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Relatório de Gestão do exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como
prestação de contas anual a que esta Unidade estão obrigadas nos termos do art.9 §1º da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020 e da Decisão Normativa-TCU
187/2020 estabelece a estrutura básica do RG de 2020 e as diretrizes para elaboração desse documento
respectivamente em seus Anexos III, que devem ser observadas por todas as Unidades indicadas da referida
DN.
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Carta do Presidente do CRMV-SECarta do Presidente do CRMV-SE  

Notoriamente, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV-SE) possui a missão de
promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia de diversas formas, seja ela por meio da orientação, ou
através de uma célere supervisão e fiscalização das questões técnicas e éticas presentes na rotina e no
exercício das profissões de medicina veterinária e zootecnia. Tendo isso em mente, esse esforço é
canalizado em prol da saúde pública, animal e ambiental, a fim de garantir a harmonia do que chamamos
de saúde única (One Health), e a valorização do profissional diante desse panorama.
Zelando sempre pela ética, o CRMV-SE tem se empenhado em assegurar as suas propostas de
campanha, mantendo a sua gestão transparente, descentralizada e participativa, divulgando as suas
atividades nos meios de comunicação, assim como o destino dos valores cobrados das anuidades. Em
consonância, foram feitas modificações na interface do nosso site para melhor acessibilidade, além de
mudanças administrativas para ampliar a política de relacionamento com a sociedade civil, visando
estreitar as relações com os órgãos dos três poderes das esferas municipal, estadual e federal. E embora
este seja um momento de exceção, seguimos batalhando em prol da melhoria de toda a classe, para
assim podermos alcançar novos patamares.
Atualmente, Sergipe conta com um total de 1340 profissionais, dentre eles, 1256 médicos veterinários e
84 zootecnistas. Ademais, possuímos 1180 empresas registradas e contamos com 9 parceiros.
Paralelamente, a fim de cumprir o seu dever veementemente como órgão fiscalizador, o CRMV-SE conta
com dois agentes de fiscalização qualificados que atuam em todo o Estado de Sergipe, e no ano de 2020
foram emitidos 13 autos de infração, e 13 multas.
Foram promovidos encontros virtuais para discussão de assuntos relevantes à comunidade profissional, a
exemplo da comissão de saúde pública, presidida pela Profa. Dra. Roseane Nunes – Inserção do médico
veterinário na saúde pública, ações do núcleo de apoio à saúde da família, programa de vigilância e
controle da Leishmaniose, e da Live coordenada pelo Prof. Dr. Carlos Sarmento, acerca da síndrome de
Burnout. Além disso, o CRMV-SE participou de eventos realizados no Campus de São Cristóvão e
Campus do Sertão a convites das instituições, objetivando aproximar o Conselho Regional da
comunidade acadêmica, e esclarecer dúvidas a respeito do órgão.
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1    VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
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1.1 - Identificação da Identidade:
 
  

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SERGIPE
 

 CNPJ: 15.615.818/0001-96
Natureza Jurídica: 110-4 Autarquia Federal

Endereço Postal: Rua Campo do Brito, 1151, Bairro São José, CEP 49.020-590 
Aracaju-SE

Telefone: (79) 3211-9905
Site: www.crmvse.org.br

Email: crmvse@infonet.com.br
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1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo:
 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe – CRMV/SE é uma Autarquia dotada de
personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. 
 

 
 NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

  
Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, Decreto nº 64.704, de 17 de junho 

1969, Resolução CFMV nº 591, de 26 de junho de 1991

Com jurisdição no Estado de Sergipe, que tem por finalidade principal a fiscalização do exercício profissional dos
médicos veterinários e zootecnistas, bem como de empresas que exercem atividades peculiares à Medicina
Veterinária e à Zootecnia, na sua jurisdição, em benefício da sociedade, protegendo-a contra possíveis desvios de
conduta ético-disciplinar, buscando atender e orientar de forma ágil os profissionais e empresas demandantes de
nossos serviços e executando as apurações de denúncias no âmbito do descumprimento de nossa legislação,
sendo também um órgão consultivo oficial dos assuntos de interesse da medicina veterinária e da zootecnia.
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1.2.1 - Modelo de Negócio:

O modelo de negócios do CRMV-SE está representado na forma de um diagrama de cadeia de valor, que
corresponde aos macroprocessos que, de forma sistêmica, auxiliam na obtenção dos resultados pretendidos
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1.2.2 - Estrutura Organizacional:
 Organograma CRMV-SE: 
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MISSÃO 

Ser reconhecido como
órgão que zela pela

qualidade das atividades
profissionais atendendo às
expectativas dos médicos
veterinários, zootecnistas

e da sociedade.

VISÃO VALORES

Zelar pela Medicina
Veterinária e Zootecnia,
fiscalizando o exercício

dessas profissões,
assessorando as

instituições, promovendo
a prestação de serviços

com qualidade à
sociedade, valorizando a
saúde animal, humana e

ambiental.
 

Gestão participativa,
respeito, excelência,

comprometimento, interesse
público, valorização
profissional, ética e

transparência. 
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@crmvse

crmvsergipe

www.crmvse.org.br

(79)9-9924-6798

(79)3211-9905
(79)3211-9906

https://www.crmvse.org.
br/transparencia/

1.3 - Canais de Comunicação:
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2    GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS
 

O conselho de Medicina veterinária de Sergipe, apresenta um modelo de governança conforme abaixo.
 

2.1 - Estrutura de Governança e Planejamento:
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2.2 - Objetivos Estratégicos:
 Os objetivos estratégicos foram elaborados de acordo com a competência legal do conselho e baseados na sua

finalidade que é a fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da
medicina veterinária e zootecnia. O Planejamento estratégico do CRMV-SE é realizado a cada três anos e abrange
o período de 2019 a 2022, ou seja, o período de gestão do Presidente eleito para este mandato.

MAPA ESTRATÉGICO 
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2.3 - Programas e Projetos:
 

Reforma da sede - Instabilidade/fragilidade da rede elétrica;
Local específico para as audiências de PEPs, com suporte
tecnológico; Sala para os conselheiros; Sala para a Diretoria;
Área adequada para o almoxarifado; Sala para o Rack; Sala
para o arquivo; Acessibilidade para portadores de
necessidades especiais; Estrutura para eventos e reuniões
(auditório) e salas para o setor administrativo;

PROJETOS 

Os objetivos estratégicos foram elaborados de acordo com a competência legal do conselho e baseados na sua
finalidade que é a fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da
medicina veterinária e zootecnia. O Planejamento estratégico do CRMV-SE é realizado a cada três anos e abrange o
Período de 2019 a 2022, ou seja, o período de gestão do Presidente eleito para este mandato.

Elaboração e execução do Plano Anual de
Capacitação baseado no desenvolvimento de
competências - capacitar em gestão de projetos,
processos etc;

Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do
CRMV-SE;

Aquisição de uma central telefônica; Criar um modelo de avaliação de desempenho por
competência

Reestruturação do almoxarifado - política de gestão
do almoxarifado, atualização e reposição dos
estoques;

Implantar os processos do CRMV mapeados;

Implantar Academia Sergipana de Veterinária:
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Criar um Fórum com as entidades de classe do
Estado;

Aquisição de mobiliário;

Criar canal de comunicação com o Ministério Público
e Judiciário - Planejar estratégia de ação; Planejar e
realizar encontros para esclarecer a atuação do
Médico Veterinário ;

Mini biblioteca;

Elaborar Manual de ambientação - Elaboração de um
manual de boas vindas, manual de conduta e
produtividade;

Aquisição de veículos para fiscalização;

Elaborar Plano de Capacitação dos Profissionais
Médicos Veterinários e Zootecnistas - Identificar as
necessidades de capacitação dos Médicos
Veterinários e Zootecnistas do Estado de Sergipe
(questionário aos profissionais);

Implantar Modelos de Gestão de pessoas por
competência; 

Campanhas educativas para comunidade sobre temas; Implantar ouvidoria;

Otimizar a fiscalização; Gestão Ambiental.

PROJETOS 
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2.4 - Alocação de Recursos:

 
Valor total gasto com salários          R$46.818,84
Valor total gasto com encargos        R$11.644,32
Valor total gasto com benefícios      R$8.400,00
Valor total gasto com diárias             R$375,00

 
Valor total gasto com salários          R$233.749,71
Valor total gasto com encargos        R$58.934,52
Valor total gasto com benefícios       R$25.200,00

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO
(FISCAIS)

GASTOS COM ATIVIDADES DE APOIO



Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

SESE
20

 
Valor total gasto com diárias                  R$6.300,00
Valor total gasto com jetons                   R$21.600,00
Valor total gasto com passagens           R$4.840,85
Valor total gasto com auxílio representação   0

INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS



RISCOSRISCOS  
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3    RISCOS 
 

O CRMV/SE não possui uma Política de Gestão de Riscos formalizada, contudo não desconhece os fatores que
representam esses Riscos no ambiente do Regional. A Gestão deste está sendo formalizada, apontamos e
tratamos alguns pontos que serão observados como parte da análise de risco.

O CRMV/SE vem sofrendo constantes decisões judiciais
em desfavor do regional, que limitam a fiscalização a
estabelecimentos que comercializam animais e vendam
medicamentos para animais, onde impossibilita a
autarquia de cumprir suas obrigações de atividade fim,
onde age em defesa dos interesses da sociedade.
Ocasionando a perda dos esforços dos empregados, o
que significa gastos de recursos humanos, materiais e
financeiros sem a necessária efetividade esperada,
constituindo-se em perdas para a sociedade e o bem
estar dos animais.

Em decorrência da crise econômica do país e ano
pandêmico a alta inadimplência afeta diretamente o
fluxo de caixa da instituição para o cumprimento das
metas propostas. Por outro lado, para aumentar a
arrecadação visando a sustentabilidade financeira da
autarquia, temos fortalecido as ações de cobranças
administrativas e judiciais.

3.1    Riscos:
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4    RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
 

4.1 - Resultados e Desempenhos da Gestão :

Os registros de profissionais e das empresas, são obrigatórios, e devem ser requeridos pelos mesmos, os
quais atuam nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. Em 2020 verifica-se um acréscimo de
profissionais em relação ao exercício de 2019, já o registro de empresas teve uma queda em decorrência ao
cenário de pandemia.

PESSOAS FÍSICAS       PESSOAS JURÍDICAS
       2019  -104                        2019 - 44
       2020  -108                        2020 - 35
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Os registros de Anotações de Responsabilidade Técnica-ART é o documento que define para os efeitos legais, os
responsáveis técnicos pela prestação de serviços relativos as profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
       2019  -254                       

         2020  -238                        
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EVENTOS REALIZADOS PELO CRMV-SE:
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EVENTOS REALIZADOS PELO CRMV-SE:
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4.2 - Resultados da Área Fim:

A fiscalização tem como principal objetivo garantir a segurança e a qualidade de vida da sociedade através de intensa
fiscalização do exercício ilegal das profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia, coibindo a informalidade.

NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES

Número de empregados na área de Fiscalização           2
Municípios fiscalizados                                                    5
Fiscalizações proativas                                                  96
Fiscalizações denúncias                                                  3
Pedido diligência                                                            14
Autos de infração                                                           13
Autos de multa                                                               13
Termos de constatação                                                  73
Termos de fiscalização                                                   26
Denúncias recebidas                                                        2
Denúncias encaminhas ao MP                                         0
Denúncias instauradas                                                     2
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Análise de Desempenho da Execução  da Despesa em 2020:

4.3 - Gestão Orçamentária e Financeira:



Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

SESE
30

Análise de Desempenho da Receita em 2020:
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4.4 - Gestão de Pessoas:
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4.5 - Gestão de Patrimônio:

Houve investimento de Capital em 2020 para aquisição de Equipamentos de informática estritamente necessários para
as atividades deste Regional e aquisição de estantes para o setor de arquivo físico no valor total de R$ 19.046,00
(dezenove mil e  quarenta e seis reais).
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5    INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

5.1 - Demonstração Contabéis:

CONTADORA: Elis Rebeca Nascimento Messias CRC-SE  7379/O-5
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Balanço Patrimonial:
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Balanço Orçamentário:
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Balanço Financeiro:
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Demonstração das Variações Patrimoniais:
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Demonstração do Fluxo de Caixa:
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5.2 -Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis:
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