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Apresentação 
Este relatório foi elaborado com o objetivo de apresentar para a

sociedade e para os profissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas

as ações e investimentos realizados, bem como os resultados e avanços

gerados em 2021, pelo CRMV-MA, no sentido de fornecer subsídios

para uma análise de valores, baseada em dados concretos,

consolidando cada vez mais uma relação de confiança e respeito no

trabalho realizado pela atual gestão.

O resultado desse trabalho é a entrega de produtos gerados e

informações, decisões da estrutura de governança, no que diz respeito

aos investimentos nas atividades de meio e finalísticas. Será

apresentado também o grau de eficácia, governança, eficiência e

sustentabilidade econômica. As informações contidas neste relatório

foram aprovadas pela Diretoria e Plenário do CRMV-MA.

Desejamos à você uma boa leitura!
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Mensagem da Presidente 
Neste relatório, apresentaremos de forma objetiva e transparente, as

competências da Autarquia, modelos de negócios, ambiente externo, os riscos e

as oportunidades, a estrutura de governança, os canais de comunicação com a

sociedade, gestão patrimonial, balanços financeiros e os resultados da gestão.

Considerando que em 2021 as restrições sanitárias continuaram e que a

inflação e o desemprego permaneceram elevados, o desempenho da gestão foi

considerado positivo, visto que foi possível fazer investimentos na fiscalização,

no treinamento e identidade visual de funcionários e investir em novas

tecnologias, bem como honrar os compromissos mensais, necessários para a

manter a prestação dos serviços. Como pontos negativos que persistem dos

anos anteriores, podemos destacar a inadimplência elevada e os baixos salários

dos profissionais. Estes fatores causaram reflexos diretos na gestão do CRMV-

MA, contribuindo para a impossibilidade de alcançarmos todos os objetivos

estratégicos planejados para o ano de 2021. Um marco importante da gestão

em 2021, foi a ampliação dos canais de comunicação com a sociedade, com a

criação da ouvidoria.

Seja bem vindo e boa leitura! 4



VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO

CAPÍTULO 01



Somos uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de
direito público. Criada por meio da Lei nº 5.517/68 e regulamentada
pelo Decreto nº 64.704/69 e as alterações posteriores, nossas
competências legais e institucionais estão definidas em resolução do
CFMV nº 591/1992 do Regimento Interno padrão dos Conselhos
Regionais de Medicina Veterinária.

Nos termos da legislação em vigor, possuímos, dentre outras finalidades,
a de registrar pessoa física e jurídica, orientar, julgar e fiscalizar o
exercício da profissão do Médico Veterinário e Zootecnista, abrangendo
o trabalho individual e o institucional público e privado, prestando direta
ou indiretamente, assistência à saúde

Da identificação da entidade

Visão geral da organização

VALORES
Gestão Participativa; Transparência; Ética;

Comprometimento; Credibilidade; Respeito;
Melhoria Contínua;  Valorização da Profissão

VISÃO
Ser reconhecido pela valorização da Medicina Veterinária e da 

Zootecnia, zelando pelo bem-estar animal e saúde pública.

MISSÃO
Atuar em benefício do bem-estar animal e da sociedade, 

orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício profissional da 
Medicina Veterinária e Zootecnia no Estado do Maranhão.

2352 Médicos Veterinários 

247 Zootecnistas

01 Sede

12 conselheiros

12 Funcionários
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Oportunidade de 
crescimento profissional 

Avanços 
Tecnológicos 

3º maior mercado 
de Pets do mundo

Taxas de juros e 
inflação elevadas 
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Ambiente Externo

Apesar do crescimento do mercado de trabalho para os Médicos Veterinários e Zootecnistas, o Brasil entrou em uma “recessão superficial”. O país
sofre com alta taxas de juros e inflação, bem como apresentou 12% na taxa de desemprego. A seca afetou diretamente o agronegócio e,
consequentemente a produção de alimentos.
Em 2021, a maior economia da América Latina está perdendo ímpeto após a pandemia, mesmo com a reabertura de empresas e a maioria da
população vacinada contra a Covid-19. O mercado deu sinais de queda continuada, tanto na produção industrial quanto na prestação de serviços.
Internamente, o ambiente externo gerou a necessidade de mais treinamento por parte dos nossos colaboradores para um melhor atendimento das
demandas, sendo assim oferecido capacitação à todos os setores: fiscalização, administrativo (SISCAD), diretoria executiva e conselheiros (processos
éticos) e sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais- LGPD, melhorando assim a qualidade dos serviços prestados. Quanto aos impactos
negativos, continuam a influenciar negativamente na gestão interna, a pandemia e a inadimplência de pessoas física e jurídica.

Com o crescimento dos avanços tecnológicos na área de atuação profissional, o Médico Veterinário e os zootecnistas são altamente requisitados para
além do bem estar animal. São imprescindíveis no atendimento das funções essenciais da sociedade como: produção e segurança dos alimentos,
saúde publica, defesa e inspeção sanitária, agronegócios, área forense (perícia veterinária), além da pesquisa e desenvolvimento de produtos
industriais que visam facilitar a vida dos animais e dos humanos. Outro fator que favorece, é que o Brasil está em terceiro lugar no ranking de países
com o mercado promissor para pets. Na produção de carne bovina em 2021 o Brasil foi o 2º em produção e exportação, na produção de carne de
frango foi o 3º em produção e o 1º em exportação.



Organograma

O principal objetivo deste organograma é

apresentar a hierarquização e as relações entre os

diferentes setores da organização.

Além da estrutura administrativa, o CRMV-MA é

constituído pela Assembleia Geral, composta por

todos os Médicos Veterinário e Zootecnistas

inscritos que estejam no pleno gozo de seus

direitos.

PLENÁRIO

DIRETORIA EXECUTIVA

Assessorias 
(Jurídica, Contábil, 
presidência, TI, e 

Comunicação)

Ouvidoria Setor de Compras 
e Licitações

Setor de 
Fiscalização

Setor 
Administrativo Setor Financeiro

Comissões 
Técnicas e 
Licitação
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Competências e Descrição das Responsabilidades

Plenário

•Órgão legislativo/deliberativo - integrado por todos os membros efetivos

do CRMV-MA e suas atribuições encontram-se descritas no Art. 4º da

Resolução 591/92

Diretoria 
Executiva 

•A Diretoria Executiva (DE), integrada pelo Presidente; Vice - Presidente;
Secretário-Geral e Tesoureiro; responsável pela execução das
Resoluções do Plenário - 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. Suas
atribuições encontram-se descritas na Resolução nº 591/92.

Assessorias 

•As Assessorias Jurídicas, Contábil, presidência, Tecnologia da Informação
(TI) e Comunicação são responsáveis para prestar assessoramento ao
plenário e a diretoria executiva em matéria jurídica, ,contábil (econômica
e financeira), tecnologia da informação e comunicação.

Comissões 
Técnicas 

•Têm como finalidade promover discussões, assessorando tecnicamente
o CRMV-MA no âmbito de sua competência normativa, jurisdicional e
técnica. Têm a função de emitir pareceres sobre assuntos específicos e
sugerir ações para o fortalecimento da Medicina Veterinária e da
Zootecnia respaldados em estudos técnicos, propor e organizar eventos
técnicos e científicos. As comissões são compostas de profissionais
devidamente registrados no Conselho, com experiência na área de
atuação e aprovados previamente pela diretoria do CRMV-MA.

Setor de 
Fiscalização

•Fiscalizar o exercício profissional da Medicina Veterinária e da Zootecnia, empresas
registradas e/ou obrigadas a se registrarem no CRMV-MA, além de expedir e lavrar
Autos de Infração, Autos de Multa, Termo de Fiscalização, Termos de Constatação,
observando os procedimentos pertinentes a cada caso, em conformidade com a
legislação vigente.

Setor 
Administrativo

• É responsável pelo atendimento e orientação de profissionais e de empresas, presencialmente

e por telefone. Receber documentações necessárias para as inscrições, transferências,

cancelamentos e suspensões de profissionais habilitados para o exercício da Medicina

Veterinária e da Zootecnia, bem como para registro e reativação de empresas, homologação de

responsabilidade técnica e substituição ou baixa do responsável técnico, bem com realizar

atualização cadastral de profissionais e empresas,

Setor Financeiro 

• Abertura de processos para pagamentos das despesas mensais, folha de pagamento, 
agendamento dos pagamentos, emissão e cadastro de boletos, renegociação de dívidas, 
cobranças financeiras e controle e aquisição de materiais e serviços.

Setor 
Compras/lici

tações

• Responsável pelos processos de compras e contratações de serviços para atender a demanda
de todos os setores com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a
administração Pública e promover transparência aos processos licitatórios.

Ouvidria

•É o elo de aproximação do usuário dos serviços e o CRMV-MA, respondendo as solicitações,
reclamações, denúncias, elogios bem como promover o controle da Administração Pública,
provendo informações que são trazidas diretamente pelos cidadãos e que poderão subsidiar o
aprimoramentos da gestão.
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PRESIDENTE
Méd. Vet. Alessandra Pontes  

VICE PRESIDENTE

Méd. Vet. Alana Lislea de Sousa 
TESOUREIRA

Identificação dos principais
dirigentes do CRMV-MA

Méd. Vet. Francisca Neide Costa Méd. Vet. Ana Fabíola Fontenele

Diretoria Executiva

SECRETÁRIA GERAL

Médica-veterinária pela
Universidade Estadual do
Maranhão- UEMA. Servidora
Pública Estadual da Agência de
Defesa Agropecuária- AGED,
atuando como fiscal estadual

agropecuário.

Médica-veterinária pela
Universidade Estadual do
Maranhão- UEMA. Especialista em
Gestão Ambiental pela Faculdade
Atenas Maranhense. UNESP/SP.
Servidora Pública Estadual,
atuando como Extensionista Rural
no Estado no Maranhão

Médica-veterinária pela Universidade

Estadual do Maranhão-UEMA, Doutorado

em Anatomia dos Animais Domésticos e

Silvestres pela Universidade de São

Paulo/USP. UNESP/SP. Servidora Pública

Estadual, Docente Adjunto IV da UEMA,

atuando na graduação e pós-graduação.

http://lattes.cnpq.br/1445205757349785

Graduada em Medicina Veterinária pela
Universidade Estadual do Maranhão-UEMA
(1990), Doutorado em Medicina Veterinária
Preventiva pela UNESP/SP. Servidora Pública
Estadual, Docente Adjunto IV da UEMA,
atuando na graduação e pós-graduação.
Experiência na formação de recursos
humanos e em gestão publica.
http://lattes.cnpq.br/0900314205290656
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23/10/1968

Lei nº .517- Normatiza

profissão de Médico

Veterinário e cria o

CFMV e CRMVs

4/12/1968

Lei nº 5.550 que
normatiza a profissão 

de zootecnista

17/6/1969

Decreto nº 64.704 

que regulamenta a Lei 

nº 5.517

11/12/1981

Resolução Nº 361 

Criação do CRMV-MA

26/6/1992

Resolução CFMV nº 591

que institui o Regimento interno 

padrão para os CRMVs

Identificação das Principais Normas Direcionadoras da Entidade, com links de Acesso
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Principais recursos (ou capitais) usados nas atividades de negócio e seus produtos, bem como os impactos gerados (internos ou externos, 

positivos ou negativos), e o valor gerado e sua distribuição às partes interessadas.

.

• Anuidades.

• Inscrição de Pessoa Física e Jurídica

• Emissão de ART e certidões.

• Fiscalização (novas RRT e multas).

• Convênios CFMV

Fontes de Receita

• Registrar/Cadastrar

• Fiscalizar

• Julgar

• Orientar

• Disciplinar

Nossas Atividades

Chave

Nossos 

Capitais

Humano
• 12 funcionários

• 01 estagiários de nível

superior

• 4 Diretores

• 6 Conselheiros

Financeiro

Receita R$ 1.413.154,07

Produtos Gerados

Registros Novos:

• 167 novos  Profissionais

• 95 novas Empresas

• Fiscalizações: 485

• Solenidades de entregas  

de carteiras realizadas: 

12

• Plenárias realizadas:12

Impactos gerados

635 ARTs homologadas

84 Termos de fiscalização

105 Autos de Infração

296 termos de

constatações

Canais de Entrega Dos Serviços
• Portal da transparência

• Atendimento na Sede

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Comunicação

• Atendimento Telefônico

• Correios

Ouvidoria 

Funcionários Salários e vantagens: 467.114,33
Resultado superávit patrimonial de 2021:R$ 7.231.824,33

Modelo de negócios
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RISCOS, 
OPORTUNIDADES E 
PERSPECTIVAS

CAPITULO  2



Risco, Oportunidades
e  Perspectivas

• O corpo gerencial e assessorias do CRMV/MA, bem como o corpo
diretivo identifica e reconhece a real necessidade de implantar
mecanismos de controle interno, implementar melhorias na comunicação
interna e regulamentação de alguns procedimentos, elaboração e
implantação de POP´s com a participação dos colaboradores.

• A gestão de riscos é uma ferramenta eficaz na redução de
incertezas e consequentemente na melhoria da estratégia e busca de
resultados positivos à sociedade

• Analise da matriz de SWOT, ajuda a visualizar os pontos necessários
para melhorias.
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Análise SWOT

OPORTUNIDADES

• Inserção dos serviços veterinários

como essenciais.

• Inovação tecnológica com a

implantação do teletrabalho

• Cursos de RT online para os profissionais

• Prestação de Serviços pela

modalidade remota

• Parcerias com o poder judiciário

(MP e TJMA)

FORÇA

• Ampliação dos Canais de Comunicação com a 

Sociedade

• Credibilidade dos Profissionais na Gestão

• Comprometimento dos gestores e 

colaboradores

• Assessoria juríidica atuante e que 

defende os interesses da Autarquia

AMEAÇAS

• Inadimplência Elevada

• Cancelamentos de Inscrição de pessoa física e 

jurídica

• Estrutura Física da sede da Organização não atende  

as demandas de trabalho, necessitando de reforma e  

ampliação

• Fiscalização do sistema CFMV/CRMV´s realizada por  

pessoal de nível médio

FRAQUEZAS

• Agravamento da Pandemia (colapso na

saúde pública);

• Judicialização das Normas e regulamentação do

sistema CFMV/CRMV´s;

• Invasão de outras Profissões nas área de 

atuação da Medicina Veterinária;

• Ensino da Medicina Veterinária na modalidade

EAD.
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Os processos de Gestão de Riscos e Controles Internos no CRMV-MA envolve dois

diferentes níveis de atuação, abordando não apenas questões estratégicas, como

também eventos de riscos e ameaças, com análises das causas e efeitos dos eventos

e ações para correção de rumos

Controles internos da gestão - executados

por todos os servidores responsáveis pela

condução de atividades e tarefas, no intuito de

reduzir as probabilidades de fraudes, erros,

práticas ineficientes ou ineficazes além de

zelar pelo cumprimento das normas legais e

regulamentares, as políticas e as diretrizes

estabelecidas na instituição;

Auditoria preventiva de planejamento do 

CFMV - exercem a função de monitoramento 

e avaliação dos Estados quando solicitados 

pela gestão;

Gestão de risco
controle interno
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Oportunidades e perspectivas do CRMV-MA
OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS

Fortalecimento das ações de cobranças administrativas e

judiciais;

Implementar o programa de recuperação de crédito,

impulsionando o envio de e-mails, whatsapp, ligação

telefônica para lembrar as datas de pagamento da

anuidade e as parcelas dos acordos de renegociação de

dívidas

Recuperação de crédito e redução da 

inadimplência;

Maiores investimentos na melhoria dos 

serviços prestados à sociedade;

Ampliar as parcerias com Instituições públicas

para fortalecer as ações de fiscalização

conjunta;

Implantar o  Sistema de Fiscalização 

Orientativa Remota, utilizando ferramentas 

tecnológicas

Reconhecimento pela sociedade e pelos 

profissionais da profissionalização  e 

seriedade das ações de fiscalização;

Otimização e intensificação  das 

fiscalizações presenciais

Oferecer um pacote de benefícios para os 

profissionais e colaboradores, como  descontos 

em plano de saúde, academias, escolas e outros

Valorização dos profissionais e 

colaboradores

Realizar  o censo dos profissionais (veterinários e 

zootecnistas) no Estado do Maranhão

Adotar ações para uma maior valorização 

das duas profissões
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• Gestão de Riscos e Controle nas aquisições do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão (CRMV-MA) com

base na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020 e o documento Riscos e

Controles nas Aquisições (RCA) que se encontra publicado na internet (http://www.tcu.gov.br/selog).

Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) que se encontra publicado na internet (http://www.tcu.gov.br/selog).
As contratações dos serviços e aquisições dos materiais que tratam este documento serão realizadas observando-se as seguintes fases:

19
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RISCOS

Falha no controle 
de prazos, seja em 
processos judiciais 
ou extrajudiciais, 

sobretudo porque o 
CRMV/MA não 

dispõe de programa 
específico

Inconsistência nas 
manifestações, 

inclusive quando 
decorrente de 

consultas 
preventivas, 
orientativa e 
defensivas;

Inércia na 
propositura de 

ações que 
importem na 
prescrição e 
decadência

Condenações 
judiciais, em 

especialquando, 
decorrente de 
modificação do 
entendimento 

jurisprudencial ou 
inercia na adoção 

de medidas 
preventivas

Ausência de 
localização de bens 

suscetíveis de 
penhora nas ações 
de execução fiscais 

propostas;

Ausência de 
localização dos 
devedores para 

citações nas ações 
propostas pelo 

CRMV/MA

Pagamento das 
custas processuais 

em dobro, nas 
hipóteses previstas 
na norma vigente

Para a realização do controle processual mais seguro e eficiente,
é fundamental o aperfeiçoamento na gestão processual,
sobretudo no controle de prazos reveladores da prescrição,
prescrição intercorrente e decadência, que são os principais
entraves nas execuções fiscais. Por isso, a maior participação do
corpo profissional em cursos específicos e de gestão processual
aliada a aquisição de livros que tangenciam esses interesses,
seria uma forma de gerenciar, a um só tempo, os riscos voltados
ao controle processual e de inconsistência técnicas, neste último
caso, dada a necessidade de atualização provocada pelas
frequentes alterações legislativas e jurisprudenciais. Isso também
alimentaria a adoção de medidas preventivas mais eficazes. Não
é por outra razão que o incentivo a campanhas para liquidações
de débitos devem ser fortalecidas, embora já realizadas no
CRMV/MA, pois são medidas que evitam a judicialização, permite
a resolução do conflito de forma amigável ou extrajudicial, e
ainda reduz despesas e riscos processuais.

Gestão de risco do Setor Jurídico
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GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIAS E 
DESEMPENHO

CAPÍTULO 3



Estrutura de governança

Governança

Gestão

Instância Internas 

Instâncias Externas

Conselho Federal de Medicina Veterinária do Maranhão Tribunal de Contas da União (TCU)

Sociedade

Profissionais Médicos Veterinários e 
Zootecnistas 

Cidadãos Outras partes interessadas

A
lt

a 
A

d
m

in
is

tr
aç

ão

Plenário

Diretoria Executiva

Presidência

Instância Internas de Apoios

Ouvidoria, Assessorias e Comissões 
Internas

Instância Externa 
de Apoio 

Gestão Estratégica

Gestão Tática

Gestão Operacional

CFMV

Governança é um sistema composto por processos,
condutas, costumes e políticas a partir do qual uma
instituição é administrada e monitorada.

O conceito de Governança Pública é definido pelo
Decreto 9.203/17 como o conjunto de mecanismos de
liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à
condução das políticas públicas e à prestação de serviços
de interesse da sociedade.

Isso significa que as práticas da governança devem buscar
satisfazer todas as partes interessadas. Essas partes são
os gestores e colaboradores (partes interessadas
internas) e também fornecedores, órgãos públicos e
comunidade impactada pelas ações da instituição (partes
interessadas externas)
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O CRMV-MA conta com Comissões Técnicas que têm
como objetivo dar suporte técnico às suas atividades no
que diz respeito às respectivas áreas de atuação. Essas
Comissões, são formadas por profissionais especializados
em diversos segmentos da Medicina Veterinária e da
Zootecnia e têm por finalidade dar suporte a Diretoria
Executiva e ao plenário do CRMV/MA.

Comissão

COMISSÃO DE TOMADAS DE 
CONTAS

COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO DE SAÚDE ÚNICA

COMISSÃO DE ANIMAIS 
SILVESTRES E MEIO 

AMBIENTE

COMISSÃO  ESTADUAL DE 
CLÍNICOS DE PEQUENOS 

ANIMAIS

COMISSÃO DE DEFESA E 
INSPEÇÃO SANITÁRIA 

ANIMAL

COMISSÃO DE ÉTICA E BEM-
ESTAR ANIMAL

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
EM MEDICINA 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

COMISSÃO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA LEGAL

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Principais Iniciativas 
Estratégica

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir
o melhor caminho a ser seguido por uma organização, para atingir um ou
mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente
analisado dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar
onde se deseja.

O plano de ação do CRMV-MA, de forma reprogramada da proposta para
o exercício de 2021, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos
profissionais e da medicina veterinária no estado, está composto por 4
objetivos estratégicos, sendo estas 11 projetos e 23 iniciativas
estratégicas. Para essas implementações os recursos envolvidos são da
ordem de R$ 1.201.390,34.

Para implementação desse plano de ação analisamos a através da
ferramenta matriz de swot para determinar nossas principais objetivo.
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Orçamento
Assegurar o orçamento necessário à 

execução da estratégia aprimorando a gestão 
orçamentária e financeira.

Infraestrutura
Assegurar a infraestrutura física e 

tecnológica necessária às atividades do 
CRMV/MA.

Atuar em benefício do bem-estar animal e da sociedade, orientando, disciplinando e fiscalizando o exercício profissional da Medicina 
Veterinária e da Zootecnia no Estado do Maranhão. 

Ser reconhecido pela valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia zelando pelo bem-estar animal e saúde pública. 

Missão: 

Visão: 

Consolidar-se como órgão fiscalizador e 
representativo do exercício profissional da 

Medicina Veterinária e Zootecnia

Reconhecimento e valorização dos médicos 
veterinários e zootecnistas.

Efetividade na prestação de serviços 
aos profissionais e à sociedade

So
ci

ed
ad

e
P

ro
ce

ss
o

s 
in

te
rn

o
s 

e 
ex

te
rn

o
s Implementar a comunicação nas 4 

dimensões internas, 
CFMV/CRMVs, profissionais 

inscritos e sociedade

Intensificar ações para a cobrança 
do cumprimento da prestação de 
melhores serviços pela Medicina 

Veterinária e Zootecnia

Reestruturar o serviço de 
fiscalização e otimizar o 

atendimento às demandas  da 
sociedade.

Intensificar o 
monitoramento das 

demandas de fiscalização

Zelar pela saúde pública e bem-
estar animal

Ampliar parcerias 
estratégicas

Qualificar e implementar a 
gestão administrativa do 

CRMV/MA.

Fortalecer a imagem da 
Medicina Veterinária e da 
Zootecnia e do CRMV-MA

Atuação Institucional

Valorização Profissional

Comunicação

Fiscalização

R
ec

u
rs

o
s

Pessoas
• Desenvolver competências essenciais ao 

alcance estratégico

• Promover a melhoria contínua do clima 
organizacional para o alcance dos 

objetivos estratégicos.

VALORES: Gestão 
Participativa

Transparência Ética Credibilidade Comprometimento Respeito
Melhoria 
Contínua

Valorização da 
Profissão
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• Não realizado, porque a aquisição de mobiliário está condicionada  a 
aquisição da nova planejada  para 2022, portando este projeto será 
executado somente em  2022.

Aquisição de Mobiliário

• Não executado, pois após uma análise mais criteriosa, adotando como
subsídio a Nova Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD, optou-se pela
modernização e inovação, da gestão documental. Assim, está em
andamento o processo de licitação para contratar empresa especializada
em digitalização e guarda de documentos, no exercício de 2022.

Restruturação do arquivo - Gestão documental 
/Organização e controle do Almoxarifado

• Não realizado. Após uma análise mais criteriosa, verificou-se   que será 
mais vantajoso para a  Autarquia,  a realização de concurso público para 
fiscal nível superior,  pois significa uma profissionalização dos serviços 
prestados para a sociedade. Assim, o concurso público para fiscal nível 
superior já está em andamento e o certame será realizado em 2022.

Contratação de 01(um) fiscal nível médio

• Não realizado. A aquisição deste bem está vinculada a contração do novo 
fiscal, assim será realizado somente após a contratação do fiscal aprovado 
no concurso.

Aquisição de um veículo pra fiscalização:

•Projeto executado. Foi contratada  empresa especializada na realização de 
concurso público para fiscal veterinário. Processo em andamento,  Edital de 
inscrição será publicado em abril 2022.

Contratação de empresa para realizar concurso fiscal 
nível superior:

Principais Projetos/Programas RESULTADOS
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• Não realizado. Por decisão da plenária, após análise de relatório técnico que mostrou a situação 
estrutural da sede e avaliando o custo/beneficio de uma reforma, optou-se por aquisição de uma 
nova ao invés de reformar a sede atual. A nova sede será adquirida em 2022, o processo de 
aquisição está em andamento, na fase de chamamento público de propostas.

Contratação de empresa para execução 
de Reforma da sede

• Participação dos fiscais do CRMV-MA em treinamentos sobre fiscalização  oferecidos pelo 
CFMV;

•Investimento  em cursos  para os fiscais, realizados por empresa especializada;

• Otimização  da fiscalização com a  implantação do uso de tabletes pelos fiscais;

Melhoraria da eficiência do processo de 
fiscalização

•Foram firmadas 03 parceiras importantes para as ações conjuntas de fiscalização: Delegacia
do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária Estadual e Superintendência Federal de Agricultura no 
Maranhão

•Otimização das ações de fiscalização e elevação do nível de confiança da sociedade

• Melhoria na identidade  visual dos fiscais, com  investimentos  na aquisição de um novo 
crachá e farda

Fortalecimento das ações do Conselho
por meio de parcerias Interinstitucionais

•Criação do prêmio empresa do setor agropecuário destaque do ano;

•Participação na Campanha “ abate seguro” criada com o objetivo de estimular os 
estabelecimentos do setor de carnes adotar o selo “ abate seguro” nas embalagens. 

Aproximação CRMV junto as empresas 
do setor agropecuário

• A meta foi cumprida,foram realizadas 12 solenidades online durante 2021, cumprindo assim a meta
estabelecida.

•Aproximação dos jovens profissionais com o seu Conselho de Classe, orientação sobre as legislações e
código de ética profissional, Profissionais informados redução no número de denúncias éticas.

Realizar 01(uma) cerimônia de entrega de 
carteira por mês

Principais Projetos/Programas RESULTADOS
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• As comissões técnicas participaram de reuniões e treinamentos realizados pelo CFMV, pelos CRMV´s
e por outras Instituições, como reuniões com a Agência de Defesa Agropecuária, OAB/MA,
Assembleia Legislativa do Estado/ALEMA, onde podemos destacar a participação da comissão técnica
de defesa e inspeção sanitária na Audiência Pública sobre o fechamento das barreiras
zoofitossanitáirias.

Representatividade Institucional e 
das comissões

•Foram realizados 02 eventos virtuais, um em maio e outro  em outro, zootecnistas e veterinários, 
respectivamente

•A meta foi alcançada, profissionais participaram de discussões  técnicas das áreas de atuação, 
discussões sobre questões éticas e melhoria dos serviços prestados para  a sociedade.

Realização de eventos para os 
Profissionais, Médicos  Veterinários 

e Zootecnistas

• Promoção e Realização do  III  Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal- Amazonvet, 
que contou com a participação de mais 800 profissionais, veterinários e zootecnistas.  Este grande 
evento proporcionou a troca de experiências entre profissionais, atualização  e divulgação  de 
resultados de pesquisas e ampliação  da rede de contatos (network).

Viabilizar  Encontros Anuais 
Presenciais para profissionais

• A meta foi cumprida, foram realizados na modalidade remota, 06 cursos de responsabilidade técnica 
para médicos veterinários e zootecnistas, com um total de 480 participantes. Como resultado temos 
profissionais atualizados sobre as legislações vigentes, condutas éticas, mercado de trabalho, dentre 
outros temas de grande relevância. 

Realizar 06 cursos de 
Responsabilidade Técnica  (RT)

Principais Projetos /Programas RESULTADOS
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Canais de comunicação com a 
sociedade e partes interessadas

30

CRIANDO CONEXÕES ENTRE O CONSELHO E SEUS PÚBLICOS

O ano de 2021 teve sem dúvidas um avanço ainda maior das

tecnologias de informação. Diante de nós o desafio de criar

conexões entre máquinas e pessoas.

Gerir relacionamentos e gerar resultados. Sem contatos

sociais, as formas de relacionamentos vão se unindo através de

plataformas digitais.

Mas como fazer essa comunicação sem perder a humanização

criada nos relacionamentos sociais? Como vivenciar uma

pandemia global e criar novas perspectivas diante de tal

cenário?

Entre as funções desempenhadas e as atribuições de

atividades executadas, estão as áreas do Setor de

Comunicação responsáveis pela divulgação das ações deste

Conselho de Classe.

Dentro do processo de mudança já ocorrida no ano de 2020, em 2021

continuamos inovando no setor de comunicação, buscando novas formas e

ferramentas de trabalho. A Comunicação do CRMV-MA dispõem de 11 meios de

informação e atendimento para garantir o melhor serviço aos seus usuários.

Meios como: Atendimento via telefone, whatsapp e ouvidoria. Site Institucional e

Portal da Transparência. Email Mkt. Redes sociais com informações atualizadas

diariamente.

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO
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Marketing

A Assessoria de Comunicação do CRMV-MA trabalha seguindo o Planejamento 
Estratégico desenvolvido anualmente junto a Diretoria do Órgão, seguindo 
calendário pré-definido. 
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GERANDO CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

CAMPANHA ANUIDADE HISTÓRIA DO CRMV-MA CAMPANHA DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

CAMPANHA DEZEMBRO VERDE PLANEJAMENTO E

ORGANIZAÇÃO AMAZONVET

2021

DIA NACIONAL DOS ANIMAIS

JULHO AGOSTO SETEMBRO

LANÇAMENTO AMAZONVET 

2021

CAMPANHA DIA DOS PAIS DIA DO MÉDICO VETERINÁRIO

WEBINÁRIO

CAMPANHA SETEMBRO 

AMARELO

ANIVERSÁRIO DE SLZ

ABRIL MAIO JUNHO

CAMPANHA PÁSCOA DIA DO TRABALHO CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE

DADOS CADASTRAIS

DIA MUNDIAL DA SAÚDE CAMPANHA DIA DAS MÃES INDICAÇÃO PRÊMIO CFMV

CAMPANHA DIA DO ZOOTECNISTA PEÇAS FISCALIZAÇÃO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CAMPANHA OUTUBRO 

ROSA

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL ANIVERSARIO CRMV-MA

AMAZONVET -

EVENTO

CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO ANUIDADE 2022

DIA MUNDIAL DOS 

ANIMAIS

BOAS FESTAS

Calendário Anual



Jornalismo
Site institucional
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Atualização diária do site Institucional e Portal da
Transparência.
Principais informações, campanhas, vídeos, notas
de esclarecimento, documentação de interesse dos
profissionais.

O processo de migração das informações do site antigo para o
novo foi concluído. Agora, os procedimentos de
reconhecimento das abas e melhorias e adequações das
informações será realizado de acordo com cada setor e
necessidade deste Regional.

Os espaços criados nos meios de Comunicação locais são espontâneos. Ou seja, são
gerados por seu grau de importância e relevância, atingindo a sociedade de forma
orgânica e sem propósitos comerciais ou publicitários, realizando assim o seu papel social
que é informar a sociedade sobre o papel da Instituição. executadas, estão as áreas do
Setor de Comunicação responsáveis pela divulgação das ações deste Conselho de Classe.

CHAMADA NO MIRANTE RURAL DO AMAZONVET 

2021 DURANTE 3 FINAIS DE SEMANA.

Foi realizada entrevista a TV Mirante, Link ao 

vivo no Bom Dia Mirante com a participação 

da Presidente Francisca Neide Costa. 

Assessoria de Imprensa
Principais Entrevistas

Foi realizada entrevista a TV Mirante, Link ao vivo no 

Bom Dia Mirante com a participação da Presidente 

Francisca Neide Costa e do Presidente do CFMV 

Francisco Cavalcanti com duração de 8 minutos. 
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• Números de 
seguidores2856

• Publicações nas 
redes sociais956
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+10 CAMPANHAS 
INSTITUCIONAIS

Atualização diária de campanhas e informativos. Peças criadas especificamente para cada canal.

Principais canais de comunicação, as redes sociais são responsáveis por grande parte da divulgação das

campanhas, comunicados, notas e matérias da instituição, sendo hoje conexões chave entre a

instituição e o Órgão.

Social Mídia



Comunicados
informativo aos profissionais
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Social Mídia

+ 68 PEÇAS
Número de publicações no 1º e 2º semestres

Comunicação interna
Agenda de aniversariantes do mês
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Eventos
Cursos de Responsabilidade Técnica

Número de Inscritos: 135

Tema: O RESPONSÁVEL TÉCNICO EM LABORATÓRIO E BIOTÉRIO.

Número de Inscritos: 98

Tema: O RESPONSÁVEL TÉCNICO EM FAZENDA AGROPECUÁRIAS.

Número de Inscritos: 95

Tema: O RESPONSÁVEL TÉCNICO EM ABATEDOUROS, FRIGORÍFICOS E

SUPERMERCADOS.

Tema: Medicamentos veterinários

Número de Inscritos: 112



SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS E 
PLENÁRIAS

Eventos realizados online como Solenidades de entrega de carteiras profissionais
garantem com que o calendário seja mantido, respeitando os protocolos de
segurança, sem que haja prejuízos a saúde dos profissionais, nos meses de
fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2021, assim como as e plenárias realizadas mensalmente
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Eventos
Dia do Médico 

Veterinário 
09 de setembro de 2021

Café da manhã com profissionais
Local: Sede



AMAZONVET 2021

Após a realização do evento Amazonvet 2021 realizado no último dia 27,28 e 29 de outubro,
a Assessoria de Comunicação deste Órgão contabilizou o número de 270 peças de
divulgação utilizadas para a Comunicação do evento no site, redes sociais e publicações
entre convidados e palestrantes.

+270
PEÇAS DE DIVULGAÇÃO
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EVENTO AMAZONVET 2021 ABERTURA

CAMARA DE PRESIDENTES

PREMIOS OCTAVIO DOMINGUES E PAULO DACORSO

37

Eventos
Com o sucesso do evento, foram alcançados mais de 1846

profissionais do Brasil com temas atuais de diversas das áreas

das ciências agrárias. O Instagram do evento contou com 776

seguidores.



Orientação e Fiscalização
Fiscalizar e orientar as Pessoa Jurídicas que exercem atividades
peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia, com vistas ao
cumprimento da Lei nº 5.517/68 e das Resoluções do Conselho
Federal de Medicina Veterinária.

Foram fiscalizados XX estabelecimentos em 2021, XX
estabelecimentos em 2020 nas atividades que comercializam
products de uso veterinário, clínicas veterinárias, consultórios,
venda de rações, laticínios, pet shop, banho e tosa, abatedouros,
entrepostos, curso de medicina veterinária, curso de zootecnia,
Ong, curso de auxiliar veterinário e hospital veterinário.

Em todas as fiscalizações nos locais foram verificadas as condições
de funcionamento, por meio de roteiro de vistoria específico,
conforme a Resolução CFMV nº 1015/12.
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ART 
HOMOLOGADAS
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ROTAS 
FISCALIZADAS

40



IMPACTOS 
POSITIVOS 
GERADOS NA 
FISCALIZAÇÃO 
EM 2021

Houve um aumento considerável de 69% de todas as 
atividades de fiscalização;

A Anotação de Responsabilidade Técnica 
provenientes da fiscalização, aumentaram 
aproximadamente 61%;

A emissão de Autos de Multas de empresa não 
regularizadas, contatou-se aproximadamente 75% de 
autos emitidos;

Autos de Infrações que regularizaram a infração 
apontada, aproximadamente 73% das empresas 
autuadas.

Uso de equipamentos tecnológicos (tablets) que 
auxiliam nas informações cadastrais das empresas e 
profissionais fiscalizados.
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IMPACTOS 
NEGATIVOS 
GERADOS NA 
FISCALIZAÇÃO 
EM 2021

Dados constatados no ato fiscalizatório, sem 
coincidência entre as informações contidas e o 
dados registrados e arquivados no CRMV;

Certificado de Regularidade não se encontra 
afixado em local visível de fácil acesso;

Más condições das Rodovias Estaduais e 
Federais, impossibilitam o acesso aos 
munícipios, causando o desgaste excessivo do 
veículo e aumento do consumo de combustível.
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O Conselho conta com a atuação de sua Comissão de
Licitação e Assessoria Jurídica, que garante a conformidade
das contratações com as normas, principalmente no que se
refere à legislação acima citada.
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Gestão de licitações e contratos
Conformidade Legal
Para assegurar a conformidade da gestão de Licitações e
Contratos, o CRMV-MA observa o conjunto de normas e
diretrizes estabelecidas pelo Governo federal e órgãos de
controle, conforme a seguir:

Constituição Federal 
Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro De 2019 
Lei No 10.520, de 17 de julho de 2002. 
Lei 8.666/1993 2.1.5. Lei complementar 123/2006
Lei Nº 13.019, De 31 de julho de 2014. 
Jurisprudências/Acórdãos 
Além da assessoria Jurídica com seus respectivos Pareceres

Foram observados 28 (vinte e oito) processos de licitações por
contratação mediante Pregão Eletrônico, Dispensa de Licitação,
Aditivos e 03 (três) Acordos de Cooperação sem transferência de
recursos. Os processos analisados representavam uma Previsão de
Gastos de R$ R$ 339.510,99 (trezentos e trinta e nove mil,
quinhentos e dez mil e noventa e nove centavos) conforme
documentos enviados pelo setor Contábil (Dotações Orçamentárias)
do CRMV-MA e Painel de Preços do Governo Federal, porém
realizados os procedimentos licitatórios foram gastos R$ 209.168,09
(duzentos e nove mil e cento e sessenta e oito reais e nove centavos)
gerando uma economia de R$ 130.342,90 (cento e trinta mil,
trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).



Detalhamento dos Gastos das Contratações por
finalidade e especificação dos tipos de serviços
contratados para o funcionamento administrativo

Contratos em 2022

Licitações 

2022

R$ 209.168,09 R$

Dispensa
18

Termo 
Aditivo

04

Acordo de 
cooperação 

03

Pregão
Eletrônico

01

Inexigibilid
ade
05

Os processos licitatórios referente ao período de janeiro a dezembro
de 2022 por meio de Pregão, Dispensa de Licitação, Aditivos e Acordo
de Cooperação, conforme a Lei 8.666/1993 e Lei Nº 13.019, de 31 de
julho de 2014.

O objetivo deste instrumento é a conjugação de esforços dos convenentes
visando propiciar aos profissionais inscritos e adimplentes com o CRMV-

MA.

ACORDO DE COOPERAÇÃO
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Empresa INSTRUMENTO 

CONTRATUAL

Objeto Valor 

Estimado –

Setor 

contábil.

Valor 

Adjudicado

Valor 

Economiza

do

ZOEWEB PLAY

LTDA - GRUPO;

PREGÃO

ELETRÔNICO

Realização De Eventos

Na Modalidade Virtual

E Outros

R$

53.500,00

R$

31.891,0900

R$

21.608,91

NEO

ARQUITETURA

E

EMPREENDIME

NTOS LTDA

"DISPENSA DE

LICITAÇÃO

(art. 24, II)"

Criação De Projetos De

Arquitetura E

Engenharia

R$

33.000,00

R$

29.900,00

R$

3.100,00

LÚCIO SILVA

CARNEIRO

JÚNIOR

INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO

LOCAÇÃO DE SALA

COMERCIAL

R$

40.000,00

R$

30.450,00

R$

9.550,00

CONTRATAÇÕESMAIS RELEVANTES

As contratações realizadas pelo CRMV-MA em 2021, foram para atender as
necessidades administrativas, conforme abaixo:

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

DOS OBJETOS DAS LICITAÇÕES

Contratações de serviços continuados  e não continuo no exercício 
de 2021/2022.

Em relação aos desafios, prover os setores com os materiais necessários, na 
quantidade requerida, no  tempo hábil. No que tange as ações futuras, 
especializar o setor com conhecimento, habilidade e atitude que maximizem o 
uso adequados dos recursos públicos.
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A Assessoria Jurídica tem as responsabilidades de elaborar pareceres e

documentos, examinar minutas de contratos, convênios, resoluções, portarias,

acordos, editais, acompanhar os processos éticos e demais atos inerentes à

defesa e conservação dos direitos e interesses do CRMV/MA.

Em 2021, apesar da pandemia provocada pela COVID19, a Assessoria emitiu

pareceres em licitação/dispensa de licitação e sobre temas diversos, bem

como examinou o seguinte quantitativo de minutas de contratos:

Resultados do setor jurídico
Além disso, também participou diretamente na

elaboração de memorandos e do exame de minutas de

ofícios, resoluções e portarias nos seguintes quantitativos:

19%

42%

34%

2%3%

Minuta Parecer ( Licitação/Dispensa)

Parecer (Outros ) Termo de cooperação

Contrato

22%

35%7%

36%

Memorandos Ofícios Resoluções Portarias
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Outrossim, a maioria das manifestações ficaram voltadas para a

elaboração de petições, estas sobretudo em ações de execuções

fiscais nas quais o CRMV/MA se apresenta no polo ativo/autor.

A esse título, a Assessoria realizou, entre peças simples

e complexas, a seguinte quantidade de manifestações:

Destaca-se, entretanto, que no mesmo período este Conselho não foi

demandado/citado em nova ação, de forma que as petições foram realizadas

em processos judiciais já existentes e onde o CRMV/MA se apresenta na

condição de requerente.

5%
7%

3%0%

85%

Petições Iniciais

Petições PF

Peticoes PJ

Requerimentos

Notificações
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.

Ouvidoria do CRMV-MA foi criada pela Resolução CRMV-MA nº 06 de 29 de
Setembro de 2021, e o ouvidor e auxiliar nomeado pela Portaria CRMV-MA nº 25
de 30 de Setembro de 2021.

A Ouvidoria é o elo de ligação entre o usuário de serviços públicos e o CRMV-MA.
Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação social,
respondendo as manifestações, que podem ser sugestões, elogios, solicitações,
reclamações, denúncias e solicitações de simplificação de serviços públicos, e
também promove o controle da Administração Pública, provendo informações que
são trazidas diretamente pelos cidadãos e que poderão subsidiar os
aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades.

No âmbito do CRMV-MA o acesso à Ouvidoria se dá por meio do e-
mail sic@crmvma.org.br, Carta (remetida pelos Correios), Presencialmente na
Sede do CRMV-MA (por meio de protocolização de Formulário), e preenchimento
de Formulário on-line na Plataforma www.crmvma.org.br/ouvidoria

OUVIDORIA
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Implantação de novo ambiente virtual, com novos servidores de e-
mail e novo site institucional, deixando o ambiente virtual mais limpo 
e moderno

Consultoria de TI para formulação do projeto de melhoria da sede da 
instituição

Readequação do sistema de telefonia para melhorar gestão das 
ligações recebidas e comunicação interna.

Montagem e implantação de um servidor local de arquivos Linux com 
backup redundante interno e em nuvem, dando maior segurança e 
agilidade no acesso aos documentos da instituição;

Nova estrutura de rede wi-fi local, composta por dois Access Point 
Ubiquiti Corporativo, 1 Roteador Mikrotik e Switch de rede gigabit 
como gerenciamento centralizado, dando maior estabilidade, 
eficiência e segurança na transmissão de dados local, e pela internet;

Criação do sistema para emissão de e-mails em massa (Email 
Marketing) para envio de informações sobre cursos, eventos e 
campanhas do conselho;

Entrega do novo site do CRMV-MA

Consultoria em gestão de redes sociais; banners para sites e redes 
sociais; Indexação de vídeos institucionais na plataforma Youtube.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

O Orçamento para o exercício 2021 foi estimado em R$ 2.423.000,00(Dois milhões
e quatrocentos e vinte e três mil reais), tendo sido reformulado para R$
2.918.000,00 (Dois milhões e novecentos e dezoito mil reais), sendo aprovado por
meio da plenária e subdividido em objetivos estratégicos, programas, projetos e
atividades.

Execução Orçamentária

As atividades do Conselho são financiadas com recursos provenientes das
anuidades devidas pelos profissionais e empresas, das inscrições, emissão de
carteira, certidões, multas de infração e dívida ativa.

Em 2021, o CRMV -MA arrecadou R$ 1.413.154,07 ( Hum milhão e quatrocentos
e treze mil e cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos), sendo essa
arrecadação equivalente a 48,43% da receita prevista.

R$  1.413.154,07
Receita Realizada

R$ 1.201.390,34
Despesa Realizada

As despesas executadas compreendem o valor de R$ 1.201.390,34 ( Hum milhão
e duzentos e um mil e trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos),
sendo equivalente a 41,17% da proposta orçamentária.

Comparando a receita realizada com a despesa realizada, verificou-se um
superávit orçamentário da ordem de R$ 211.763,73 (Duzentos e onze mil e
setecentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos).
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Resultado Orçamentário 

Resultado Primário 

Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2021 foi um Superávit no valor de
R$ 1.815.392,30, conforme o Balanço Patrimonial do mês de dezembro de
2021.

Ano Receita Arrecadada Despesa 

Empenhada

Superávit /Déficit

Orçamentário

2021 1.413.154,07 (1.201.390,34) 211.763,73

Ano Receita Corrente 

Arrecadada

Despesa Corrente 

Empenhada

Superávit /Déficit

Primário

2021 1.413.154,07 (1.145.530,48) 267.623,59

Ressaltamos que na apuração do Resultado Primário leva-se em
consideração apenas as Receitas Correntes Arrecadadas e as Despesas
Correntes Realizadas, excluindo-se as Despesas e Receitas de Capital

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00
Receita Arrecadada

Despesa Empenhada

Superávit
Orçamentário

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

Receita Arrecadada

Despesa Empenhada

Superávit

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Caixa e Equivalentes (-) Passivo+RP não
Processados

(=) Superávit
Financeiro

Ano Caixa e 

Equivalentes

(-) Passivo + RP não 

Processados

Superávit 

Financeiro

2021 1.970.139,77 (154.747,47) 1.815.392,30
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Disponibilidade Financeira

A movimentação financeira é realizada no Banco do Brasil (conta corrente e
aplicação financeira).

Ano Conta 

Corrente

Conta 

Arrecadação

Conta

Aplicação

Total 

Acumulado

2021 34.362,77 - 1.935.777,00 1.970.139,77

GESTÃO DE CUSTOS

A contabilidade do CRMV-MA está de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade Pública, utiliza a elaboração do orçamento por centro de custos assim
como a execução do mesmo. Contudo, faz controle gerencial dos custos por
projeto/atividade conforme o planejamento estratégico.

GESTÃO DE PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão publicou a
Portaria, por meio da Presidência, constituindo Comissão de Patrimônio para o
exercício 2021, visando realizar o Inventário dos Bens Móveis do CRMV-MA, com o
objetivo principal de levantamento físico dos bens patrimoniais e a elaboração do
relatório.

O levantamento dos bens foi iniciado pela comissão utilizando como ponto de partida
relatório elaborado anteriormente no SISPAT.NET fornecido pela empresa Implanta.

1,74%

98,26%

Conta Corrente

Conta Aplicação
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Composição do patrimônio 

Conta Contábil 2021

Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas 13.817,69

Equipamentos de Tecnologia da Informação 111.288,14

Máquinas e Utensílios de Escritórios 30.017,70

Mobiliário em Geral 82.850,68

Utensílios em Geral 16.762,95

Utensílios de Copa e Cozinha 3.254,37

Bibliotecas 1.168,00

Veículos em Geral 183.073,85

Bens Imóveis 252.736,29

Total 694.969,67

GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS

A frota do CRMV-MA no ano 2021 estava composta por veículos próprios, para atender as
demandas da fiscalização e administrativas. Os veículos têm sido acompanhados de forma
efetiva a fim de mantermos ordenadamente o bem público.

1,99%

16,01%

4,32%

11,92%

2,41%

0,47%

0,17%26,34%

36,37%

Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e
Ferramentas
Equipamentos de Tecnologia da
Informação
Máquinas e Utensílios de Escritórios

Mobiliário em Geral

Utensílios em Geral

Utensílios de Copa e Cozinha

Bibliotecas

Veículos em Geral

Bens Imóveis

115.427,07
34.562,71

11.694,72

547,39 27.370,00

2.645,00

2.831,53

2.500,00
Remuneração de Pessoal

Encargos Sociais

Combustíveis

Manut. De Veículos

Diárias p/ Funcionários

Diárias p/ Conselheiros

Seguros em Geral

Seleção e Treinamento
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O CRMV-MA possui sede própria situadas nas cidades de São Luis ,

porém no ano de 2021 houve a necessidade de locação de um novo

local para funcionamento da sede deste Conselho Regional , pois o

prédio próprio ficou impossibilitado de uso conforme laudo técnico.

Abaixo demonstramos os principais custos prediais ocorridos na

sede :

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PRINCIPAIS CUSTOS COM SERVIÇOS PREDIAIS

Descrição 2021

Aluguéis 30.450,00

Energia Elétrica, Água e Esgoto 15.774,70

Conservação de Bens Imóveis 2.300,00

Locação de Máquinas e

Equipamento 2.664,00

Serviços de Segurança e Vigilância
6.768,00

Total 57.956,70
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GESTÃO DE PESSOAS

Demonstramos os indicativos contendo as principais
rubricas de despesas com o pessoal no ano 2021.
Nosso quadro de pessoal possui colaboradores,
composto da seguinte forma:

- Cargos de carreira (efetivos) – 7
- Cargos de livre nomeação e exoneração

(comissionados) - 5
- Estagiários – 1

CONTRATAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ÁREA MEIO / ÁREA FIM

TIPOLOGIA DOS CARGOS 
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54%38%

8%

Efetivos Comissionados Estagiários

33%

67%

Area Meio Area Fim

Conformidade Legal 

Para assegurar a conformidade com as exigências da
legislação trabalhista (CLT e normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho), o CRMV/MA, através da
sua assessoria contábil e de recursos humanos,
acompanha diariamente as atualizações das leis
trabalhistas e previdenciárias. O Sistema de Gestão de
pessoas do Departamento de Recursos Humanos está
sempre atualizado de acordo com a legislação.

Quanto à distribuição da força de trabalho entre as áreas meio e fim,
verifica-se maior concentração na primeira área fim, representado por
67% dos funcionários .
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POR SEXO

Quanto à distribuição por sexo, verifica-se maior concentração de
mulheres, representado por 62% , levando em consideração os
funcionários efetivos, comissionados e estagiários.
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Detalhamento da Despesa de Pessoal

FAIXA ETÁRIA DE IDADE 

38%

62%

Homens Mulheres

25%

42%

33%

18 a 35 anos 36 a 52 anos 53 a 69 anos

299.006,94

50.579,51

109.407,58

2.608,58

5.511,72 30.170,00

Vencimentos e Salários

Férias e 13º salário

Encargos Sociais

Benefícios a Pessoal

Indenizações Trabalhistas

Diárias c/ Funcionários



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão
através da sua contabilidade, encontra-se com todos os registros
de acordo com o Plano de Contas e Dispositivos da Legislação
vigente, aplicáveis aos entes Fiscalizadores das Profissões
regulamentadas.
A contabilidade mantém todos os lançamentos classificados e 
digitados em sistema próprio, com objetivo de gerar os relatórios: 
Balancete, Balanços, Diário e Razão, devidamente arquivados 
digitalmente.
Aqui será apresentado os resultados e os demonstrativos estão 
em anexo a este documento.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, conforme art. 105 da Lei 4.320/64
demonstra o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo
financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial, e também
as contas de compensação. O referido balanço é o quadro da
contabilidade que possui duas seções, o ativo e o passivo, em que
se distribuem os elementos do patrimônio público, igualando-se
as duas somas com a conta patrimônio líquido (Ativo real líquido)
no caso de gerar superávit, ou passivo real descoberto, quando
apresentar déficit patrimonial.

O saldo patrimonial em 2021 apurado em R$ 7.231.824,33 (Sete
milhões e duzentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e quatro
reais e trinta e três centavos), apresentando superávit
patrimonial.

ATIVO PASSIVO

Especificação 2021 2020 Especificação 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE 3.130.241,44 1.952.470,46 PASSIVO CIRCULANTE 823.317,44 652.615,21

Caixa e Equivalentes de
Caixa

1.970.139,77 1.751.457,54
Obrig. Trabalhistas, Prev.
E Assistenciais

11.797,61 35.502,41

Crédito a Curto Prazo 1.069.197,95 119.285,91
Fornecedores a Curto
Prazo

19.113,53 18.760,25

Demais Créditos e Valores
a Curto Prazo

90.903,72 81.727,01 Obrigações Fiscais a CP 9.769,96 8.847,99

Provisões a Curto Prazo 745.992,72 18.626,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.924.900,33 4.956.824,29 Demais Obrig. a CP 36.643,62 570.877,63

Realizável a Longo Prazo 4.332.373,14 4.397.194,52
PASSIVO NÃO
CIRCULANTE

- 37.087,20

Imobilizado 588.968,85 558.931,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.231.824,33 6.219.592,34

Intangível 3.558,34 697,98 Resultados Acumulados 7.231.824,33 6.219.592,34

TOTAL 8.055.141,77 6.909.294,75 TOTAL 8.055.141,77 6.909.294,75
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Indicador
Unidade de 

medida
2021 2020

Situação Financeira R$ 12,73 2,60

Resultado Patrimonial R$ 9,78 10,02

Indicadores do Balanço Patrimonial

Avaliação da Gestão:

Situação Financeira: Representa normalidade, pois o

resultado encontrado no período de 2021 foi maior do

que 1, ou seja, o ativo financeiro é maior do que o

passivo financeiro, levando em consideração a

diferença entre o Caixa e Equivalentes e o Passivo

Circulante, representando um superávit financeiro.

Resultado Patrimonial: O exercício analisado

apresentaram superávit patrimonial, o que é

considerado positivo como resultado do Balanço

Patrimonial. Esse fato é explicado devido à

inexistência de dívida de longo prazo.
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Quoeficiente da Situação 
Financeira:

Ativo Financeiro 1.970.139,77 12,73

Passivo Financeiro 154.747,47

Quoeficiente do Resultado 
Patrimonial:

Ativo Real 8.055.141,77 9,78

Passivo Real 672.934,87
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Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da
Lei nº 4.320/64, e demonstra as receitas e despesas
orçamentárias em confronto com orçamento inicial e as suas
alterações com a execução. Este demonstrativo visa
evidenciar a integração entre planejado e executado,
gerando déficit ou superávit orçamentário.

Avaliação da Gestão:

O orçamento do conselho foi previsto inicialmente para o

exercício 2021 em R$ 2.423.000,00, tendo sido reformulado

para R$ 2.918.000,00. As receitas realizadas atingiram o

montante de R$ 1.413.154,07, correspondendo a 48,43% do

orçamento final. As despesas empenhadas até dezembro

2021 atingiu o total de R$ 1.201.390,34, representando

41,17% do orçamento final. Comparando a receita realizada

com a despesa empenhada verificou-se um superávit

orçamentário na ordem de R$ 211.763,73.
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Receitas Orçamentárias Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita Realizada Saldo

Receitas Correntes 2.423.000,00 1.263.000,00 1.413.154,07 150.154,07

Receita Tributária 145.000,00 145.000,00 139.330,06 -5.669,94

Contribuições 770.000,00 770.000,00 830.866,04 60.866,04

Receitas Financeiras 127.000,00 127.000,00 143.100,84 16.100,84

Transferências Correntes 1.200.000,00 40.000,00 36.759,81 -3.240,19

Outras Receitas Correntes 181.000,00 181.000,00 263.097,32 82.097,32

Receitas de Capital - 1.655.000,00 - -1.655.000,00

Transferências de Capital - 1.200.000,00 - -1.200.000,00

Saldos de Exercícios - 455.000,00 - -455.000,00

Subtotal 2.423.000,00 2.918.000,00 1.413.154,07 -1.504.845,93

Déficit - - - -

Total das Receitas 2.423.000,00 2.918.000,00 1.413.154,07 -1.504.845,93

Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Dotação Atualizada
Despesas 

Empenhadas
Saldo

Despesas Correntes 1.323.000,00 1.463.000,00 1.145.530,48 317.469,52

Pessoal, Encargos e Benefícios 521.950,00 521.950,00 467.114,33 54.835,67

Uso de Bens e Serviços 492.100,00 595.100,00 342.101,09 252.998,91

Transferências Correntes 299.250,00 334.250,00 331.534,45 2.715,55

Tributárias e Contributivas 2.000,00 2.000,00 405,58 1.594,42

Demais Despesas Correntes 7.700,00 9.700,00 4.375,03 5.324,97

Despesas de Capital 1.100.000,00 1.455.000,00 55.859,86 1.399.140,14

Subtotal 2.423.000,00 2.918.000,00 1.201.390,34 1.716.609,66

Superávit - - 211.763,73 211.763,73

Total das Despesas 2.423.000,00 2.918.000,00 1.413.154,07 1.504.845,93



Análise através de indicadores do Balanço Orçamentário:

Execução da Receita: Os valores do Índice de Execução da Receita
obtidos para essa série demonstram que a receita executada está
abaixo do projetado.

Equilíbrio Orçamentário: Para cada R$ 1,00 de receita
orçamentária prevista foram utilizados R$ 0,85 de despesa
orçamentária fixada, apresentando superávit de receita, em
relação à despesa fixada.

Execução de Despesas: Para cada R$ 1,00 de despesa
orçamentária fixada, apresentou economia orçamentária
correspondente em a 0,59%.

Resultado Orçamentário: Em 2021 a receita executada ficou
acima das despesas executadas, ocorrendo um superávit de
execução orçamentária na ordem de 0,18%.

Indicador
Unidade de 

medida
2021 2020

Execução da Receita R$ 0,48 1,12

Equilíbrio Orçamentário R$ 0,85 0,48

Execução da Despesa R$ 0,41 0,54

Resultado Orçamentário R$ 1,18 2,08

Quoeficiente do Equilíbrio 
Orçamentário: Despesa Executada 1.201.390,34 0,85

Receita Realizada 1.413.154,07

Quoeficiente da Execução da Despesa: Despesa Executada 1.201.390,34 0,41

Despesa Fixada 2.918.000,00

Quoeficiente do Resultado 
Orçamentário:

Receita Realizada 1.413.154,07 1,18

Despesa Executada 1.201.390,34

Quoeficiente de Execução da Receita: Receita Realizada 1.413.154,07 0,48

Receita Prevista 2.918.000,00
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Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, conforme a Lei 4.320/64, demonstra
a receita e a despesa orçamentária bem como os
recebimentos e os pagamentos de natureza extra
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem
para o exercício seguinte.

Avaliação da Gestão:

Ao longo do exercício ocorreram recebimentos e
pagamentos, demonstrando na sua equação, um equilíbrio
nas entradas e saídas os quais resultaram em saldo final no
montante de R$ 2.016.610,77, que representa o saldo
financeiro a ser transferido para o exercício de 2022.

INGRESSOS 2021 2020 DISPÊNDIOS 2021 2020

Receita Orçamentária 1.413.154,07 1.106.451,88 Despesa Orçamentária 1.201.390,34 531.115,54

Receita Tributária 139.330,06 90.907,01
CRÉDITO EMPENHADO A 
LIQUIDAR

44.395,41 13.611,66

Receita de Contribuições 830.866,04 607.823,21
CRÉDITO EMPENHADO 
LIQUIDADO

13.176,97 36.444,03

Receitas Financeiras 143.100,84 62.581,60
CRÉDITO EMPENHADO 
PAGO

1.143.817,96 481.059,85

Transferências Correntes 36.759,81 135.000,00 Despesa Corrente 1.087.958,10 465.859,85

Outras Receitas Correntes 263.097,32 210.140,06 Despesa de Capital 55.859,86 15.200,00

Recebimentos Extra 
Orçamentários

111.376,73 285.564,09
Pagamentos Extra 

Orçamentários
104.458,23 89.319,22

Saldo Disponível Anterior 1.797.928,54 1.026.347,33 Saldo Disponível Seguinte 2.016.610,77 1.797.928,54

TOTAL 3.322.459,34 2.418.363,30 TOTAL 3.322.459,34 2.418.363,30
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Indicadores do Balanço Financeiro:

Análise através de indicadores do Balanço Financeiro:

.

Financeiro Real da Execução Orçamentária: O índice apurado do

ano é maior do que 1, assim, demonstra um superávit na

execução financeira.

Resultado dos Saldos Financeiros: Apresentou no exercício de

2021 um saldo maior com relação a 2020, demonstrando

aumento das disponibilidades existentes no exercício.

Nome do Indicador
Unidade 

de medida
2021 2020

Financeiro Real da Execução 

Orçamentária R$ 1,24 2,30

Resultado dos Saldos 

Financeiros R$ 1,12 1,79

Quoeficiente Financeiro Real da 
Execução Orçamentária:

Receita Orçamentária 1.413.154,07 1,24

Despesa Orçamentária Paga 1.143.817,96

Quoeficiente  do Resultado dos 
Saldos Financeiros Saldo do Exerc. Seguinte 2.016.610,77 1,12

Saldo do Exerc. Anterior 1.797.928,54
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Demonstrações do Fluxo de Caixa

Nossa demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários
projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise
sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de
manutenção do regular financiamento dos serviços.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a
demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir
para a transparência da gestão pública, pois permite um
melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e
entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto,
evidenciando as movimentações no caixa e seus equivalentes.

O saldo do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2021,
foi no valor de R$ 1.970.139,77, sendo esse montante
disponível para o exercício seguinte.

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES 2021 2020

INGRESSOS 1.466.958,42 1.341.960,28

Receita Tributária 139.330,06 90.907,01

Receita de Contribuições 830.866,04 607.823,21

Receitas Financeiras 143.100,84 62.581,60

Transferências Correntes 36.759,81 135.000,00

Outras Receitas Correntes 263.097,32 210.140,06

Outros Ingressos 53.804,35 235.508,40

DESEMBOLSOS 1.192.416,33 555.179,07

Pessoal, Encargos e Benefícios 455.808,08 370.092,81

Uso de Bens e Serviços 296.815,71 93.272,79

Transferências Correntes 330.761,01 -

Tributárias e Contributivas 405,58 129,00

Demais Despesas Correntes 4.167,72 2.365,25

Outros Desembolsos 104.458,23 89.319,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES 274.542,09 786.781,21

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

DESEMBOLSOS 55.859,86 15.200,00

Investimentos 55.859,86 15.200,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS -55.859,86 -15.200,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES 218.682,23 771.581,21

CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL 1.751.457,54 979.876,33

CAIXA E EQUIVALENTES FINAL 1.970.139,77 1.751.457,54
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Demonstrações das Variações Patrimoniais

Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com art. 104 da
Lei nº. 4.320/64 evidencia as alterações que ocorreram no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará
também o resultado patrimonial do respectivo exercício. Apresenta
também as modificações registradas do ponto de vista contábil, em
duas seções: variações ativas e variações passivas.

Avaliação da Gestão:

O resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou
nas alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, o superávit patrimonial no exercício 2021 à
importância de 1.012.463,27 (Hum milhão e doze mil e quatrocentos e
sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Variação
Patrimonial 

Aumentativa
2021 2020

Variação 
Patrimonial 
Diminutiva

2021 2020

Receita
Tributária

139.330,06 3.629,91
Pessoal,
Encargos e
Benefícios

482.749,20 406.633,61

Contribuições 2.358.250,15 1.288.358,73
Uso de Bens e
Serviços

331.505,17 150.291,27

Bens, Serviços
e Direitos

50,00 -
Transferências
Concedidas

1.044.499,83 -

Variações Pat.
Aum. Financ.

143.100,84 64.524,00 Tributárias 405,58 129,00

Transferências
Recebidas

36.991,09 135.000,00
Outras Varic.
Pat. Dimin.

4.375,03 2.365,25

Outras Var. Pat.
Aum.

198.275,94 121.152,67

Total das
Variações
Ativas

2.875.998,08 1.612.665,31
Total das
Variações
Passivas

1.863.534,81 559.419,13

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do 
Exercício

- -
Superávit do 
Exercício

1.012.463,27 1.053.246,18

Total 2.875.998,08 1.612.665,31 Total 2.875.998,08 1.612.665,31
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO
MARANHÃO

1 – Informações Gerais

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão, pessoa jurídica de direito público, autarquia federal especial com atuação no âmbito da fiscalização
do exercício da profissão e órgão executivo do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), foi criado através da Lei nº 5.517/60, possuindo autonomia
administrativa e patrimonial.

2 – Principais Diretrizes Contábeis

A Contabilidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão foi elaborada de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público e as normas do CFC, no processo de convergência da contabilidade pública às Normas Internacionais de Contabilidade.

3 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

3.1 – Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3.2 – Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:
➢ Provisões para férias de empregados;
➢ Depreciações do ativo imobilizado.

3.3 – Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.
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4 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição
financeira e patrimonial do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Maranhão. O Balanço Patrimonial, estruturado em
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativamente e
quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação
em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de
conversibilidade e exigibilidade.

4.1 – Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados
como circulante.

4.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que
representam recursos com livre movimentação para aplicação nas
operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os
saldos disponíveis em 31/12/2021 no valor de R$ 1.970.139,77 e se
apresentam da seguinte forma:

Discriminação 2021 2020

Banco c/ Movimento 34.362,77 16.182,06

Banco c/ Arrecadação - -

Aplicações Financeiras 1.935.777,00 1.735.275,48

Total 1.970.139,77 1.751.457,54

4.1.2 Créditos a Curto Prazo

Representa a diferença entre os valores provisionados no início do
exercício das anuidades de pessoas físicas e jurídicas, de acordo com a
emissão de boletos.

Discriminação 2021 2020

Clientes 1.069.197,95 119.285,91

Total 1.069.197,95 119.285,91
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4.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Representa os valores em Créditos a Receber com Entidades
devedoras, com restrições para uso imediato . O saldo evidencia em
31/12/2021, o valor de R$ 90.903,72, da seguinte forma:

* Todos os bens  do ativo imobilizado encontram-se registrados em 
sistema informatizado SISPAT.NET

Discriminação 2021 2020

Adto Concedidos a Pessoal 200,00 200,00

Tributos a Recuperar/Compensar 8.337,35 153,89

Devedores da Entidade 35.895,37 34.902,12

Depósitos Restituíveis 46.471,00 46.471,00

Total 90.903,72 81.727,01

Discriminação 2021 2020

Dívida Ativa 4.332.373,14 4.397.194,52

Total 4.332.373,14 4.397.194,52

4.2.2 – Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A
composição do Imobilizado do CRMV-MA em 31/12/2021 está da
seguinte forma:

Discriminação 2021 2020

Bens Móveis 442.233,38 388.073,53

Bens Imóveis 252.736,29 252.736,29

(-) Depreciação Acumulada (106.000,82) (81.878,03)

Total 588.968,85 558.931,79
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4.2 – Ativo Não Circulante

4.2.1 - O Ativo Não Circulante é composto pelos Créditos à Longo prazo ,
Ativo Imobilizado e Intangível.

4.2.1 – Realizável à Longo Prazo

Os créditos de longo prazo são derivados dos valores inscritos em dívida
ativa.
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4.2.3 – Intangível

Representa a licença do software SISPAT (Sistema de Controle
Patrimonial). O saldo evidencia em 31/12/2021, o valor de R$ 3.558,34,
da seguinte forma:

Discriminação 2021 2020

Software 5.618,00 2.618,00

(-) Amortização Acumulada (2.059,66) (1.920,02)

Total 3.558,34 697,98

4.3 – Passivo Circulante

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de
exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de obrigações
trabalhistas, de contratações junto a fornecedores pela aquisição de
materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não
pagos, de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições
retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação vigente.

Discriminação 2021 2020

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 11.797,61 35.502,41

Fornecedores 19.113,53 18.760,25

Obrigações Fiscais 9.769,96 8.847,99

Provisões a Curto Prazo 745.992,72 18.626,93

Demais Obrigações a Curto Prazo 36.643,62 570.877,63.

Total 823.317,44 652.615,21

5 - Patrimônio Liquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em
decorrência de Superávit e/ou Déficit apurado anualmente. O superávit no
exercício de 2021 é de R$ 1.012.463,27 (Hum milhão e doze mil e
quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Discriminação 2021 2020

Superávits ou Déficits Acumulados 6.219.361,06 5.166.346,16

Superávits ou Déficits do Exercício em Curso 1.012.463,27 1.053.246,18

Total 7.231.824,33 5.166.346,16
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Declaro que os demonstrativos contábeis do CRMV-MA foram elaboradas em observância da
Lei nº 4.320/64,com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovado pela
Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10
Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2019, refletem adequada e integralmente a
situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta este
Relatório de Gestão.

As demonstrações apresentadas são: Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e
passivos do CRMV-MA, além do Patrimônio Líquido; Balanço Orçamentário – traz a informação
do orçamento aprovado em confronto com sua execução; Balanço Financeiro e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, visam demonstrar o fluxo financeiro no período, ou seja, as
entradas de recursos em confronto com as saídas; Demonstração das Variações Patrimoniais –
neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, no confronto entre as
variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas
(despesas); e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - tem a finalidade
de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como sua evolução no período

A análise da conformidade contábil das demonstrações contábeis e dos atos da gestão
é realizada pela Comissão de Tomadas de Contas elegida pela Plenária desta Autarquia e em
conformidade com o Regimento Interno.

Considerando que os normativos trazem orientações quanto aos procedimentos para a
elaboração e apresentação do Relatório de Gestão e do processo de Prestação de Contas,
considerando ainda que a documentação apresentada para registro está alinhada aos
procedimentos internos de controles, declaro que os demonstrativos contábeis (Balanços
Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo
de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido) refletem a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão.

São Luís/MA, 29 de março de 2022.
Nilton Luiz Lima Praseres
CRC-MA 6885
Assessor Contábil do CRMV-MA

Declaração da Assessoria Contábil
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O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão apresenta seu Relato Integrado de Gestão 2021,

atendendo às diretrizes estabelecidas pelo TCU, e vem assegurar a integridade das informações e dados contidas

neste Relato e nas postadas no Portal da Transparência deste Regional. Os gestores setoriais são responsáveis pela

integridade das informações e foram apreciadas e aprovadas pela governança do CRMV-MA, através de sua Diretoria

Executiva e do Plenário. Entendemos que sua aplicabilidade atende à demanda dos Médicos Veterinário, Zootecnistas

e da Sociedade, que tem acesso deste em sua plenitude, dando oportunidade de se fomentar experiências e análise

crítica que representem acima de tudo um feedback de um trabalho coletivo e compartilhado, desenvolvendo a

razoabilidade de responsabilidade na gestão dos dados oferecidos neste Relato de Gestão.

Dra Francisca Neide Costa.

Presidente do CRMV-MA

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO 2021


