizado para definir a relação de interdependência da saúde humana e 

da saúde animal com a saúde dos ecossistemas em que estão inseridas. 

O Brasil necessita de médicos veterinários e zootecnistas de qualidade, profissionais e 

cidadãos comprometidos com a ética e o progresso da sociedade. Humanistas, inovadores, com uma 

visão holística, crítica e reflexiva. O CRMV-AC existe para garantir que prospere esse perfil de 

profissional, que seguramente fará um trabalho que atenda aos anseios da sociedade. 

O CRMV-AC tem procurado, constantemente, aperfeiçoar-se no desenvolvimento de suas 

rotinas administrativas e no cumprimento da legislação a que está sujeito, sem, contudo, deixar de 

cumprir suas funções legais e as metas de trabalho programadas. 

Estamos no caminho para que, com qualidade e dinamismo, nossos processos fortaleçam de 

forma crescente, transformando os desafios em realizações que orgulhem os profissionais de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, por meio de um exercício profissional cada vez mais qualificado 

e eficaz. 

 

2.1 – Resumo dos principais resultados alcançados pela unidade prestadora de contas (UPC) 

frente aos objetivos estratégicos e as prioridades da gestão. 

   

O monitoramento do plano estratégico por meio de sistema de gestão estratégica que, apesar 

de encontrar-se em fase de estruturação para posteriormente a implantação e utilização, contudo não 

conseguimos estruturar por falta de funcionários para compor as equipes, mas apesar das 

dificuldades apresentadas pode ser observada que a ferramenta utilizada no controle das ações 

relacionadas a estratégia do CRMV-AC é controle manual com o acompanhamento dos projetos, 

com suas metas. 
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AS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DO ESTADO DO ACRE NO EXERCÍCIO DE 2019  

 Realizou em 25/09/2019 cerimônia de inauguração da nova sede do CRMV-AC; 

 

Figura 1 – Placa de inauguração da Nova Sede do CRMV-AC – 2019 

 

 

Figura 2 – Galeria de Presidentes da Nova Sede do CRMV-AC – 2019 

 



 

11 

 

 

Figura 3 – Nova Sede do CRMV-AC – 2019 

 

AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS 

OBJETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2019 

 Resistência de clientes à nova cultura organizacional;  

 Falta de corpo funcional, ou seja, funcionários para realização das tarefas e falta de 

funcionários para ocupar os cargos dentro da entidade com surgimento de novas demandas, 

apesar de realização de concurso público;  

 A dificuldade em adquirir bens e equipamentos para o bom andamento da entidade;  
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III – VISÃO GERAL ORANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

 

3.1 – O que a UPC faz e quais são as circunstancias em que ela atua? 

  3.1.1 - Finalidade e competências No desempenho de sua missão, o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Estado do Acre - CRMV-AC é um órgão de fiscalização, controle, 

orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Medicina Veterinária no 

território de sua jurisdição.  

  O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC tem por 

competência especificamente ao CFMV à expedição das resoluções que regem o Sistema 

CFMV/CRMVs, conforme a natureza e competências estabelecidas na Lei nº 5.517/1968. A 

fiscalização do exercício da profissão de Médico Veterinário e Zootecnista por ser exercida pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. O 

Conselho é regulamentado pela Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentado pelo 

Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, instituído de acordo com a Resolução nº 518, de 11 de 

junho de 1987. 

 Contudo, compete a atribuição do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV criar 

as resoluções que estabelece as normas que rege os Conselhos de Medicina Veterinária, referente a 

Lei nº 5.517/1968. Mas a punição dos infratores, bem como a aplicação das sanções disciplinares é 

realizada pelo CRMV-AC. Também é competência promover perante o juízo da Fazenda Pública e 

mediante processo de executivo fiscal, a cobrança das penalidades previstas no âmbito do Sistema.  

 

 3.1.2 - Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da 

entidade   

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC é uma 

autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, 

administrativa e financeira, criada pela Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo 

Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, foi instituído de acordo com a Resolução nº 518, de 11 

de junho de 1987, com jurisdição no Estado do Acre, tem por finalidade principal a fiscalização do 

exercício profissional dos médicos veterinários e dos zootecnistas, bem como das empresas que 

exercem atividades peculiares à medicina veterinária, nele registradas.  

  Para regular seu funcionamento, o CFMV elaborou o RIP – Regimento Interno Padrão dos 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária – CRMVs, aprovado pela Resolução nº 591, de 26 de 

junho de 1992, tendo sido publicada do DOU, em 27 de outubro de 1992. 

  Foi criado em 11 de junho de 1987, para disciplinar, fiscalizar e orientar o exercício 

profissional dos Médicos Veterinários e Zootecnistas, exercendo importante papel de assessor aos 

governos federais, estaduais e municipais nos assuntos que afeta a essas profissões. Atua para 

promover o bem-estar da sociedade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia, disciplinando os 

exercícios das profissões de médico veterinários e zootecnistas, por meio da normatização, fiscalização, 

orientação, valorização profissional e organização das classes. 
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 3.1.3 - Breve histórico 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 Decreto nº 23.133, do então 

Presidente da República Getúlio Vargas, é que as condições e os campos de atuação do Médico 

Veterinário foram normatizados, 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 fiscalizadora do exercício profissional. A primeira Diretoria do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária foi empossada em 1969, composta por Médicos Veterinários. Porém, o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado do Acre foi criado, através da Resolução nº 

518/87, em 11/06/1987.  



 

14 

 

 

3.2 - Identificação da UPC e declaração da sua missão e visão 

Quadro 1  - Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Nome: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC 

CNPJ: 14.367.577.0001-40 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal 

Endereço postal: Rua Major Ladislau Ferreira Nº 367, Bairro Dom Giocondo, Rio Branco – AC, 

CEP: 69.900-279 

Telefones da Entidade: (68) 3224-5570  

Endereço da página da Internet: www.crmvac.org.br 

Endereço de correio eletrônico institucional: crmvac@crmvac.org.br 

 

  3.2.1 - declaração da sua missão, visão e valores 

  Missão em promover o desenvolvimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado do Acre, regulamentando e fiscalizando o exercício profissional, com compromisso e 

atuação ética, visando o bem-estar da sociedade. 

Visão voltada para a excelência, para ser reconhecido como referência no Sistema 

CFMV/CRMV’s e pela sociedade.  

Valores com ética, profissionalismo, valorização do profissional de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, cooperar com o próximo e promover a integração institucional, prestando um serviço de 

excelência, para o alcance dos resultados. 

3.3 – Composição acionaria do capital social 

 Não se aplica. 

3.4 – Participação em outras sociedades 

 Não se aplica. 

3.5 – Estrutura Organizacional 

 O Plenário atua como órgão legislativo/deliberativo, composto pela diretoria executiva e 12 

Conselheiros, sendo seis efetivos e seis suplentes, que possui poderes legislativos e deliberativos em 

primeira instância. 

A Diretoria Executiva é formada por quatro Diretores (Presidente, Vice-Presidente, 

Tesoureiro e Secretário-Geral), que se reúnem, ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente, onde deliberam 

sobre assuntos que envolvam interesses administrativos internos. 

 

http://www.crmvac.org.br/
mailto:crmvac@crmvac.org.br
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A Diretoria do CRMV-AC responsável por gerir esta Autarquia no triênio 2018/2021. 

 

Diretoria Executiva: 

Presidente: André Luiz Teixeira de Carvalho – 00124-VP 

Vice-Presidente: Fabio Pires de Moraes – 00152-VP 

Secretário Geral: Jessé Moreira Campos Monteiro – 00136-VP 

Tesoureiro: Alan Burin Palú – 000126-VP 

Corpo Deliberativo (Plenário): 

Conselheiros Efetivos: 

Med. Vet. Francisco Aires Arcoverde Ramos – 00080-VP 

Med. Vet. José Lucenildo Nery de Lima – 00159-VP 

Med. Vet. Leandro Augusto Kohara Melchior 00187-VP 

Med. Vet. Ângela Maria Fortes de Andrade – 00282-VP 

Med. Vet. Fabiana Neves Pinto Frota 00161-VP 

Med. Vet. Gabriela de Menezes Paz 00371-VP 

 

 Conselheiros Suplentes: 

Med. Vet. Oarde Bartolomeu Silva – 00083-VP 

Med. Vet. João Antônio Vieira De Oliveira 00301-VP 

Med. Vet. Claudio Andrade Sales –00084-VP 

Med. Vet. Carolina Cristina Jardim 00294-VP 

Med. Vet. Ennyelson Moraes De Souza –00185-VP 

Med. Vet. Acácio Duarte Pacheco 00352-VP 
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  3.5.1 – Organograma Funcional do CRMV-AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organograma do CRMV-AC 

Fonte: CRMV-AC 2018
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3.6 – Ambiente Externo 

Analise Externa:  

Oportunidades:  

a) Adoção do planejamento estratégico como ferramenta gerencial permanente; 

b) Integração de informações entre os CFMV/CRMVs; 

Ameaças: 

a) Falta de conhecimento da sociedade sobre a função e os serviços prestados pelo CRMV-AC; 

b) Falta de interesse dos profissionais registrados no Conselho em conhecer o sistema 

CFMV/CRMVs; 

c) Ausência de política de retenção de colaboradores; 

 

3.7 – Modelo de negócio (ou cadeia de valor) 

  O Conselho Regional de Medicina Veterinária visa promover a continuidade da 

modernização organizacional investindo em ferramentas de gestão que oportunizem a melhoria 

contínua dos processos de trabalho, a consolidação das práticas de planejamento e gestão de 

projetos, de modo a obter melhor desempenho da organização. Além disso, criar políticas e 

programar iniciativas necessárias ao desenvolvimento da cultura orientada a resultados, trabalhando 

o alinhamento de toda organização com as estratégias traçadas, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e promover a melhoria contínua do desempenho profissional 

implementando práticas que assegurem a utilização do capital intelectual de forma alinhada com a 

Missão, Visão e Valores. 
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IV - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 
 

4.1 – Como a estrutura de governança apoia a capacidade da UPC de alcançar seus objetivos? 

  O ponto de partida para o alcance dos objetivos se dá por um pilar de governança fundado no bom 

relacionamento com nossos clientes, voltado a um olhar de apoio e fomento ao exercício da Medicina 

Veterinária.  

  Assim, dentre os meios utilizados no endosso da capacidade da UPC, registra-se a promoção do 

desenvolvimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre, 

regulamentando e fiscalizando o exercício profissional, com compromisso e atuação ética, visando 

o bem-estar da sociedade. 

  Além disso, a persecução do estabelecimento de uma instituição voltada para a excelência, 

visando ao reconhecimento como referência no Sistema CFMV/CRMV’s e pela sociedade.  

  Ademais, insta salientar a ênfase dada a valores como ética, profissionalismo, valorização do 

profissional de Medicina Veterinária e Zootecnia, cooperar com o próximo e promover a integração 

institucional, prestando um serviço de excelência, para o alcance dos resultados. 

  Estruturalmente, a Autarquia é una, no entanto, ramifica-se em setores que, por meio de um 

trabalho dinâmico e interdependente, conferem celeridade e eficiência aos procedimentos, sempre 

sob a estrita observância da legislação atinente ao Sistema CFMV/CRMV´s, atribuindo, assim, 

lisura e segurança jurídica aos atos administrativos emanados por esta instituição. 

 

  4.1.1 - planejamento organizacional 

 O projeto foi elaborado com o intuito de orientar os colaboradores do CRMV-AC no 

exercício de 2019. Pretende-se, com isso, atingir metas e objetivos capazes de transformar 

positivamente a Autarquia como um todo. O envolvimento do corpo funcional foi de fundamental 

importância na elaboração do projeto, pois são os colaboradores que, efetivamente, lidam com as 

rotinas administrativas da instituição. O principal objetivo deste Plano de Atividades é a constante 

melhoria na utilização dos recursos humanos, financeiros e matérias, pois define com clareza as 

atividades que cada setor da entidade deve desempenhar. Tudo baseado na ideia de otimização, 

almejando resultados concretos, evitando o desperdício com a duplicidade na execução de tarefas e 

os conflitos internos. Os trabalhos realizados pelo CRMV-AC são pautados pelo comprometimento 

dos colaboradores e a eficiência em prestar serviços de qualidade à sociedade. 

  Para identificação do diagnóstico da instituição foi utilizada a ferramenta SWOT que serviu 

de fundamento para a elaboração dos objetivos estratégicos que permitirão o alcance da Visão. O 

Mapa Estratégico foi construído utilizado o Balanced Scorecard (BSC). 

 

4.2 – Principais objetivos estratégicos. 

  Tem por propósito informar sobre os objetivos da atuação da unidade no exercício de 2019. 

De forma sucinta, os objetivos e metas estabelecidas para o exercício em decorrência do seu 

planejamento estratégico. 
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 Quadro 2 - Objetivos 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGIA 

FINANCEIRO Aumentar a Receita de Arrecadação Criar política de Cobrança e atualização Cadastral 

 

CLIENTES 

 

Atualizar todos os endereços e e-mail dos cadastros de 

pessoas físicas e jurídicas 

Incentivar a atualização cadastral de empresas e profissionais 

Manter elevado o nº de clientes satisfeitos e Melhorar 

o nível de satisfação dos clientes, reduzir o tempo de 

atendimento ao cliente -  Transparência 

Criar plano de comunicação e pesquisa de satisfação através do site 

e melhorar o processo de atendimento ao cliente; Criar programa de 

Pesquisa de satisfação; divulgar com transparência os procedimentos 

realizados pelo CRMV-AC no site;  

Realizar Educação Continuada: Realizar campanha de 

valorização da atuação do médico veterinário e do 

zootecnista 

Propiciar aos profissionais conhecimentos e atualização referente à 

área de atuação com Entrevistas em rádio, televisão, jornais, 

divulgação no site do CRMV-AC; Promover nas áreas de Vigilância 

epidemiológica; Segurança alimentar; eventos agropecuários; 

Realizar Semana do médico veterinário: Inserção 

efetiva do médico veterinário e zootecnista no 

segmento meio ambiente e animais silvestres 

Divulgar no site do CRMV-AC; Reunir a categoria nos diversos 

segmentos; Discutir assuntos de interesse da categoria; Realizar 

palestras e cursos para os profissionais; Realizar palestras em 

escolas; Realizar o I Congresso da Região Norte de Medicina 

Veterinária sobre meio ambiente e animais silvestres 

IN
T

E
R

N
A

 

COBRANÇA,  

DÍVIDA ATIVA  

E JURÍDICO  

Promover campanha de regularização de débitos  Realizar emissão de cartas de cobrança para débitos de exercícios 

anteriores; Manter todos os débitos inscritos em dívida ativa da 

União; Utilização de inscrição dos débitos em Protesto; Utilização 

de inscrição dos débitos no CADIN 

COMUNICAÇÃO 

Fortalecer a imagem do CRMV-AC perante os 

profissionais e a sociedade 

Informar sobre a relevância da medicina veterinária e zootecnia 

através do site: crmvac.org.br 

Ampliação de Relações Públicas e Publicitárias - 

divulgar e ampliar os serviços prestados à sociedade  

Realizar ações de publicidade institucional e de utilidade pública 

através do site: crmvac.org.br 

Implantar o Desenho de Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) 

Elaborar e Executar o Desenho de Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP), estruturar equipes para acompanhar o planejamento 
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através de reuniões 

 

 

 

 

 

PATRIMÔNIO 

 

 

 

 

Adquirir programa de patrimônio para mensurar e 

atualizar valor do patrimônio 

Realizar os lançamentos para mensurar e atualizar valor do 

patrimônio 

Realizar Reforma da sede Oferecer um espaço de trabalho mais digno aos servidores e 

ambiente favorável aos clientes 

Compra de 02 (dois) veículos Adquirir dois veículos: um veículo traçado para realização de 

fiscalização no interior do Estado e um veículo para atender a 

demanda do Conselho. Aumentar o número de fiscalizações no 

interior do Estado e oferecer mais segurança ao fiscal 

Incrementar, buscando a adequação de equipamentos - 

Equipar a sede do Conselho 

Adquirir mobiliários em geral, móveis, máquinas, aparelhos e 

equipamentos, material de expediente, material de informática 

como: computadores, impressoras, telefones, equipamentos para 

gravação de audiências: computador, mesa de som e microfones, 

data show e outros 

Contratação de Apólice de Seguro Imobiliário Atender a recomendação do CFMV e contratar apólice de seguro 

para os imóveis adquiridos pelo CRMV-AC  

FISCALIZAÇÃO 

Incrementar e estruturar a fiscalização, intensificar as 

ações de valorização da ART 

Implantar controles da fiscalização; Implantar metas a realizar na 

fiscalização; Aumentar a arrecadação e a atuação de fiscalização nas 

empresas ligadas à clínica veterinária, pet shop e eventos e zootecnia 

sem registro no CRMV;  

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO 

Contratação de aprovados em Concurso Público, 

estagiários, prestadores de serviços de pessoa física e 

jurídica (sistema de vigilância) 

Estruturar a instituição com a contratação de pelo menos três 

servidores, um fiscal, dois administrativo, um estagiário. 

 

Ampliação do sistema de vigilância patrimonial Equipamento de segurança com câmeras e sensores 
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Desenvolver competências estratégicas com programas 

de capacitação e melhorar do nível de satisfação dos 

colaboradores e Promover o desenvolvimento e a 

valorização das pessoas com foco em resultados 

Criar programa de treinamento, capacitação e desenvolvimento; 

criar plano de carreira; criar programa de pesquisa de satisfação; 

realizar reuniões com o quadro de funcionários; 

     Fonte: CRMV-AC/2019 

4.3 – Planos para implementar as prioridades estratégicas 

Quadro 3 - Mapa Estratégico 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META  INICIATIVA 

FINANCEIRA 

Aumentar a Receita de 

Arrecadação 

Receita de arrecadação 

/Receita de Arrecadação do 

ano passado 

Aumentar a Receita em 

25% ao do ano passado 

Criar política de Cobrança e atualização Cadastral 

 

 

 

 

 

CLIENTE 

 

 

 

 

 

Atualizar todos os endereços e 

e-mail dos cadastros de pessoas 

físicas e jurídicas 

Cadastros atualizados/total de 

cadastro 

Atualizar em 100% Incentivar a atualização cadastral de empresas e 

profissionais  

Manter elevado o nº de clientes 

satisfeitos e Melhorar o nível 

de satisfação dos clientes, 

reduzir o tempo de atendimento 

ao cliente -  Transparência 

Nº de clientes satisfeitos/ nº 

de clientes total; e Tempo de 

atendimento por ano 

passado/tempo de 

atendimento atual 

Aumentar o nº de clientes 

satisfeitos em 50% e 

Reduzir o tempo de espera 

em 50% 

Criar plano de comunicação e pesquisa de satisfação 

através do site e melhorar o processo de atendimento ao 

cliente; Melhorar os processos de atendimento aos 

clientes e Criar programa de Pesquisa de satisfação; 

Editar e adequar o Site do CRMV-AC; divulgar com 

transparência os procedimentos realizados pelo CRMV-

AC no site; Integrar os profissionais do CRMV-AC 

Realizar Educação Continuada: 

Realizar campanha de 

valorização da atuação do 

médico veterinário e do 

zootecnista; 

Nº de cursos de ART/cursos 

ano anterior 

Dar informação à sociedade 

sobre a importância do 

médico veterinário e 

zootecnista em até 30% 

Propiciar aos profissionais conhecimentos e atualização 

referente à área de atuação com Entrevistas em rádio, 

televisão, jornais, divulgação no site do CRMV-AC; 

Promover nas áreas de Vigilância epidemiológica; 

Segurança alimentar; eventos agropecuários; 
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CLIENTE 

 

Realizar Semana do médico 

veterinário: Inserção efetiva do 

médico veterinário e 

zootecnista no segmento meio 

ambiente e animais silvestres 

Evento realizado/evento total Divulgar, conscientizar e 

incentivar a atuação no 

segmento meio ambiente e 

animais silvestres em 30% 

Divulgar no site do CRMV-AC; Reunir a categoria nos 

diversos segmentos; Discutir assuntos de interesse da 

categoria; Realizar palestras e cursos para os 

profissionais; Realizar palestras em escolas; Realizar o I 

Congresso da Região Norte de Medicina Veterinária 

sobre meio ambiente e animais silvestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover campanha de 

regularização de débitos  

Total de regularizados/total 

inscritos 

Regularizar em 70% Realizar emissão de cartas de cobrança para débitos de 

exercícios anteriores, manter todos os débitos inscritos 

em dívida ativa da União, inscrição dos débitos em 

Protesto e no CADIN 

Fortalecer a imagem do 

CRMV-AC perante os 

profissionais e a sociedade 

Imagem fortalecida/sociedade Fortalecer imagem em 70% Informar sobre a relevância da medicina veterinária e 

zootecnia através do site: crmvac.org.br 

Divulgar e ampliar os serviços 

prestados à sociedade  

Serviço divulgado/serviço 

total 

Divulgar ações em 70% Realizar ações de publicidade institucional e de 

utilidade pública através do site: crmvac.org.br 

Implantar os Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) 

POP elaborado/ POP 

implantado 

Realizar em 50% Elaborar e Executar o Desenho de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP), estruturar equipes para 

acompanhar o planejamento através de reuniões 

Adquirir programa de 

patrimônio 

Patrimônio lançado/programa 

adquirido 

Manter atualizado todo 

patrimônio 

Realizar os lançamentos para mensurar e atualizar valor 

do patrimônio 

Realizar Reforma da sede Imóvel comprado/imóvel 

adequado 

Melhorar o aspecto visual e 

dar conforto aos usuários e 

servidores em 100%.  

Oferecer um espaço de trabalho mais digno aos 

servidores e ambiente favorável aos clientes devido ao 

desgasto do tempo 

Compra de 02 (dois) veículo  Aumentar arrecadação, nas 

viagens do interior do 

estado e proporcionar maior 

segurança à fiscalização em 

100% 

Adquirir dois veículos: 01 veículo traçado para 

realização de fiscalização no interior do Estado e 01 

veículo para atender a demanda do Conselho. Aumentar 

o número de fiscalizações no interior do Estado e 

oferecer mais segurança ao fiscal 
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INTERNA 

Incrementar, buscando a 

adequação de equipamentos - 

Equipar a sede do Conselho 

 Proporcionar melhores 

condições de 

funcionamento ao CRMV-

AC em 70% 

 

Adquirir mobiliários em geral, móveis, máquinas, 

aparelhos e equipamentos, material de expediente, 

material de informática como: computadores, 

impressoras, telefones, equipamentos para gravação de 

audiências: computador, mesa de som e microfones, 

data show e outros 

Contratação de Apólice de 

Seguro Imobiliário 

 Promover maior segurança Atender a recomendação do CFMV e contratar apólice 

de seguro para os imóveis adquiridos pelo CRMV-AC 

Incrementar e estruturar a 

fiscalização, intensificar as 

ações de valorização da ART 

Nº visitas/nº registro Controlar a atuação de 

empresas e profissionais 

ligados à medicina 

veterinária e zootecnia em 

30% 

Implantar controles da fiscalização; Implantar metas a 

realizar na fiscalização; Aumentar a arrecadação e a 

atuação de fiscalização nas empresas ligadas a clínica 

veterinária, pet shop e eventos e zootecnia sem registro 

no CRMV; 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 C

R
E

S
C

IM
E

N
T

O
 

Contratação de aprovados em 

Concurso Público, estagiários, 

prestadores de serviços de 

pessoa física e jurídica (sistema 

de vigilância) 

Concurso realizado/pessoal 

contratado 

Adequar o quadro de 

pessoal do Conselho pelo 

menos em 30% 

Estruturar a instituição com a contratação de pelo menos 

três servidores, 01 fiscal, 02 administrativo, 01 

estagiário 

Ampliação do sistema de 

vigilância patrimonial 

 Promover maior segurança Equipamento de segurança com câmeras e sensores 

Desenvolver competências 

estratégicas com programas de 

capacitação e melhorar do nível 

de satisfação dos colaboradores 

e Promover o desenvolvimento 

e a valorização das pessoas 

com foco em resultados 

Quantidade de profissionais 

treinados e 

desenvolvidos/quantidade 

total de profissionais 

100% dos profissionais 

treinados 

Criar programa de treinamento, capacitação e 

desenvolvimento; criar plano de carreira; criar programa 

de pesquisa de satisfação; realizar reuniões com o 

quadro de funcionários; 

     Fonte: CRMV-AC/2019
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4.4 - Descrição das estruturas de governança 

  Com o objetivo de apresentar a estrutura de governança e de autocontrole da gestão da 

unidade, explicitando os mecanismos e controles internos adotados para garantir o alcance dos 

objetivos planejados, a estrutura orgânica de governança e a forma de remuneração dos integrantes 

dessa estrutura.  

 4.4.1 – Estrutura de governança da entidade 

 O CRMV-AC não possui unidade de auditoria interna ou de controle interno, ou conselho de 

administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, comitês de apoio a governança, sistema de 

ouvidoria. Pois o sistema de auditoria é realizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

  A estrutura básica de governança da entidade é responsável pela criação de condições para o 

desempenho integrado e sistemático das finalidades do Conselho Regional, sendo composta por 

órgãos de caráter decisório ou executivo, compreendendo: Plenário, Diretoria Executiva, Comissão 

de Tomada de Contas e Assessorias. 

   I – Órgão Legislativo/Deliberativo: O Plenário do CRMV-AC é o órgão colegiado 

decisório da estrutura básica que tem por finalidade decidir os assuntos relacionados às 

competências do Conselho Regional. Plenário é integrado por todos os membros efetivos do 

Conselho com atuação legal e regimental próprios; com competência para observar as resoluções 

emanadas do CFMV e as do Regional; julgar infrações à legislação pertinentes ao exercício da 

medicina veterinária cometidas na jurisdição; deliberar sobre a proposta orçamentária elaborada; 

julgar as prestações de contas da Diretoria Executiva; apreciar e deliberar sobre o relatório anual da 

Diretoria Executiva; decidir sobre aquisição ou alienação de bens patrimoniais do Conselho; 

discutir e votar requerimentos de inscrições de profissionais; expedir as resoluções necessárias ao 

cumprimento das atribuições do Conselho. 

    II – Órgão Executivo: A Presidência é o órgão executivo máximo da estrutura básica que 

tem por finalidade dirigir o CRMV-AC, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e normativas 

vigentes, assim como as decisões do Plenário. Diretoria Executiva é integrada pelo Presidente, 

Vice-Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro, responsável pela execução das resoluções do 

plenário do CRMV, competindo 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. 

  III - Comissão de Tomada de Contas - CTC: composta de qualquer conselheiro efetivo ou 

suplente do CRMV, a comissão destina-se a emitir relatório e voto ao plenário do CRMV sobre 

balancetes, prestação de contas da Diretoria, proposta e reformulação orçamentária; 

  IV - Assessorias: Assessoria Contábil - elaboração de balancetes e prestação de contas 

mensal e anual, empenho, nota de liquidação e baixa de pagamento, analise e parecer contábil;  

Assessoria Jurídica: execução judicial, analise e emissão de parecer jurídico para embasar a 

Diretoria-Executiva;  

Assessoria da Presidência: prestar apoio à presidência em suas representações, controlar, 

conduzir e acompanhar o desenvolvimento das atividades e outros;  

Assessoria Administrativa: prestar apoio;  
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Área administrativa: coordenação administrativa, contábil, financeiro e de recursos 

humanos, responsável pela administração interna, controle de custos;  

Área contábil: responsável pelo controle da execução orçamentária, classificação das 

despesas, atualização do plano de contas, elaboração da conciliação bancária, balancete mensal e do 

balanço anual, reformulações orçamentárias a serem submetidas ao plenário em consonância com o 

plano de metas do conselho; contabilizar, diariamente a movimentação de despesas e receita; 

executar a escrituração dos livros diário e razão; encerrar mensalmente, o movimento contábil e 

proceder a emissão e analise dos respectivos balanço e balancetes;  

Área financeira responsável pelo controle da receita e despesas do CRMV, consolidação 

diária das contas e saldos bancários; 

Área de cadastro/registro: realizar a inscrição e/ou cancelamento de profissionais 

habilitados ao exercício da medicina veterinária e da zootecnia, da responsabilidade técnica, 

observando-se os procedimentos legais e regulamentares aplicáveis; emitir certidões relativas aos 

serviços de sua competência, bem como cédulas de identidade profissional, certidões de 

regularidade e registro; controlar o estoque de cédulas de identidade profissional a serem emitidas;  

Área de protocolo: responsável pelo controle dos documentos recebidos pelo CRMV, 

dando o tratamento adequado aos documentos, formalizando os processos, controlando sua 

tramitação, mantendo atualizados dados e consulta sobre documentos e processos, organizar e 

controlar o arquivo de documentos, acompanhar as suas transmissões. 

 

  4.4.2 - Informação sobre dirigentes 

  Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a 

função, o segmento. 

Quadro 4 - Relação dos Principais Dirigentes da Entidade 

Rol dos principais dirigentes 

Período de Gestão: 13/11/2018 a 12/11/2021 - Triênio 2018/2021 

Diretoria Executiva 

Presidente André Luiz Teixeira de Carvalho 

Vice-Presidente  Fábio Pires de Moraes 

Secretário-Geral Jessé Moreira Campos Monteiro 

Tesoureiro: Alan Burin Palú 

Atuais Conselheiros Efetivos 

Med. Vet. Francisco Aires Arcoverde Ramos 

Med. Vet. José Lucenildo Nery de Lima 

Med. Vet. Leandro Augusto Kohara Melchior 

Med. Vet. Ângela Maria Fortes de Andrade 

Med. Vet. Fabiana Neves Pinto Frota 

Med. Vet. Gabriela de Menezes Paz 

Atuais Conselheiros Suplentes 

Med. Vet. Oarde Bartolomeu Silva 

Med. Vet. João Antônio Vieira de Oliveira 

Med. Vet. Claudio Andrade Sales 
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Med. Vet. Carolina Cristina Jardim 

Med. Vet. Ennyelson Moraes de Souza 

Med. Vet. Acácio Duarte Pacheco 

Membros da CTC – Triênio 2018/2021 

Presidente Francisco Aires Arcoverde Ramos 

Membro Efetivo Jessé Moreira Campos Monteiro 

Membro Efetivo Ângela Maria Fortes de Andrade 

Membro Suplente Claudio Andrade Sales 

Membro Suplente Oarde Bartolomeu Silva 

Membro Suplente Alan Burin Palu 

 

4.5 – Principais Canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas 

 O cidadão dispõe de acesso às informações de seu interesse e de relacionamento com a 

unidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões e outros, através dos meios de 

comunicação, presencial, correspondências por correios, telefone, e-mail, Site do CRMV-AC, 

Facebook e Instagram.  

 4.5.1 – Canais de comunicação do CRMV-AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Canais de comunicação do CRMV-AC  Fonte: CRMV-AC/2019 
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  4.5.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 O CRMV-AC não temos nenhum mecanismo utilizado pela unidade para medir a satisfação 

dos cidadãos-usuários ou clientes dos produtos e/ou serviços resultantes da atuação, bem como a 

demonstração e análise dos resultados identificados, inclusive os registrados em pesquisas de 

opinião realizadas. 

  

  4.5.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

unidade 

 O Regional criou o site para contribuir para a transparência da gestão. Apesar das 

dificuldades conseguimos realizar um dos objetivos desse Conselho. Então, o site do CRMV-AC 

tem servido como mecanismo de transparência das informações referentes à atuação, consideradas 

úteis e relevantes à sociedade. Porém, não conseguimos adequar de maneira totalmente satisfatória 

com abrangência total em sua transparência. 
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V – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNOS 

 

5.1 – Quais são os riscos específicos que afetam a capacidade de UPC alcançar seus objetivos 

no exercício e como a UPC lida com eles? 

  Na gestão de riscos e controles internos, o CRMV-AC visa gerenciar o controle com 

qualidade em seus serviços, para que as necessidades de seus clientes sejam atendidas, de forma 

satisfatória e dentro da legalidade.  

  O CRMV-AC é uma autarquia sem fins lucrativos, que é mantido através de arrecadação de 

anuidades e taxas, a falta de recursos financeiros pode ser um indicativo de riscos, que limitem as 

ações planejadas desta instituição. 

  Então, o risco maior seria a falta de recursos financeiros para realizar o planejado, para dar 

continuidade às ações do Regional. 

 

5.2 - Gestão de riscos e controle internos: vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, 

riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício; 

 A estrutura organizacional do CRMV-AC tem o intuito de planejar, executar, controlar e 

monitorar as suas atividades. A definição dos objetivos é uma precondição à identificação de 

eventos, à avaliação de riscos e às respostas a riscos. 

 

  5.2.1 - Atuação da unidade de auditoria interna  

 Não se aplica. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre não dispõe 

de estrutura de auditoria interna. 
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VI – RESULTADOS DA GESTÃO 

 

6.1 – Até que ponto a UPC já alcançou seus objetivos estratégicos para o período e quais as 

expectativas para os próximos exercícios? 

  Esta UPC até o momento vem trabalhando para alcançar os objetivos da gestão de forma 

objetiva e eficiente. É um exercício diário na administração pública a boa aplicação dos recursos 

públicos. Por isso estamos buscando aumentar cada vez mais o aprimoramento das prestações com 

eficácia e transparência.    

 

6.2 – Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e as 

prioridades da gestão. 

 Para identificação do diagnóstico da instituição foi utilizada a ferramenta SWOT que serviu 

de fundamento para a elaboração dos objetivos estratégicos que permitirão o alcance da Visão. O 

Mapa Estratégico foi construído utilizado o Balanced Scorecard (BSC). 

 

  6.2.1 – Desempenho Operacional 

 Tem por objetivo demonstrar os resultados obtidos pela UPC na condução dos objetivos 

definidos nos planos, seja estratégico, tático ou operacional para as unidades responsáveis por 

objetivos estabelecidos. 

 

  6.2.1.1 – Iniciativa Estratégica 

Perspectiva Financeira

 

Tabela 1 - Aumentar a Receita 
Tema - Aumentar a Receita de Arrecadação  

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

 

Aumentar a receita de 

arrecadação 

Criar política de cobrança e 

atualização Cadastral, aprimoramento 

de cobrança, através da atualização de 

cadastros e cobranças dos 

inadimplentes através de cartório 

Tem sido realizado um forte 

acompanhamento para incentivar os 

profissionais e empresas manter seus 

cadastros regularizados, aderimos a política 

de cobrança através de cartório (protesto), 

tem sido satisfatório 
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Perspectiva Clientes

 

Tabela 2 – Educação Continuada – Palestras 
Tema – Palestras 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Atualizar todos os endereços 

e e-mail dos cadastros de 

pessoas físicas e jurídicas 

Incentivar a atualização cadastral de 

empresas e profissionais 

Integração de clientes ao conselho, tem sido 

uma forma que encontratamos para 

mantermos os nossos cadastro atualizados, 

realizamos força tarefa para realizar e com 

apoio de todos as áreas conseguimos dar 

andamento mais rapidamente 

Manter elevado o número de 

clientes satisfeitos e Melhorar 

o nível de satisfação dos 

clientes, reduzir o tempo de 

atendimento ao cliente -  

Transparência 

Criar plano de comunicação e 

pesquisa de satisfação através do site e 

melhorar o processo de atendimento 

ao cliente;  

Criar programa de Pesquisa de 

satisfação;  

Divulgar com transparência os 

procedimentos realizados pelo 

CRMV-AC no site;  

Integração de clientes ao conselho tem sido a 

forma que encontramos para mantermos o 

nosso cadastro atualizado, realizamos força 

tarefa para realizar e com apoio de todas as 

áreas, conseguimos dar andamento mais 

rapidamente. 

Realizar Educação 

Continuada: Realizar 

campanha de valorização da 

atuação do médico 

veterinário e do zootecnista 

Propiciar aos profissionais 

conhecimentos e atualização referente 

à área de atuação com Entrevistas em 

rádio, televisão, jornais, divulgação no 

site do CRMV-AC;  

Promover nas áreas de Vigilância 

epidemiológica; Segurança alimentar;  

Eventos agropecuários; 

Projeto em andamento, visando melhorar a 

transparência do site do regional; 

Atendimento ao cliente sempre buscando 

eficiência e eficácia para solucionar 

eventuais problemas. 

Realizar Semana do médico 

veterinário: Inserção efetiva 

do médico veterinário e 

zootecnista no segmento 

meio ambiente e animais 

silvestres 

Divulgar no site do CRMV-AC; 

Reunir a categoria nos diversos 

segmentos;  

Discutir assuntos de interesse da 

categoria;  

Realizar palestras e cursos para os 

profissionais;  

Realizar palestras em escolas;  

Realizar o I Congresso da Região 

Norte de Medicina Veterinária sobre 

meio ambiente e animais silvestres 

Apoio para a realização da Semana 

Acadêmica da Medicina Veterinária, 

realizada pela Universidade Federal do Acre 

– UFAC. 

No 2º semestre, realização de palestras em 

comemoração a inauguração da nova sede do 

CRMV-AC. 
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Perspectiva Interna

 

Tabela 3 - Cobrança, Dívida Ativa e Jurídico 
Tema – Cobrança, Dívida Ativa e Execução Fiscal 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Promover campanha de 

regularização de débitos 

Realizar emissão de cartas de 

cobrança para débitos de exercícios 

anteriores, manter todo débito inscrito 

em dívida ativa, utilizar cadastro de 

protesto 

Obtivemos êxito na realização das cobranças, 

fizemos levantamento de débitos, 

inscrevemos os débitos do exercício anterior 

ao de 2019 em cartório de protesto 

 

Tabela 4 - Comunicação 
Tema – Comunicação 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Fortalecer a imagem do 

CRMV-AC perante os 

profissionais e a sociedade 

Informar sobre a relevância da 

medicina veterinária e zootecnia 

através do site: crmvac.org.br 

Divulgação em redes sociais e apoio na 

realização de eventos. 

Ampliação de relações 

públicas, divulgação no 

facebook, site do CRMV-AC 

e jornais televisionados 

Realizar ações de publicidade 

institucional e de utilidade pública 

através de site: crmvac.org.br 

Divulgação em site e redes sociais. 

Implantar o Desenho de 

Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) 

Elaborar e Executar o Desenho de 

Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP), estruturar equipes para 

acompanhar o planejamento através de 

reuniões. 

Adequar o trâmite dos processos 

administrativos desta Autarquia a 

legislação pertinente para:  

a) alcançar o máximo de eficiência a 

eficácia dos trabalhos de cada 

departamento;  

b) garantir aos interessados o regular 

processamentos dos feitos;  

c) evitar solução de continuidade nas 

eventuais permutas de quadros de 

pessoal 

Iniciativa que irá normatizar e definir 

as rotinas das atividades 

desenvolvidas pelos diversos 

departamentos que compõem o 

organograma deste Regional 

Programado para 2º semestre de 2019 com 

apoio de todos os funcionários da instituição.  

No entanto não conseguimos implantar 

completamente. Implantamos a questão 

organizacional. 
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Tabela 5 - Patrimônio 
Tema – Patrimônio 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Adquirir programa de 

patrimônio para mensurar e 

atualizar valor do patrimônio 

Realizar os lançamentos para 

mensurar e atualizar valor do 

patrimônio 

Projeto em andamento, atualmente realizado 

pelo sistema de contabilidade. 

Não conseguimos realizar a contratação de 

empresa para serviço do programa para o 

controle patrimonial. 

Realizar Reforma da sede Oferecer um espaço de trabalho mais 

digno aos servidores e ambiente 

favorável aos clientes 

Foi realizado aditivo para realização de 

pequena reforma da nova sede do CRMV-AC 

Compra de 02 (dois) veículos Adquirir dois veículos: 01 veículo 

traçado para realização de fiscalização 

no interior do Estado e 01 veículo para 

atender a demanda do Conselho. 

Aumentar o número de fiscalizações 

no interior do Estado e oferecer mais 

segurança ao fiscal 

Adquirimos um veículo para atender a 

demanda administrativa do Conselho e 

realização de fiscalizações;  

Incrementar, buscando a 

adequação de equipamentos - 

Equipar a sede do Conselho 

Adquirir mobiliários em geral, 

móveis, máquinas, aparelhos e 

equipamentos, material de expediente, 

material de informática como: 

computadores, impressoras, telefones, 

equipamentos para gravação de 

audiências: computador, mesa de som 

e microfones, data show e outros 

Com aquisição no imóvel mais amplo e 

moderno, adquirimos o mobiliário  (moveis) 

para equipar a nova sede do CRMV-AC para 

dar mais conforto aos clientes e funcionários 

Contratação de Apólice de 

Seguro Imobiliário 

Atender a recomendação do CFMV e 

contratar apólice de seguro para os 

imóveis adquiridos pelo CRMV-AC  

Foi contratada empresa especializada ao 

serviço de Seguro imobiliário 

 

Tabela 6 - Fiscalização 
Tema – Estruturar a Fiscalização 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Incrementar e estruturar a 

fiscalização, intensificar as 

ações de valorização da ART  

Implantar controles da fiscalização; 

Implantar metas a realizar na 

fiscalização; Aumentar a arrecadação 

e a atuação de fiscalização nas 

empresas ligadas a clínica veterinária, 

pet shop e eventos e zootecnia sem 

registro no CRMV;  

Realizamos a convocação do próximo 

candidato ao cargo de do fiscal no primeiro 

semestre de 2019, devido a desistência do 

primeiro colocado;  

Com a aquisição de um veiculo tivemos um 

aumento na arrecadação e maior atuação nas 

empresas sem registro, na exigência de ART. 
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Tabela 7 – Aprendizado e Crescimento 
Tema – Aprendizado e Crescimento 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Contratação de aprovados em 

Concurso Público, 

estagiários, prestadores de 

serviços de pessoa física e 

jurídica (sistema de 

vigilância) 

Estruturar a instituição com a 

contratação de pelo menos três 

servidores: 01 fiscal, 02 

administrativo, 01 estagiário 

Conseguimos realizar o concurso público no 

exercício de 2018. Conseguimos estruturar a 

instituição com admissão dos dois novos 

empregados.  

Não conseguimos contratar outro 

administrativo e estagiário. 

 

 

Ampliação do sistema de 

vigilância patrimonial 

Equipamento de segurança com 

câmeras e sensores 

Contratada empresa especializada para 

realização do serviço. Os resultados foram 

satisfatórios, devido maior segurança 

oferecido. 

Desenvolver competências 

estratégicas com programas 

de capacitação e melhorar do 

nível de satisfação dos 

colaboradores e Promover o 

desenvolvimento e a 

valorização das pessoas com 

foco em resultados 

Criar programa de treinamento, 

capacitação e desenvolvimento; criar 

plano de carreira;  

criar programa de pesquisa de 

satisfação;  

realizar reuniões com o quadro de 

funcionários; 

Os funcionários na área de comunicação e 

licitação participaram de treinamentos 

promovidos pelo CFMV 

 

6.3 – Principais programas e projetos/iniciativas. 

 

 6.3.1 – Iniciativa Estratégica 

 

1) Projeto 1 – Palestras e Cursos sobre Responsabilidade Técnica 

Descrição do Projeto: Seleção de palestrantes e temas favoráveis para a prática profissional, de 

modo a promover o ciclo de palestras para capacitar os profissionais interessados em exercer a 

profissão de médico veterinário e zootecnista. 

Objetivos do Projeto: O projeto “Palestras e Cursos sobre “Educação Continuada” tem como 

objetivo: orientar e capacitar os profissionais ao exercício da profissão.  

O CRMV-AC planeja realizar 06 (seis) cursos de educação continuada sobre Responsabilidade 

Técnica. Todos os eventos abordarão temas relacionados a diferentes segmentos de atuação dos 

profissionais. 

Executores: Diretoria, Assessoria Jurídica; Profissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas; 

Período: 1º e 2º Semestre de 2019 
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2) Projeto 2 – Comunicação/Publicidade 

Descrição do Projeto: Realização de campanhas de publicidade nas datas comemorativas das 

profissões, com a divulgação na mídia, promovendo encontros e dinâmica no espaço público, 

visando à aproximação de Médicos Veterinários e Zootecnistas com a sociedade. 

Objetivos do projeto: Por meio do fortalecimento da área de comunicação do CRMV-AC, 

pretende-se divulgar informações sobre a sua função e das profissões que ele fiscaliza. 

Além disso, o projeto tem por objetivo presta esclarecimentos gerais á população sobre questões 

ligadas ao exercício da profissão do Médico Veterinário e da Zootecnia. 

Executores: Comissão específica. 

Período: 1º e 2º semestre de 2019. 

 

3) Projeto 3 – POP (Procedimentos Operacional Padrão)  

Descrição do Projeto: Iniciativa que irá normatizar e definir as rotinas das atividades 

desenvolvidas pelos diversos departamentos que compõem o organograma deste Regional. 

Objetivos do projeto: O projeto objetiva adequar o trâmite dos processos administrativos desta 

Autarquia a legislação pertinente para:  

a) alcançar o máximo de eficiência a eficácia dos trabalhos de cada departamento;  

b) garantir aos interessados o regular processamentos dos feitos;  

c) evitar solução de continuidade nas eventuais permutas de quadros de pessoal. 

Executores: Comissão Comunicação. 

Período: 2º semestre de 2019. 

 

6.4 – Indicadores de desempenho quantitativo e alinhados aos objetivos. 

 

  6.4.1 – Apresentação e analise de indicadores de desempenho 

 No exercício de 2019 não foi possível coletar informações dos indicadores estratégicos.  

 

6.5 – Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação as metas. 

  Os objetivos a serem alcançados devem dispor do empenho de todos os membros na gestão 

de forma coesa e consciente. Para que possamos alcançar as metas de maneira eficiente.  
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6.6 – Monitoramento de metas não alcançadas. 

Perspectiva Clientes

 

Tabela 8 – Educação Continuada – Palestras 

Tema – Palestras 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Atualizar todos os endereços 

e e-mail dos cadastros de 

pessoas físicas e jurídicas 

Incentivar a atualização cadastral de 

empresas e profissionais 

Integração de clientes ao conselho tem sido a 

forma que encontramos para mantermos o 

nosso cadastro atualizado, realizamos força 

tarefa para realizar e com apoio de todas as 

áreas, conseguimos dar andamento mais 

rapidamente 

Manter elevado o nº de 

clientes satisfeitos e Melhorar 

o nível de satisfação dos 

clientes, reduzir o tempo de 

atendimento ao cliente -  

Transparência 

Criar plano de comunicação e 

pesquisa de satisfação através do site e 

melhorar o processo de atendimento 

ao cliente;  

Criar programa de Pesquisa de 

satisfação;  

Divulgar com transparência os 

procedimentos realizados pelo 

CRMV-AC no site;  

Projeto em andamento, visando melhorar a 

transparência do site do regional; 

Atendimento ao cliente sempre buscando 

eficiência e eficácia para solucionar 

eventuais problemas. 

 

Perspectiva Interna

 

Tabela 9- Patrimônio 

Tema – Patrimônio 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Aquisição de programa de 

soft de patrimônio para 

mensurar e atualizar o 

patrimônio 

Aguardar a disponibilidade 

orçamentária e financeira para aquisição 

Não conseguimos realizar essa aquisição 

por falta de financeiro 

Reforma da nova sede Adequação do projeto arquitetônico 

interno para proporcionar um espaço de 

trabalho mais digno aos servidores e 

conforto aos clientes 

Pretendíamos melhorar o espaço visual, não 

foi possível em partes concluir o 

programado neste exercício 

Aquisição de maquinas e 

equipamentos 

Equipar a nova sede com um data show 

e kit multimídia para auditório 

Não conseguimos efetivar a compra de todo 

o mobiliário por falta de financeiro 

Aquisição de dois veículos Adquirir um veículo traçado para 

realização de fiscalização no interior do 

estado e outro para capital 

Não conseguimos adquirir os dois veículos 

como pretendíamos, adquirimos somente 

um veiculo 
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Tabela 10 - Aprendizado e Crescimento 

Tema – Aprendizado e Crescimento 

Objetivo Estratégico Projetos e Ações Estratégicas Resultados 

Contratação de aprovados em 

Concurso Público, 

estagiários, prestadores de 

serviços de pessoa física e 

jurídica (sistema de 

vigilância) 

Estruturar a instituição com a 

contratação de pelo menos três 

servidores: 01 fiscal, 02 

administrativo, 01 estagiário 

Conseguimos realizar o concurso público no 

exercício de 2018. Conseguimos estruturar a 

instituição com admissão dos dois novos 

empregados.  

Não conseguimos contratar outro 

administrativo e estagiário. 

Desenvolver competências 

estratégicas com programas 

de capacitação e melhorar do 

nível de satisfação dos 

colaboradores e Promover o 

desenvolvimento e a 

valorização das pessoas com 

foco em resultados 

Criar programa de treinamento, 

capacitação e desenvolvimento; criar 

plano de carreira;  

Criar programa de pesquisa de 

satisfação;  

Realizar reuniões com o quadro de 

funcionários; 

Os funcionários participaram dos encontros e 

treinamentos realizados pelo CFMV. 

 

6.7 – Justificativa para o resultado. 

 No decorrer do exercício surgiram várias desafios, a dificuldade em realizar nossas ações, 

por falta de empregados para realização tarefas, mesmo com a realização do concurso público, de 

início da fiscalização, a falta de veículo para auxiliar no bom andamento das tarefas, que 

adquirimos após a contratação do fiscal,. 

  Mas, no entanto, conseguimos alcançar vários objetivos, fazendo acontecer poucos eventos 

no decorrer do exercício de 2019 e realizar eventos que não estavam dentro do nosso planejamento 

estratégico, mas que foi altamente edificador para a classe médica veterinária. 

 Firmou parceria com a UFAC – Universidade Federal do acre, realizou a VI Semana 

Acadêmica de Medicina Veterinária; 

 Realizou em 25/09/2019 cerimônia de inauguração da nova sede do CRMV-AC local amplo 

para receber nossos clientes, com homenagem aos ex presidentes; 

 Realizou em 26/09/2019 na nova sede do CRMV-AC, Mesa Redonda – Avaliação 

Perspectiva sobre a profissão e Mercado de Trabalho do Zootecnista; 

 

6.8 – Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que a UPC provavelmente 

enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico. 

  Pretendemos seguir fielmente ao nosso planejamento estratégico, para podermos alcançar 

todos os objetivos planejados e metas. 

  Com um constante aperfeiçoamento na realização dos trabalhos, no suporte dos desafios a 

equipe poderá enfrentar as incertezas que podem surgir pela frente.  
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VII – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 - Gestão orçamentária e financeira; 

 

  7.1.1 – Desempenho Orçamentário 

  Tem por objetivo informar sobre a programação e execução do orçamento do Conselho no 

exercício.  

  Importante elucidar que o Orçamento é o instrumento utilizado para definir como os 

recursos arrecadados são aplicados em projetos e iniciativas, visando o melhor atendimento de 

necessidades relacionadas à nossa área de atuação.  

  Apresentamos os anexos em ANEXOS E APENDICES – Vide anexo do tópico 7.3 no final 

da seção. 

ANEXO Nº 06 – Comparativo da Receita 

ANEXO Nº 07 – Comparativo da Despesa Paga 

ANEXO Nº 08 – Quadro Comparativo Anual da Receita 

ANEXO Nº 09 – Quadro Comparativo Anual da Despesa 

ANEXO Nº 11 – Proposta Orçamentária do Exercício 2019 - Programação de Despesas 

Correntes e de Capital e Receitas a Realizar 

 

  7.1.2 – Informações sobre a realização das receitas 

 A programação orçamentária do CRMV-AC não depende do orçamento da União, e as 

atividades são custeadas com recursos provenientes, principalmente, das anuidades devidas pelos 

profissionais da Medicina Veterinária e Zootecnia e pessoas jurídicas registradas no Sistema 

CFMV/CRMVs.  

  A receita do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre, conforme 

estipulado no artigo 29 da Lei nº 5.517/68, é constituída por:  

- 3/4 da taxa de expedição da carteira profissional expedida;  

- 3/4 das anuidades de renovação de inscrição arrecadadas;  

- 3/4 das multas aplicadas;  

- 3/4 da renda de certidões expedidas; 

- Doações do CFMV 
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  7.1.3 – Informações sobre a execução das Despesas 

            Nesse subitem está demonstrada de forma sucinta a consolidação da execução da despesa 

em 2019. Essas informações são obtidas por meio do Sistema Contábil - Siscont-Net, atualizadas 

mensalmente para o ano corrente e de forma consolidada para exercícios anteriores.   

          Assim, para compreender as atividades de execução do orçamento ao fluxo de recursos 

financeiros, assegurando a execução das atividades planejadas para o exercício, apresentamos nos 

subitens nosso desempenho em 2019. Será apresentado o montante de gastos por modalidade de 

licitação e por grupo e elemento de despesa. 
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 7.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação 

Quadro 5 -Despesas por Modalidade de Contratação 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

2019 % 2018 % 2019 % 2018 % 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 198.483,91 29.77%   198.483,91 29.77%   

a)    Convite   0,00  0,00  

  

0,00  0,00  

b)    Tomada de Preços   0,00  0,00  

  

0,00  0,00  

c)     Concorrência 53.580,66  0,00  0,00  53.580,66 

 

0,00  0,00  

d)    Pregão  144.903,25  0,00  0,00  144.903,25 

 

0,00  0,00  

e)     Concurso   0,00  0,00  

  

0,00  0,00  

f)     Consulta   779,00    779,00  

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas   0,00  0,00  

  

0,00  0,00  

2.     Contratações Diretas (h+i) 244.436,71 36.67% 176.016,12 51,83%  244.436,71 36.67% 176.016,12 51,83% 

h)     Dispensa 229.380,95  157.207,40  229.380,95  157.207,40  

i)    Inexigibilidade 14.628,79  18.808,72  14.628,79  18.808,72  

3.     Regime de Execução Especial   0,00  0,00  

  

0,00  0,00  

j)      Suprimento de Fundos 1.941,27  0,00  0,00  1.941,27 

 

0,00  0,00  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 222.534,66 33.38% 162.793,66 47,93%  222.534,66 33.38% 162.793,66 47,93%  

k)      Pagamento em Folha 176.734,66  138.918,66  176.734,66  138.918,66  
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l)    Diárias 45.800,00  23.875,00  45.800,00  23.875,00  

5.     Total das Despesas acima (1+2+3+4) 100% 100% 339.588,78 100% 100% 100% 339.588,78 100% 

6.     Total das Despesas da UPC 666.569,58 100% 339.588,78 100% 666.569,58 100% 339.588,78 100% 

  7.1.3.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa 

Quadro 6- Despesas por Modalidade de Contratação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Nome do elemento de despesa  

    

   

 Salários 138.918,66 176.734,66 138.918,66 176.734,66 0,00  0,00  138.918,66 176.734,66 

Contribuições Previdenciárias 30.562,08 38.032,91 30.562,08 38.032,91 0,00  0,00  30.562,08 38.032,91 

Demais elementos do grupo  

 

 

 

0,00  0,00   

 2. Juros e Encargos da Dívida 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  

Nome do elemento de despesa  

    

  

  ...                 

...                 

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  

3. Outras Despesas Correntes 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  

Nome do elemento de despesa                  



 

41 

 

Indenizações, Restituições e Reposições  

 

 

 

0,00  0,00   

 ...  

 

 

 

     

 Demais elementos do grupo 170.108,04 214.767,57 170.108,04 214.767,57 0,00  0,00  170.108,04 214.767,57 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Nome do elemento de despesa                  

Moveis e utensílios 1.517,00 199.998,21 1.517,00 199.998,21 0,00  0,00  1.517,00 199.998,21 

...  

 

 

 

     

 Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 

5. Inversões Financeiras                 

Nome do elemento de despesa                  

...                 

...                 

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  

6. Amortização da Dívida                 

Nome do elemento de despesa                  

...                 

...                 

Demais elementos do grupo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00   0,00 0,00  
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7.2 - Gestão de pessoas 

 

  7.2.1 - estrutura de pessoal da unidade   

Quadro 7 -Demonstração da força de trabalho (Situação em 31/12/2019) 

FORÇA DE TRABALHO DA ENTIDADE 

                            Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 8 1 1 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
1 7 1 1 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 0 3 1 1 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício 

provisório 
0 4 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
0 0 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 1 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 
0 0 0 0 

4.   Total de Empregados (1+2+3) 1 8 1 1 

Fonte: CRMV-AC 2019 
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 7.2.2 - estrutura de pessoal da unidade  

Quadro 8 -Distribuição da lotação efetiva (Situação em 31/12/2019) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 7 7 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 7 7 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 3 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 4 4 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 1 1 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 8 8 

Fonte: CRMV-AC 2019 

 7.2.3 - estrutura de pessoal da unidade  

Quadro 9- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC (Situação em 

31/12/2019) 

Tipologias dos Cargos em Comissão  

e das Funções Gratificadas 

Lotação 
Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos  

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 0 0 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 0 0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  0 0 0 0 
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Fonte: CRMV-AC 2019 

 

 7.2.4 - estrutura de pessoal da unidade  

Quadro 10- Processo de ingresso de estagiários (Situação em 31/12/2019) 

Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no 

exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 00 00 00 00 0,00 

1.1   Área Fim 00 00 00 00 0,00 

1.2   Área Meio 00 00 00 00 0,00 

2.      Nível Médio 00 00 00 00 0,00 

2.1   Área Fim 00 00 00 00 0,00 

2.2   Área Meio 00 00 00 00 0,00 

3.      Total (1+2) 00 00 00 00 0,00 

Fonte: CRMV-AC - Sistema de Folha de Pagamento 

 O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre aderiu o convênio com o 

CIEE – Centro Integrado Empresa Escola para estagio de estudantes, mas no momento não temos 

utilizado dessa carteira. 
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 7.2.5 – Demonstrativo das despesas com pessoal 

Quadro 11- Despesas do Pessoal 

Tipologias/ Exercícios 

 

Venciment

os 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  

2019 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2018 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 

2019 0,00  229.390,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  229.390,82  

2018 0,00  182.082,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  182.082,32  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 

2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

 

Exercícios 

2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 

2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Servidores com contrato temporário 

Exercícios 

2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Fonte: CRMV-AC 2019 
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 7.2.6 – Contratação de mão de obra temporária 

  O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre por ser uma 

Autarquia de personalidade jurídica de direito público, conforme dispostos na Lei nº 5.517, 

de 23 de outubro de 1968, o ingresso de seus servidores é na modalidade de concurso 

público, não adotando em seu quadro funcional contratação de mão de obra temporária. 

 

7.3 - Gestão de licitação e contratos; 

 Para a aquisição de bens e serviços necessários à manutenção da Autarquia, 

licitações e contratos foram efetuados com base lei n° 8.666/1993. O CRMV-AC 

aprimorou suas ações ao determinar uma sequência de atividades para estruturar e gerenciar 

os processos relativos às fases preliminares e internas das licitações. Também ocorreu o 

monitoramento dos contratos para avaliação de sua continuidade, observando o melhor 

aproveitamento das verbas públicas até as etapas e exigências legais de cada modalidade. 
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Quadro 12 – Compras CRMV-AC 

COMPRAS DO CRMV-AC 

Nº DO 

PROCESSO 
AQUISIÇÃO MODALIDADE VALOR  

74/2018 Aquisição de água mineral e gás Dispensa R$            605,00 

11/2019 Aquisição de material de expediente. Dispensa R$         4.439,30 

18/2019 
Contratação de empresa especializada para realização de manutenção de ar 

condicionado 
Dispensa R$            295,00 

33/2019 Reforma nova sede Dispensa R$       32.911,66 

37/2019 Aquisição de material de limpeza Dispensa R$         1.807,64 

41/2019 
Aquisição cabo HDMI com 25 metros, para adaptação dos computadores do 

CRMV-AC. 
Dispensa R$            190,00 

47/2019 Aquisição de veículo novo (zero km) 
Adesão Ata De Registro De 

Preços 
R$       58.119,25 

49/2019 

Processo de compra de passagens aéreas para Maceió-Alagoas IX Congresso Latino 

Americano e XV Congresso Brasileiro De Higiene De Alimentos 30/04/2019 a 

03/05/2019 

Dispensa R$         1.237,00 

057/2019 Correios e telegráfos Inexigibilidade R$         5.063,05 

63/2019 Abertura de processo para aquisição de ar condicionado Dispensa R$       15.669,00 

73/2019 Serviço de manutenção e substituição de peças de computador Dispensa R$            540,00 

75/2019 

Abertura de processo passagens aéreas, para a participação do tesoureiro do CRMV-

AC Alan Burin Palú, na 4ª reunião do bloco i do plano estratégico do PNEFA, nos 

dias 26 e 27 de março na cidade de porto velho – RO. 

Dispensa R$            624,00 

78/2019 Aquisição de placa de inauguração Dispensa R$            800,00 

89/2019 Abertura de processo administrativo - pagamento de combustível Dispensa R$         1.867,31 

90/2019 
Abertura de processo administrativo para aquisição placa de rede sem fio e roteador 

e outros materiais de informática 
Dispensa R$         1.354,30 
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93/2019 
Abertura de processo administrativo para contratação de serviços de agenciamento 

de passagens 

Adesão Ata De Registro De 

Preços 
R$       23.000,00 

99/2019 
Aquisição de película de proteção automotiva que será aplicado no veículo marca 

Volkswagen 
Dispensa R$            120,00 

104/2019 

Solicito abertura de processo administrativo para cotação e posteriormente compra 

de passagem aérea para a participação da assessora administrativa Dhenifer Costa 

dos Santos no encontro sobre a nova carteira de identidade profissional – CIP 

Dispensa R$         2.530,00 

110/2019 Contratação de seguro automotivo Dispensa R$         2.836,03 

117/2019 

Contratação de uma empresa especializada em serviços de segurança eletrônica 24 

horas, aquisição de 08 (oito) câmeras de vídeo e fechadura eletrônica para porta de 

vidro da nova sede do CRMV-AC. 

Dispensa R$       12.624,00 

130/2019 
Abertura de processo administrativo para aquisição placa de rede sem fio e roteador 

e outros materiais de informática 
Dispensa R$         2.121,00 

131/2019 

Abertura de processo administrativo cujo objetivo é a compra de extintores e 

lâmpadas de emergência, da nova sede com CRMV-AC para emissão do certificado 

de aprovação do CBMAC. 

Dispensa R$         1.520,00 

133/2019 

Aquisição de móveis – adesão 03/2019 pregão eletrônico 08/2019 Ministério da 

Educação Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - 

reitoria ARP 08/2018 

Adesão Ata De Registro De 

Preços 
R$       86.784,00 

147/2019 
Aquisição de material gráfico, como blocos para realização de atividades pertinentes 

ao setor de fiscalização, incluindo aquisição de crachás e adesivos vinil. 
Dispensa R$         3.058,00 

159/2019 Aquisição de baterias para no-break e toner para impressora Dispensa R$            630,00 

188/2020 Contratação de seguro predial Dispensa R$         3.230,98 

201/2020 Contração de empresa para aplicação de película em janelas e vidraçarias do prédo Dispensa R$         3.076,29 

226/2020 Aquisição de material gráfico identidade visual do prédio Dispensa R$         8.120,00 

243/2020 Coquetel de inauguração da nova sede Dispensa R$       10.835,00 

244/2020 Contratação de empresa para transporte e mudança Dispensa R$            900,00 
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7.4 - Gestão do patrimônio e infraestrutura; 

 Aquisições de bens patrimoniais foram adquiridas através de processo licitatório 

para atender as necessidades do Conselho para estruturação. 

 Compõem como patrimônio da instituição dois imóveis localizados no bairro 

Habitasa e Dom Giocondo na capital, sendo uma casa de instalação antiga e outro um 

prédio comercial que está sendo sediado pelo Conselho desde 09 de setembro de 2019, 

inaugurado em 25 de setembro de 2019, todos adquiridos com importante apoio financeiro 

do CFMV. 

  Foram adquiridos por Dispensa de Licitação e Adesão Ata de Registro de Preços, como 

Forma da Lei, os bens patrimoniais: 

1. Reforma da Nova sede do CRMV-AC 

 
 

Figura 6- foto do prédio da nova sede do CRMV-AC 
Fonte: CRMV-AC/2019 

 

2. Aquisição de Veículo Novo (Zero Km); 

3. Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado; 

4. Aquisição de 08 (oito) Câmeras de Vídeo; 

5. Aquisição de Móveis – Adesão 03/2019 Pregão Eletrônico: mesas, armários, arquivo, 

cadeiras, sofá. 

 

7.5 – Gestão da Tecnologia da Informação 

  O Regional não dispõe de estrutura tecnológica em área interna. 
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 7.5.1 – Principais Sistemas de Informação 

 Os sistemas que mais contribuem para a realização da missão e objetivos 

institucionais:  

a) Sistema: Siscad – Sistema de Cadastro 

Objetivo: gerenciamento de cadastro de profissionais e empresas, meios informatizados 

de suportar os processos de gestão de cadastro de profissionais e empresas, de 

arrecadação e cobrança de anuidades, taxas e multas e de fiscalização. (Sistema em 

produção, com serviços próprios de manutenção)  

Funcionalidade: gerenciamento de profissionais, empresas, autos de infração, ART, 

certidões; 

Manutenção: O sistema foi cedido ao Regional pelo CFMV; 

Terceirizada através do CFMV. 

b) Sistema: Sistema de Protocolo 

Objetivo: controle de entrada e saída de documentos;  

Funcionalidade: gerenciador das informações entrada e saída de documentos, 

acompanhamento interno de documentos; 

Manutenção: O sistema foi cedido ao Regional pelo CFMV; 

Terceirizada através do CFMV. 

c) Sistema: Siscont – Sistema Contábil 

Objetivo: gerenciamento contábil e financeiro; 

Funcionalidade: gerenciamento contábil e financeiro, balanço financeiro, orçamentário e 

despesas; 

Manutenção: Mensal - O sistema foi contratado e cedido ao Regional pelo CFMV; 

Terceirizada através do CFMV com a Implanta Informática Ltda. 

d) Sistema: Folha de Pagamento 

Objetivo: gerenciamento da folha de pagamento; 

Funcionalidade: gerenciador das informações de pagamento de funcionários; 

Manutenção: Mensal 

Terceirizada através da empresa Thomson Reuters Brasil Conteudo (Domínio Sistemas). 
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7.6 – Gestão de Custos. 

 

 7.6.1 - Política de remuneração dos administradores e membros 

  Não se aplica. O CRMV-AC não possui título de remuneração aos membros 

da diretoria e conselheiros deste Conselho, são exercidos de forma honorífica, não sendo, 

portanto, efetuado pagamento em forma de remuneração, conforme estabelecido no art. 15 da 

Lei nº 5517/68. 

 

7.7 – Sustentabilidade ambiental. 

 O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre preocupado para 

não comprometer o futuro das próximas gerações, pretende definir ações e atividades 

visando à reciclagem de papéis de documentos, cartas e outros, inutilizado na instituição a 

partir do exercício de 2021, com aquisição de uma máquina fragmentadora de picotador de 

papel em tiras ou em partículas, para doação dos papeis picotados a uma associação para 

aproveitamento correto do material que seria lixo. Assim como, trabalhar no futuro, em 

reciclagem de copos descartáveis utilizados e que são descartados que irão comprometer o 

meio ambiente.  
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VIII – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

8.1 – Declaração do contador ou opinião dos auditores externos. 

 Apresentamos o anexo em ANEXOS E APENDICES – Vide anexo do tópico 8.1 no 

final da seção ANEXO Nº 17 – Declaração do Contador. 

 

8.2 – Demonstrativos contábeis. 

  As demonstrações contábeis estão inseridas nesta seção, com referência aos anexos: 

ANEXO Nº 01 – Balanço Patrimonial 

ANEXO Nº 02 – Balanço Orçamentário 

ANEXO Nº 03 – Balanço Financeiro 

ANEXO Nº 04 – Variações Patrimoniais  

ANEXO Nº 05 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

ANEXO Nº 06 – Comparativo da Receita 

ANEXO Nº 07 – Comparativo da Despesa Paga 

ANEXO Nº 08 – Quadro Comparativo Anual da Receita 

ANEXO Nº 09 – Quadro Comparativo Anual da Despesa 

ANEXO Nº 10 – Proposta Orçamentária do Exercício 2019 por Centro de Custo 

ANEXO Nº 11 – Proposta Orçamentária do Exercício 2019 - Programação de Despesas 

Correntes e de Capital e Receitas a Realizar 

ANEXO Nº 12 – Demonstrativo do Déficit Financeiro do Exercício de 2019 

 

8.3 – Notas Explicativas. 

ANEXO Nº 13 – Nota Explicativa nº 01 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 14 – Nota Explicativa nº 02 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 15 – Nota Explicativa nº 03 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 16 – Nota Explicativa nº 04 – Cobrança Indevida do Banco do Brasil  

 

8.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos; 

 Não houve ocorrência no exercício, pois o CRMV-AC, não conseguiu adquirir o 

Sistema de Patrimônio (SISPAT), o qual tem como escopo controle da depreciação nos 

procedimentos relativos aos bens móveis e imóveis. Pretendemos adquirir no exercício 

seguinte. 
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IX – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

9.1 – Como a UPC determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e 

como estes temas são quantificados ou avaliados? 

  Organização e atualização do setor de cadastro, montagem de processos 

administrativos e financeiros, avaliação de relatórios contábeis mensais e anuais por 

avaliação de informações referente receitas e despesas, parecer jurídico de processos. 

Sendo que cada área da UPC realiza seu próprio levantamento e é avaliado pela presidência 

quinzenalmente. 

 

9.2 – Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e 

descrições dos limites do relato e de como esse limite foi determinado. 

  O processo se dá pelo levantamento de dados quantitativos por cada área, discursão 

e estabelecimento de metas mensais em reunião dos setores com a presidência. Realização 

de reunião quinzenais para apresentação e análise de resultados parciais. Assim, as 

diretrizes são dadas pelas metas estabelecidas e os limites do relato coincidem com tais 

objetivos traçados.  

 

9.3 – Tratamento de determinações e recomendações do TCU; 

 Não houve determinações. Pois a unidade não recebeu nenhuma determinação e/ou 

recomendação do TCU. 
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X – ANEXOS E APÊNDICES 

 

  10.1 – Glossário. 

 

ANEXO Nº 01 – Balanço Patrimonial 

ANEXO Nº 02 – Balanço Orçamentário 

ANEXO Nº 03 – Balanço Financeiro 

ANEXO Nº 04 – Variações Patrimoniais 

ANEXO Nº 05 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

ANEXO Nº 06 – Comparativo da Receita 

ANEXO Nº 07 – Comparativo da Despesa Paga 

ANEXO Nº 08 – Quadro Comparativo Anual da Receita 

ANEXO Nº 09 – Quadro Comparativo Anual da Despesa 

ANEXO Nº 10 – Proposta Orçamentária do Exercício 2019 por Centro de Custo 

ANEXO Nº 11 – Proposta Orçamentária do Exercício 2019 - Programação de Despesas 

Correntes e de Capital e Receitas a Realizar 

ANEXO Nº 12 – Demonstrativo do Déficit Financeiro do Exercício de 2019 

ANEXO Nº 13 – Nota Explicativa nº 01 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 14 – Nota Explicativa nº 02 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 15 – Nota Explicativa nº 03 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

ANEXO Nº 16 – Nota Explicativa nº 04 – Cobrança Indevida do Banco do Brasil  

ANEXO Nº 17 – Declaração do Contador 
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  Apresentamos o Relatório de Gestão do Exercício de 2019, onde constam os 

objetivos, metas, atividades realizadas da instituição e resultados alcançados, realizados 

cumpridos com dedicação e afinco. 

 

 

 

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

 




















































































