


Relatório de Gestão do Exercício de 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como
prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010 e da Decisão Normativa-TCU
178/2019 estabelece a estrutura básica do RG de 2019 e as diretrizes para elaboração desse
documento respectivamente em seus Anexos II e III, que devem ser observadas por todas as
Unidades indicadas da referida DN.









1 –Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

1.1 – Identificação da Entidade

Denominação completa: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação abreviada: CRMV-RO CNPJ: 05.973.367/0001-05

Denominação completa: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Denominação abreviada: CRMV-RO CNPJ: 05.973.367/0001-05

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

Código CNAE:  8611600 Telefones: (69)3222-2560/4840

Endereço Eletrônico: gabinete@crmv-ro.org.br; presidencia@crmv-ro.org.br 

Página na internet: www.crmv-ro.org.br

Endereço postal: Av. Buenos Aires, nº 2530, Bairro: Embratel

Cidade: Porto Velho UF: RO CEP: 76.820-876



1.2 – Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de médico veterinário e de
zootecnistas, conforme prevê as Leis 5.517/68 e 5.550/1968, é uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia – CRMV-RO, tem sua sede em Porto Velho-RO, com jurisdição em todo
território do estado de Rondônia, tem por finalidade promover a orientação, fiscalização e a valorização profissional, com compromisso e
atuação ética, visando o bem estar da sociedade rondoniense.

Nossos canais de comunicação

www.crmv-ro.org.br

crmvrondonia

www.facebook.com/CRMV-RO.oficial

crmv-ro.org.br

(69)3222-2560/4840

https://crmv-
ro.org.br/transparencia



1.2.1 – Modelo de Negócio

O CRMV-RO tem como cliente os profissionais médicos veterinários e zootecnistas regularmente inscritos, consequente seus atos se
refletem diretamente na Sociedade e na Saúde Pública através do acompanhamento dos Regulamentos municipais, estaduais e federais no
âmbito da Profissão.
O gerenciamento das rotinas do Conselho ocorre pela tomada de decisões da Diretoria Executiva e corpo de conselheiros (Plenário), que
definem a aplicação dos recursos recebidos de forma que possam atender as atividades finalísticas.
As atividades de apoio fornece informações que possam agregar valores à tomada de decisão, além de garantir todo o suporte para o
andamento dos trabalhos do Regional.



1.2.2 – Estrutura Organizacional

ORGANOGRAMA DO CRMV-RO
Plenário
O Plenário do CRMV-RO tem sua composição e competências definidas pelo art. 4º da
Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho Federal de Medicina Veterinária –
(CFMV), é o órgão Legislativo/Deliberativo da Autarquia.
O Plenário é composto por 10 (dez) membros, sendo 4(quatro) da Diretoria Executiva e 6
Conselheiros Efetivos.
Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva integrada pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e
Tesoureiro, nos termos do art. 4º da Resolução nº 591, de 26 de junho de 1992, do Conselho
Federal de Medicina Veterinária – (CFMV), é o órgão responsável pela execução das
legislações vigentes, competindo-lhe auxiliar o Presidente na implantação das medidas de
ordem administrativa, financeira e social pelo Plenário ou pelo Presidente, em seus
respectivos campos de atuação legal e regimental
Comissão de Tomada de Contas
A Comissão de Tomada de Contas tem como principal função apreciar as contas do CRMV-RO,
verificando a regularidade dos documentos contábeis e financeiros. Participam da CTC 5
(cinco) membros do plenário, sendo 3 membros efetivos e 2 suplentes.
Assessorias
- Jurídica
Ocupado por um assessor de livre nomeação e exoneração do Presidente, subordinado a
Diretoria Executiva, tem como competência zelar pela uniformidade de entendimento e
observância dos critérios e normas editadas pelo CFMV e/ou pelo Plenário do CRMV-RO,
prestar assistência jurídica ao Plenário, ao Presidente e à Diretoria- Executiva, nos assuntos de
interesse do CRMV-RO.
- Comunicação
Ocupado por um assessor de livre nomeação e exoneração do Presidente, subordinado a
Diretoria Executiva, tem como competência coordenar, apoiar e avaliar as ações de
comunicação social e de promoção institucional, objetivando difundir e reafirmar o
conhecimento e o entendimento da sociedade sobre o papel e a importância do CRMV-RO, e
assessorar o Presidente e a Diretoria-Executiva em todas as ações que envolvam a
comunicação social e a promoção institucional da autarquia.
- Administrativa
Subordinada a Diretoria Executiva, tem como competência as atividades de desenvolvimento
de protocolo, registros dos profissionais médicos veterinários e zootecnistas, registro de
empresas de atividades peculiares à medicina veterinária e a zootecnia, e outras atividades
administrativas essenciais para o bom funcionamento operacional e assessorar as atividades
relacionadas com as áreas administrativas e financeiras e suporte às ações da presidência. O
cargo é ocupado por funcionários do quadro.









2 – Governança, Estratégia e Alocação de Recursos
2.1 – Estrutura de Governança e Planejamento

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia, tem o modelo de governança conforme abaixo: 



2.2 – Objetivos estratégicos do exercício
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-RO é realizado a cada três anos e abrange o Período de 2016 a 2019, ou seja, o período de gestão do
Presidente eleito para este mandato.

Mapa Estratégico



2.3 – Programas e Projetos

1 - Objetivo Estratégico: Desenvolver e Gerir competências

Item Descrição

I. Realização de 
Pesquisa de Clima 
Organizacional 

1. Aplicar Pesquisa Semestralmente 

II. Elaboração e
implementação do
Programa de
Capacitação do
CRMV/RO

1. Desenvolvimento e capacitação das áreas prioritárias
(atendimento, fiscalização, compras e gestão)
2. Ajustar o programa de desenvolvimento e capacitação
do CRMV/RO

2 - Objetivo Estratégico: Modernizar as Instalações

Item Descrição

I. Aquisição da Nova Sede 1. Processo de compras

II. Adequar às subseções próprias com 
layout

1. Realizar diagnóstico
2. Obras de adequação
3. Aquisição de mobiliário 



5 - Objetivo Estratégico: Incrementar a Fiscalização

Item Descrição

I. Padronizar o Sistema de fiscalização

1. Elaborar e publicar resoluções do
regional sobre o ato fiscalizatório.
2. Manter as fiscais de Rondônia
atualizadas e equipadas para a
fiscalização.

II. Atualização Cadastral das empresas 1. Realizar recadastramento de 100% 
das empresas ativas.

4 - Objetivo Estratégico: Implantar a Gestão por Processos 

Item Descrição

I. Identificar, analisar e melhorar 
processos. 

1. Análise e melhoria dos processos críticos
2. Implantar o controle interno

II. Sistematização de processos
(normas e procedimentos)

1. Implantar Modelo de Gerenciamento de 
processos

3 - Objetivo Estratégico: Modernizar a Comunicação Externa e Interna

Item Descrição

I. Desenvolver a Política de Comunicação 
Interna

1. Integrar meios de comunicação com 
demais setores e subseções;

II. Desenvolver a Política de 
Comunicação Externa

1. Estabelecer canais de comunicação 
com Instituições de ensino, saúde e 
entidades profissionais e de classe e 
sociedade civil organizadas.
2. Estabelecer canais de comunicação 
com os profissionais de 
Veterinária/Zootecnia
3. Desenvolver eventos para integrar a 
categoria à instituição;
5. Desenvolver campanhas de  
valorização dos profissionais de 
Veterinária/Zootecnia;



8 - Objetivo Estratégico  Garantir a sustentabilidade financeira do CRMV/RO.

Item Descrição

I – Garantindo a Receita de Contribuição 

1. Gestão da liquidação dos boletos de
anuidade;
2. Promover atendimento de excelência
aos profissionais para a quitação em dia;

II–Obtenção de receitas de serviços;
1. Gestão da liquidação dos boletos de 
autos.

III - Controle da inadimplência 1. Realizar o monitoramento através da 
Política de Credito e Cobrança;

7 - Objetivo Estratégico : Alcançar padrões de excelência no atendimento 

Item Descrição

I. Mensurar o Desempenho do Atendimento

1. Implantar medição do tempo de espera
e atendimento do cliente
2. Modelo de pesquisa de satisfação do
cliente externo com resolutividade

II. Satisfação de Clientes 1.Realizar pesquisa de satisfação. 

6 - Objetivo Estratégico: Modernizar a Estrutura Computacional

Item Descrição

II. Compra de equipamentos e programas 
de informática

1. Aplicativo para comunicação de 
informações entre os setores (online)
2. Adquirir novos equipamentos para 
atender todas as demandas 



2.4 – Alocação de Recursos

(*) O valor inclui despesa com passagem aérea de Instrutor para 
capacitação das fiscais do CRMV-RO 

Valor gasto com Indenizações a Diretores e
Conselheiros:

Jeton: R$ 34.500,00
Auxílio Representação: R$ 44.320,00 
Diárias: R$ 32.000,00
Passagens: R$ 27.151,65

Valor gasto com colaboradores eventuais:

Diárias: R$ 7.375,00
Passagens: R$ 4.964.90

R$160.935,00 

R$604.345,00 

R$34.500,00 

R$44.320,00 

R$32.000,00 

R$27.151,00 

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Fiscalização Atividades de Apoio Jetons Aux. Representação Diárias Passagens

Valor efetivamente gasto com 

a função de fiscalizações

Valor gasto com Atividades de 

Apoio

Salários:         R$  64.909,00 Salários            R$ 395.478,34

Encargos:       R$  18.743,70 Encargos          R$ 104.184,81

Benefícios:    R$    9.083,07 Benefícios        R$   56.081,54

Veículos:        R$  21.582,43 Veículos:          R$      2.398,04

Diárias            R$  42.637,50 Diárias:             R$   28.912,50

Passagens      R$    3.981,28 (*) Passagens:       R$   17.292,55

TOTAL             R$ 160.935,00 TOTAL               R$ 604.345,00





3 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas
3.1 – Riscos

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia não possui uma Política de Gestão de Riscos formalizada, todavia não
desconhece os fatores que representam esses Riscos no ambiente do Regional. A Gestão deste está sendo formalizada e efetivamente
implantada. Apontamos e tratamos alguns pontos que serão observados como parte da análise de risco.

Risco nrº 1 Recurso Especial Nº 1.338.942-SP

Categoria Legal/Regulamentar

Resposta A contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida, se houver necessidade de

intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de

medicamento veterinário" (redação aclarada no julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão foi publicado

no DJe de 04/05/2018)”.

Tratamento/Mitigação

de Risco

Acompanhar o desdobramento das decisões do referido Recurso e intensificar a fiscalização no sentido de observar

detalhadamente o tipo de atendimento oferecido pelas empresas que exploram a atividade comercial de animais

vivos.



Risco nrº 2 Baixo número de colaboradores

Categoria Interno

Resposta Para cumprir a Legislação o Conselho está obrigado à

realizar de concurso público, o que não ocorre desde

o exercício de 2009, que além do crescimento das

atividades do Conselho no Estado de Rondônia terem

aumentado significativamente, houve baixa no corpo

funcional.

Tratamento/Mitigação

de Risco

Contratação de Empresa especializada em concurso

público.

Risco nrº 3 Inadimplência

Categoria Interno

Resposta Alguns profissionais registrados e empresas de

atividade de medicina veterinária e zootecnista estão

com os seus dados desatualizados no Sistema de

cadastro utilizado pelo CRMV-RO.

Tratamento/Mitigação

de Risco

Atualização cadastral através de divulgação do site do

Conselho onde consta o sistema cadastral e

orientação durante o ato fiscalizatório.

CÓDIGO . 
02

MÉDIA 
SEVERIDA

DE

CÓD. 03

BAIXA 
SEVERIDADE

CÓD. 01 

ALTA 
SEVERIDA
DE



3.2 – Visão Geral do modelo de gestão de risco e controles

Ambiente
O CRMVRO assim como os demais Conselhos de Fiscalização cumpre suas
atribuições na Sociedade com Recursos recebidos dos Profissionais
regularmente inscritos. Nesse caso, como o Recurso Especial nº 1.338.942-
SP, entende que as pessoas jurídicas que exploram a atividade de
comercialização de animais não se enquadram entre as atividades do médico
veterinárias e que estão desobrigadas de efetivar o registro nos Conselhos
Regionais desta categoria, causará significativa mudança. Ademais, neste
mesmo contexto há necessidade maior mão de obra envolvida, seja para
divulgar, seja para atender o profissional “in loco”, refletindo em todos os
aspectos apresentados no quadro de risco acima.

Avaliação de Riscos
A inscrição do profissional no Conselho de fiscalização é principalmente para
proteção à integridade dos animais e também para resguardar a própria
saúde pública, pois o médico veterinário sustenta a polícia sanitária nacional.
A desobrigação no sentido que a REsp apresenta poderá trazer pessoas sem
competência técnica para o exercício da função. Além da Resp, os outros
fatores de risco foram avaliados e por fim influenciam em todas as atividades
do Regional.



Atividades de controle

Fiscalização apontando as atividades realizadas pelos estabelecimentos que podem ser incluídos no Recurso Especial, descrevendo e
observando o verdadeiro serviço apresentado pelos mesmos.
Mobilização do setor de licitação e contratos para realizar o Processo licitatório para contratação da Empresa especializada, atendendo desta
forma a obrigação imposta.
Quanto à inadimplência, incrementar as atividades de apoio fazendo uma atualização ativa de cadastro através de ligações telefônicas, bem
como no ato fiscalizatório no sentido de orientar o Profissional durante suas visitas aos estabelecimentos e divulgar o site para atualização
cadastral.
Sistema de informação e monitoramento
As informações do acompanhamento da fiscalização são fornecido através de relatórios técnicos apresentados pelas fiscais após cada visita
realizada

3.3– Oportunidades

Principais oportunidades identificadas pela gestão
No contexto do risco exposto, cabe a gestão acompanhar efetivamente os relatórios fornecidos pelas fiscais, além de estabelecer programas
específicos para acompanhar no âmbito destas empresas prestadora de serviços veterinários o comportamento que os mesmos estão tendo
com referência ao tema. Ademais, com esta oportunidade surge a perspectiva de divulgar o trabalho do CRMV RO no sentido de demonstrar
para sociedade a importância do seu trabalho.

Ações para potencializar os impactos positivos
- Divulgação das atividades institucionais para a Sociedade
- Disponibilizar ao Profissional inscritos possibilidades alternativas de inscrição no CRMV-RO
- Acompanhamento através de relatórios financeiros do impacto da referida Recurso Especial (São Paulo) nos resultados alcançados no período.





4 – Resultados e 
Desempenhos da 
Gestão

Os registros de
profissionais e das
empresas, são
obrigatórios, e deve
ser requeridos pelos
mesmos, os quais
atuam nas áreas de
Medicina Veterinária
e Zootecnia.
O acréscimo no
número de
profissionais e
empresas
registrados deu-se
principalmente, em
virtude de efetiva
fiscalização.
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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
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EVENTOS REALIZADOS PELO CRMV-RO

Participação na Feira de Agronegócios da Região Norte Rondônia Rural Show Internacional 2019 – Cujo objetivo é ampliar o atendimento 
do CRMV-RO aos profissionais e empresas ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia.
Curso de Responsabilidade Técnica



4.1 – Resultados da área fim

A atuação da 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 e a atuação de leigos no mercado.

NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES

Número de empregados na área de Fiscalização 2

Municípios Fiscalizados: 52

Fiscalizações realizadas: 

Proativas 1392

Reativas/Denúncias 03

Pedido de Diligência 15

Autos de Infração emitidos 645

Autos de Multas 95

Denúncias recebidas 15

Denuncias encaminhadas ao MP 2

Denuncias instauradas 5

1
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Relatório da Fiscalização 2019(Memo 33/2020/FISC



A fiscalização apresenta dos seguintes índices de eficácia para avaliação da sua atividade, 
conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP) do CFMV:

• Índice demonstrativo da efetividade da fiscalização na regularização de 
estabelecimentos comerciais ligados a Medicina Veterinaria e Zootecnia:

• Formula: Empresas e profissionais autuados / Empresas e profissionais fiscalizados 
X 100

• Empresas e Profissionais autuados corresponde as empresas e profissionais que 
foram visitados pelo fiscal e tiveram auto de Infração emitidos.

• Empresas e Profissionais Fiscalizados corresponde as empresas/profissionais que 
foram visitados pelo fiscal e tiveram Termo de Fiscalização ou Termo de Constatação 
emitidos.

• 524+6 / 485+383 X 100 = 61,1%
• Índice demonstrativo da efetividade da fiscalização nos estabelecimentos comerciais 

ligados a Medicina Veterinaria e Zootecnia:
• Formula: Empresas fiscalizadas / Empresas registradas X 100
• Empresas fiscalizadas corresponde ao total de empresas que foram visitadas pelo 

fiscal e que foi emitido Termo de Fiscalização ou Termo de Constatação.
• Empresas registradas corresponde ao total de empresas registradas no CRMV e que 

não estão com o status de cancelada ou suspensa.
• 485+383 /1217 X 100 = 71,4%
• Índice demonstrativo da efetividade da fiscalização na regularização de 

estabelecimentos comerciais ligados a Medicina Veterinaria e Zootecnia: 
• Formula: Novas empresas registradas / Empresas fiscalizadas X 100
• Novas empresas registradas corresponde ao total de registros novos efetuados após 

visita do fiscal.
• Empresas fiscalizadas corresponde ao total de empresas que foram visitadas pelo 

fiscal e que foi emitido Termo de Fiscalização ou Termo de Constatação ou Auto de 
Infração.

• 231 / 1322 X 100 = 17,5%
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Gestão das atividades relacionadas a arrecadação das multas
aplicadas e cobrança de inadimplentes

No âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
de Rondônia, a estrutura para arrecadação de multa é própria.
Passado o prazo para regularização do Auto de Infração, e sem
regularização da mesma, é gerado o Auto de Multa. O boleto é
encaminhado via AR-Aviso de Recebimento. Caso a multa não seja
recolhida tempestivamente e/ou autuado não interponha recurso,
a multa é inscrita em dívida ativa pelo setor de fiscalização,
consequentemente encaminhada à Assessoria Jurídica para
execução.
Em 2019 foram expedidos 95 autos de multas.

Combate à Inadimplência

O Conselho adota ações de combate à inadimplência, com envio de 
comunicações via e-mail e correios. 



4.2 –Gestão Orçamentária e Financeira

A Programação Orçamentária é instrumento de planejamento/orçamento,
que permite definir, orientar, acompanhar e controlar em nível físico-
financeiro as Ações empreendidas no âmbito do Conselho Regional de
Administração e deve ser desenvolvida no momento da formulação do
Plano de Trabalho para o Exercício além de elencar todos os Projetos,
Atividades, Eventos, compras de grande vulto, obras e reformas que a
Diretoria Administrativa pretende realizar contendo os valores específicos
de cada item de despesa que será consumida no processo. Ademais,
baseado nos gastos executados em exercícios anteriores e nos contratos
firmados com diversos fornecedores, o setor administrativo do Regional,
conhecendo o desenvolvimento das rotinas do Conselho deve elencar os
gastos com tais despesas que acontecem rotineiramente, dessa forma é
possível otimizar o uso dessa ferramenta de gestão que estará alinhada
aos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho.

INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA

Constituída basicamente por Receitas de Contribuições, Taxa pela
Prestação de Serviços, Receitas Financeiras e outras Receitas Correntes,
destacam-se as Receitas de Contribuições que se refere especificamente à
Categoria Profissional conforme disposto no Art. 149 da CF.
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O orçamento inicial para 2019 foi previsto no valor de R$ 1.717.000,00 ( hum milhão, setecentos e dezessete mil reais) finalizando o exercício com R$
1.828.000,00 (hum milhão, oitocentos e vinte e oito mil reais), ou seja, houve uma suplementação orçamentária, ou aumento, no valor de R$ 111.000,00
(cento e onze mil reais), tendo ocorrido a suplementação devido maior arrecadação em algumas rubricas da receita. No caso das despesas, devido às
ocorrências que vão surgindo à medida que novas rotinas surgem no regional, houve necessidade de suplementação nas rubricas orçamentárias conforme
o quadro apresentado.







O Quadro mostra os valores empenhados, pagos quase na sua totalidade, ficando apenas os valores regularmente inscritos em restos a
pagar, cujo valores serão liquidados e pagos no próximo exercício e sua inscrição obedeceram adequadamente a legislação.

Despesa por Grupo e Elemento de Despesa





Fonte: SiscontW



4.3 – Gestão de pessoas

Percentual de fiscais em relação ao toda de colaboradores – (18,18%)

Despesas de Pessoal 2018 2019

Funcionários Ativos R$ 545.217,65 R$ 648.480,76

Funcionários Inativos 0,00 0,00

Pensionistas 0,00 0,00

TOTAL R$ 545.217,65 R$ 648.480,76

Informações Adicionais

Não houve aumento ou diminuição no quadro dos colaboradores do CRMV RO. Em 2019 foi incluído no Plano de Trabalho a realização de
concurso público para atender a necessidade de maior quantidade de servidores de forma que o aumento das atividades desse Regional fosse
amplamente atendida. Até o final do exercício de 2019 o Processo estava em andamento e aguardando a realização completa deste evento até
meados de 2020.
Houve aumento no número de servidores com objetivo de atender novas demandas na rotina do Regional além das diversas atividades legais
vinculadas à atividade do Conselho. Essas nomeações foram realizadas como “Cargos Comissionados” e obedecem toda a Legislação Trabalhista
ao qual estão sujeitos.

R$545.217,65 

R$648.480,76 

 R$480.000,00

 R$500.000,00

 R$520.000,00

 R$540.000,00

 R$560.000,00

 R$580.000,00

 R$600.000,00

 R$620.000,00

 R$640.000,00

 R$660.000,00

2018 2019

Funcionário Ativos



4.4 – Gestão de licitações e contratos

Contratações mais relevantes

- SELEÇÃO E TREINAMENTO

- EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Objetivos estratégicos associados

Em 2019, em atenção ao plano de trabalho que objetiva ampliação da sede e consequentemente a necessidade de aumento de colaboradores, foi

realizado o contrato com a referida empresa para realização do Concurso.

Ainda alinha ao plano estratégico, houve a contratação de Empresa para fornecimento do STAND onde aconteceu o maior evento agropecuário da

Região norte e desta forma consolidando as atividades do Conselho no Estado de Rondônia.

Justificativas para as contratações

A Empresa para seleção e treinamento foi contratada para atender a realização do Concurso já que, devido ao caráter público de sua atividade e sua

natureza autárquica estamos obrigado a realizar o concurso público.

A empresa contratada para atender a Eventos, Feiras e Exposição foi necessário para fornecer o STAND onde instalou-se uma “sub-sede do Regional”

que atendeu vários profissionais que estiveram presentes no Evento.





4.5 – GESTÃO PATRIMONIAL E DE INFRAESTRUTURA

Principais investimentos de Capital

Não houve investimento de Capital de grande significância em 2019.  Houve apenas aquisição ou troca  de Equipamentos ou aparelhos estritamente 
necessário para as atividades deste Regional no valor de R$ 14.729,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e nove reais).



4.6 – GESTÃO DE CUSTO

O CRMV RO possui sua gestão de custo já instituída com o objetivo de trazer transparência aos atos da gestão e ainda atender ao Acórdão nº 1078/
2004 do Tribunal de Contas da União – TCU – que determina a adoção de “providências para que a administração pública federal possa dispor com a
maior brevidade possível de sistemas de custos, que permitam, entre outros, a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária e financeira de
responsáveis, ante o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, art. 50, § 3º), na LDO para 2003 (Lei nº 10.524/2002,
art. 21) e na LDO para 2004 (Lei nº 10.707/2003, art. 20, §2º)”.
Para isso, o CRMV RO utiliza o Sistema SISCONTW, fornecido pela Empresa IMPLANTA INFORMÁTICA. Entretanto, existe necessidade de
aprimoramento deste recurso pois sua forma de constituição não foi exatamente detalhado na forma que permita maior avaliação dos custos deste
Regional.

Estimativa de custo por área de atuação

Abaixo, apresentamos quadro contendo as várias áreas de atuação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia.
De todo o orçamento para o Exercício de 2019, aproximadamente 8,5% destina-se às atividades finalística do Conselho, conforme o quadro de
Distribuição de Centro de Custo:





5.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsável: LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
Registro Profissional 004355/O-7
Entidade: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE RONDONIA CRMV RO
Data Inicial do Período de Atuação 01/01/2019
Data final do Período de Atuação 31/12/2019

5.2 – INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS MAIS RELEVANTES E IMPACTANTES NO RESULTADO

Neste exercício de 2019 o resultado apresentado nas Variações Patrimoniais do CRMV foi bem abaixo dos valores alcançados em 2018, em especial no grupo
que registra as Contribuições Sociais. O fato ocorreu pela mudança de critério de avaliação no reconhecimento da Receita a Realizar. Consideramos neste
exercício os valores prováveis de recebimento levando em conta os valores recebidos de exercícios anteriores e desta forma aproximando ainda mais da
realidade a composição patrimonial deste Regional. Ademais, cabe ressaltar as baixas contábeis ocorridas apresentadas nas Variações Patrimoniais
diminutivas que representam os descontos financeiros concedidos aos Profissionais Inscritos que são beneficiados com desconto de anuidade no caso do
pagamento antecipado desta obrigação para com o CRMV RO, além do registro contábil de valores que não serão mais cobrados devido a Prescrição do fato
jurídico e baixada por ordem judicial. Para o próximo exercício, outros estudos serão contemplados no sentido de avaliar novamente a disposição dos
lançamentos contábeis referente à Receita a Realizar



NOME DESCRIÇÃO

BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019

BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2019

DVP DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

5.3 – Demonstrações Contábeis exigida pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas


















