
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2021 

 

 

 

 

Relatório de Gestão do exercício de 2021 

apresentados 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, da DN TCU nº 

178/2019 e das orientações do órgão de controle 

interno. 
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ADEPARÁ Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará 

AIE Anemia Infecciosa 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

CFMV Conselho Federal de Medicina Veterinária 

CLT Consolidação das Leis Trabalhistas 

CRMV-PA Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará 

CTC Comissão de Tomada de Contas 

CTN Código Tributário Nacional 

DE Diretoria Executiva 

NBC Normas Brasileiras de Contabilidade 

NCASP Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

PCCS Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

PF Pessoa Física 

PIPCP Procedimentos Contábeis Patrimoniais 

PJ Pessoa Jurídica 

RIP Regimento Interno Padrão 

SISCAD Sistema de Cadastro 

TCU Tribunal de Contas da União 

TI Tecnologia da Informação 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

CDI              Certificado de Depósito Interbancário  
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MENSAGEM DO DIRIGENTE  

O relatório apresenta dados administrativo-financeiros mais relevantes executados por este 

CRMV-PA no exercício de 2021, dentro de suas atribuições legais e em benefício de suas 

legítimas partes interessadas, tendo como presidente desta autarquia, a Médica Veterinária 

Nazaré Fonseca de Souza.  

Apresenta a estrutura organizacional e as deliberativas realizadas em conjunto com a diretoria 

e conselheiros da entidade.  O órgão teve como prioridades as ações voltadas para a; 

ampliação das fiscalizações tanto na Capital como no interior do Estado do Pará; julgamentos 

de processos éticos e administrativos, dentre outras atividades relevantes para a 

administração. Fechou parceria por meio de Acordo Técnico de Cooperação (ACT) com a 

ADEPARÁ, que nos apoia na fiscalização do interior do Estado, em razão do cumprimento da 

fiscalização não somente em razão dos 144 municípios, como também pela distância 

geográfica entre os mesmos. Também assinamos ACT com o MPPA, viasndo a Educação 

continuada e o trabalho conjunto na causa animal. O ACT com a UFRA em fase de finalização 

para cumprimento de agendas que promoverão a realização de eventos, palestras e seminários 

na sede do CRMV-PA, para acadêmicos de Medicina Veterinária e de Zootecnia e para 

profissionais.   

Na Educação Continuada, destacaram-se a homenagem ao Zootecnista e ao Médico 

Veterinário do ano, em parceria com o MAPA, realizamos apresentação de palestra on  line, 

sobre o SIPEAGRO, farmacologia e inscrição no sistema, durante Evento on line. Realizamos 3 

cursos de Responsabilidade Técnica, também no formato eletrônico. No segundo semestre 

estivemos no Sul e Sudeste do Pará, levando de forma presencial conteúdo técnico e as 

Resoluções que regem o sistema CFMV/CRMVs. 

Fortalecimento das diversas mídias do CRMV-PA, ampliando os canais de comunicação do 

Conselho com os seus públicos; e o apoio aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões 

Assessoras e Administrativas do CRMV/PA também são pontos de destaque.  

Ressalta-se ainda a melhora no setor financeiro, com vistas à manutenção da sustentabilidade 

da entidade, permitindo a tentativa de melhores ajustes ao corpo funcional, como o 

compromisso de continuidade do PCCS do CRMV-PA, e o contingenciamento de recursos 

capazes de prover necessidades futuras no campo do custeio e de investimentos para o 

desenvolvimento perene da organização. 

A gestão do CRMV-PA tem a missão de normatizar, orientar e fiscalizar o exercício da da 

profissão do Médico Veterinário e do Zootecnista promovendo a valorização profissional e a 

saúde única, animal/humana/ambiental, no estado do Pará, do mesmo modo que busca ser 

reconhecido como instituição séria, eficiente, transparente e justa pelos profissionais médicos 

veterinários, zootecnistas e pela sociedade. Pautado em valores como compromisso, lealdade 

aos objetivos institucionais, Inovação, justiça ética, valorização profissional, excelência no 

atendimento e transparência. 

 



 
 

 
 

 

 

A sociedade atual exige cada vez mais dos profissionais médicos veterinários e zootecnistas 

uma atuação com compromisso e ética, e com foco na promoção do bem-estar único e da 

Saúde única, tais conceitos foram assumidos e também servem como norteadores da atual 

Gestão 2020 – 2023.  

 

 

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará é 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 tem por finalidade orientar, julgar e fiscalizar o exercício da profissão 

do médico veterinário e do zootecnista, abrangendo o trabalho individual e o institucional 

público e privado, assistência à saúde; possuindo autonomia técnica, administrativa e 

financeira, além de se constituir no conjunto de autarquias do Sistema CFMV/CRMV´s.  

O CRMV-PA é o órgão normativo, consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do 

exercício da profissão do Médico Veterinário e Zootecnista bem como controlador e fiscalizador 

das atividades financeiras e administrativas sob sua jurisdição. 

1.1 - Identificação da Entidade, Normas e Declaração de Missão e Visão 

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

administrativa e financeira e, imunidade tributária de acordo com a línea “a”, Inciso VI, Art. 150 

da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988.  

1.1.1 – Identificação da Entidade 

 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará  

CRMV-PA 

CNPJ: 04.798.070/0001-98 

Natureza Jurídica: Autarquia Federal 

Endereço postal: Trav. Curuzu, nº 2318 – Marco – CEP: 66.085-823 – Belém- Pará - Brasil  

Telefone: (91) 3249-0444  

Endereço da página na Internet: www.crmvpa.org.br 

Endereço do Correio Eletrônico Institucional: atendimento@crmvpa.org.br 

 

 

http://www.crmvpa.org.br/
mailto:atendimento@crmvpa.org.br


 
 

 
 

 

1.1.2 - Normas 

A Resolução CFMV nº 591 de 26 de junho de 1992, institui e aprova o regimento interno 

padrão (RIP), determinando atribuições da Diretoria Executiva e Conselheiros do CRMV/PA. 

Através da normatização, fiscalização, orientação, valorização profissional e organização das 

classes diretamente ou por meio dos CRMVs. 

O Conselho Federal assim como os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária servirá de 

órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, dos Municípios e dos Territórios, em 

todos os assuntos relativos à profissão de médico veterinário ou ligados, direta e indiretamente, 

à produção ou à indústria. 

O CFMV juntamente com os Regionais constituem em seu conjunto, uma Autarquia sendo 

cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira. 

Normas Relacionadas ao Sistema CFMV/CRMV´s: 

• Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária. 

• Lei nº 5.550, de 04 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão 

Zootecnista. 

• Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, que aprova o regulamento do exercício da 

profissão de médico veterinário e dos Conselhos de Medicina Veterinária. 

1.1.3 – Missão, Visão e Valores 

 

 

 

 

MISSÃO 

Normatizar, orientar e fiscalizar o 

exercício da Medicina Veterinária 

e da Zootecnia promovendo a 

valorização e a saúde única, 

animal/humana/ambiental, no 

estado do Pará. 

VISÃO 

Ser reconhecido como instituição séria, 

eficiente, transparente e justa pelos 

profissionais médicos veterinários, 

zootecnistas e pela sociedade. 

VALORES 

• Compromisso 

• Lealdade aos objetivos 

institucionais 

• Inovação     

• Justiça 

• Ética   

• Valorização profissional  

• Excelência no atendimento  

• Transparência 

 



 
 

 
 

 

1.2 – Estrutura Organizacional  

 

 

 

1.3 – Canais de Comunicação  

O CRMV-PA dispõe de um site institucional, onde estão disponibilizadas diversas informações 

a respeito do órgão e seu funcionamento, nele constam os telefones para contatos, e-mails e 

whatsapp. 

As redes sociais que se tornaram de fácil acesso a população como o Facebook e o Instagram, 

também são canais de comunicação bastantes acessados, por meio deles recebemos 

denúncias, reclamações, solicitações e elogios. 

O serviço de comunicação visa a comunicação com os profissionais, uma vez que são 

produzidos conteúdos direcionados aos Médicos Veterinários e aos Zootecnistas, afim de 

proporcionar integração e educação continuada aos mesmos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1.4 – Fatos Externos 

A economia Brasileira e Mundial em 2021 passou por grande impacto, com a pandemia da 

Covid-19, com medidas de restrição e até Lockdown, onde tivemos que parar as atividades 

internas e externas do conselho, por cerca de cinco meses, retornando as atividades 

respeitando as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde).  Com isso tivemos  uma 

queda na economia, apresentando um impacto negativo na arrecadação dos registros de ART, 

do exercício atual e dos futuros, causando além de prejuízo à saúde pública e ao bem estar 

animal. Prejuízos à fiscalização e consequentemente aumento da demanda de denúncia de 

irregularidade a atividade na medicina veterinária. 

1.5 – Modelo de Negócio 

Temos como competência promover o bem-estar da sociedade, disciplinando o exercício das 

profissões de médico veterinário e zootecnista, por meio da normatização, fiscalização, 

orientação, valorização profissional e organização das classes, com isso o nosso modelo de 

negócios é mapeado na fiscalização e orientação, por meia das ações de fiscalização e  na 

realização de cursos de educação continuada, para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade, cumprindo os objetivos estratégicos (internos e externos), empresas e 

sociedade em geral. 

2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

2.1 – Estrutura de Governança 

A gestão participativa é o modelo adotado pelo CRMV-PA, onde todas as decisões importantes 

são submetidas ao plenário para análise e deliberação, refletindo assim a participação de todos 

no processo de tomada de decisão. As ações executivas são realizadas pela Diretoria 

(presidente, vice-presidente, secretária geral e tesoureiro). Conta também com o trabalho das 

comissões técnicas e administrativas, conforme a necessidade de apoio. O Plenário é a 

instância máxima do Conselho. Não existe na entidade nenhum comitê ou comissão de 

controle interno como ferramenta de autocontrole, porém, os Conselheiros acompanham todos 

os processos administrativos e de Julgamento de Processos Éticos.  

A Comissão de Tomada de Contas (CTC), prevista no art. 53 da Resolução CFMV nº 591, 

avalia os processos financeiros, que constitui a única instância interna de fiscalização e 

julgamento da regularidade das contas. A Comissão de Tomada de Contas é composta de 03 

(três) membros, sendo: 01 (um) Presidente; 02 (dois) membros titulares. A Comissão de 

Tomada de Contas é órgão auxiliar do Plenário, destinada a examinar a prestação de contas 

do CRMV-PA, a emitir relatórios para julgamento e homologação do Plenário sobre balancetes, 

prestação de contas da Diretoria, proposta e reformulação orçamentária e outras medidas que 

se entenderem necessárias ao desempenho de suas funções. 

 

 



 
 

 
 

 

 Nosso Plenário é integrado por todos os Conselheiros e presidido pelo Presidente do 

Conselho. É composto por 10 Conselheiros Efetivos e 06 (seis) suplentes e suas competências 

estão arroladas no Regimento Interno, com mandato de 03 (anos) através de sistema de 

eleição direta. A Alta Administração é composta pela Presidência e Diretoria, e suas 

competências estão listadas da Lei 5517/68. 

O CRMV-PA não possui unidade de auditoria interna de controle dentro de sua estrutura de 

governança, como não tem por prática a contratação de serviços de auditoria independente, 

porém sujeito a fiscalização direta do CFMV, a quem presta contas para aprovação, reprovação 

e tomada de providências no decorrer do ano. 

Segue quadro do rol dos dirigentes e membros da diretoria do CRMV-PA, indicando seus 

cargos e o período de gestão: 

Rol dos Principais Dirigentes 

Período de Gestão: 22/09/2020 a 21/09/2023 

Diretoria Executiva 

Presidente: Nazaré Fonseca De Souza CRMV-PA n° 0484 

Vice - Presidente: Sumaya Emília Martins Paulino CRMV-PA n° 1833 

Secretário - Geral e Tesoureiro pró tempore: Fernando Elias da Rodrigues da Silva CRMV-

PA n° 0727  

Tesoureiro: Maridelzira Betânia Moraes David CRMV-PA n° 0837 

Conselheiros Efetivos 

Daniella Kaisa de oliveira Bezerra  CRMV-PA n° 2828 VP 

Jorge Cardoso de Azevedo CRMV-PA n° 0344 ZP 

Laura Jamile Argolo Paredes CRMV-PA n° 2955 VP 

Liane do Socorro Bremgartner de Lima CRMV-PA n°1120 VP 

Miller de Sousa Silva CRMV-PA n° 3275 VP 

Eliomar de Moura Sousa  CRMV-PA n° 2342 VP 

Suplentes 

Cassia Maria Pedroso dos Santos CRMV-PA n° 2683 VP 

Edelvan Soares da Silva CRMV-PA n° 1936 VP 

Igaracy Jandaia do Amaral Muniz CRMV-PA n° 0485 VP 

Luiz Fernando Moraes Moreira CRMV-PA n° 0686 VP 

Waldjânio de Oliveira Melo CRMV-PA n° 0224 ZP 

 

 



 
 

 
 

 

 

Rol dos Principais Dirigentes 

Período de Gestão: 12/11/2021 a 21/09/2023 

Diretoria Executiva 

Presidente: Nazaré Fonseca De Souza CRMV-PA n° 0484 

Vice- Presidente: Sumaya Emília Martins Paulino CRMV-PA n° 1833 

Secretário- Geral: Fernando Elias Rodrigues da Silva CRMV-PA n° 0727 VP 

Tesoureiro: Maridelzira Betânia Moraes David CRMV-PA n° 0837 

 

2.2 – Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará foi 

elaborado a partir da análise e orientações recebidas pela gerência  

administrativa do CRMV-PA em conjunto as recomendações e deliberações da Plenária e da 

Diretoria Executiva do CRMV-PA, com o objetivo de atender as expectativas da sociedade no 

que diz respeito a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais assistidos por esta 

Autarquia. 

Para a elaboração foram realizadas reuniões entre os membros da diretoria executiva, 

assessorias e gerência para definição das metas para o exercício, identificando a 

disponibilidade de recursos, e analisando procedimentos administrativos, além de se 

estabelecer uma nova rotina organizacional, conforme orientações apontadas em visita técnica 

de orientação do CFMV no final do ano de 2020.  

 

Plano de Atividades 2020 do CRMV-PA, aprovado na sessão plenária junto ao Orçamento do 

exercício, com os objetivos e estratégias. 

ITEM OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

01 Atender com qualidade ao profissional 
e as empresas. 

• Responder as demandas 
efetuadas pelos 
profissionais e empresas 
no menor período de 
tempo. 

• Primar pela qualidade na 
prestação de serviços 

• Aperfeiçoar o processo 
de fiscalização 

 



 
 

 
 

02 Investir na capacitação dos 
profissionais 

• Promover eventos no 
Programa de Educação 
Continuada 

• Desenvolver o trabalho 
de orientação profissional 

03 Valorização Profissional • Defender ativamente as 
áreas de atuação 
profissional 

• Elaborar campanhas de 
valorização profissional 

• Dar visibilidade frente as 
ações promovidas pelo 
conselho 

04 Atuação em órgãos de orientação • Sugerir, propor e 
acompanhar projetos de 
lei voltados ao exercício 
profissional 

• Participação de debate 
público relativos à 
profissão 

05 Desenvolver processos de 
planejamento e gestão 

• Adequar a estrutura 
organizacional para 
otimizar a gestão CRMV-
PA 

• Implementar o 
Planejamento Estratégico 

06 Melhorar a receita e reduzi a 
inadimplência de Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica 

• Serviço de “cal Center” 
com ligações aos 
profissionais e empresas 
para regularização de 
sua situação cadastral 

• Trabalho com ações 
conjuntas dos setores de 
Cobrança, Financeiro e 
Fiscalização  

07 Levantar os novos registros de  
Pessoa Física e Pessoa Jurídica 

• Recém-formados: 
promover ações 
institucionais para 
divulgar a finalidade do 
CRMV-PA no âmbito das 
Instituições de Ensino 
Superior 

• Pessoa Jurídica: 
promover convênio com 
a junta Comercial 

08 Cobrar os débitos • Emitir carta de cobrança 
amigável, para posterior 
inscrição em Dívida Ativa 
da União 



 
 

 
 

09 Ajuizar os débitos inscritos em Dívida 
Ativa 

• Abertura de um processo 
judicial de cobrança de 
profissionais e empresas 

10 Controlar custos • Aplicar recursos 
conforme previsão 
orçamentária 

11 Normatizar a rotina do CRMV-PA • Elaborar manual de 
Procedimentos 
Administrativos 

12 Mapear os processos e rotinas 
administrativas 

• Descrever os 
procedimentos 
operacionais 

• Desenvolver os 
fluxogramas dos 
processos 

13 Motivar, capacitar e valorizar a equipe 
de colaboradores 

• Promover capacitação 
dos servidores 

• Promover a integração 
dos servidores 

14 Melhorar a Infraestrutura: Física e 
tecnológica 

• Elaboração de projeto da 
reforma da sede 

• Aquisição de veículos 

• Otimizar os recursos 
físicos e tecnológicos 

• Estruturar fisicamente os 
setores (mobiliário e 
equipamentos de 
informática) 

15 Intensificar a Fiscalização • Fiscalizar, buscando 
parcerias e firmando 
convênios com órgão de 
fiscalização 

 

2.3 – Fiscalização 

O CFMV e os Conselhos Regionais têm por finalidade, conforme a Lei 5.517/68, a fiscalização 

do exercício profissional de médicos veterinários, além de orientar, supervisionar e disciplinar 

as atividades relacionadas à profissão. 

Para cumprir seu dever como órgão fiscalizador, o CRMV-PA conta com uma equipe de fiscais 

qualificados que atuam conforme a Resolução CFMV N° 672/00, que fixa normas de 

fiscalização. 

Todos os estabelecimentos em que a atividade básica esteja ligada a Medicina Veterinária e/ou 

Zootecnia, conforme o Artigo 1° da Lei 6.839/80, estão sujeitos à fiscalização com relação à 

regularidade junto ao Conselho, bem como a presença de um Responsável Técnico 

regularmente inscrito no CRMV-PA. 



 
 

 
 

 

Durante a fiscalização também é verificado se o estabelecimento está regularmente inscrito, se 

possui Certificado de Regularidade e Anotação de Responsabilidade Técnicas devidamente 

atualizados e se houve alteração contratual. Não sendo constatada nenhuma irregularidade no 

estabelecimento, será expedido um Termo de Fiscalização, caso contrário será expedido o 

Auto de Infração. Caso não haja regularização ou oferecimento de defesa no prazo de 30 dias, 

será lavrado o competente Auto de Multa. 

Valores gastos com a função de fiscalização do exercício profissional no exercício 2021 em 

comparação com 2020. 

Salário e
Encargos

Diárias de
Pessoal no País

Custo com
viagens

TOTAL (R$)

R$ 267.346,83

R$ 19.450,00 R$ 10.572,26

R$ 175.613,74

271.986,35

17.875,00 13.486,89

R$ 285.473,24

2020 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

2.4 – Conselheiros 

Nenhuma remuneração é paga aos membros da Diretoria e demais  conselheiros, pois 

exercem cargos honoríficos. Entretanto, os mesmos fizeram jus ao recebimento de 

diárias e auxílio representação, previstos pela portaria interna, com o objetivo de 

ressarcir despesas com deslocamento e pela  participação em órgãos de deliberação 

coletiva, através do recebimento de Diária, Jetons, Verba de representação e Verbas 

Indenizatórias. 

Valores gastos com diárias, jetons, verbas de representação e verbas de indenização 

profissional no exercício 2021, em comparação há 2020: 

R$ 40.785,00

R$ 15.680,00

R$ 22.150,00

R$ 20.050,00

R$       24.725,00  

R$ 30.560,00

R$ 2.400,00

R$ 16.300,00

Diárias

JETONS

VERBA DE
REPRESENTA

ÇÃO

VERBA DE
INDENIZAÇÃ

O

2021

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

2.5 – Evolução das Despesas das Atividades Finalísticas 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

3 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

A instituição não implementou uma gestão de risco, no entanto vem trabalhando com seus 

colaboradores e realizando ações que visam minimizar os impactos de seus principais riscos 

em seus objetivos estratégicos, porém os controles são realizadas por cada área, que deve 

avaliar os riscos que a atividade impõe à Autarquia, desde a Comissão de Licitações nas 

aquisições, ao Setor de Contratos no acompanhamento das suas respectivas execuções, ao 

Setor de Pessoal naquelas ações que lhes são pertinentes. .  

A Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do CRMV-PA também tem a função de 

controle interno, devendo apresentar resultados para a sociedade e para os médicos 

veterinários e zootecnistas, que na execução de suas atividades deve ter responsabilidade 

fiscal, que tem a obrigação com a transparência de seus atos (execução das despesas em 

especial) e deve gerar  

  

4 – RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO 

• Registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica 

O setor de Registro de PF e PJ vem realizando levantamento de dados estatísticos de 

médicos-veterinários, zootecnistas e de empresas, com a finalidade de observar a variação dos 

índices, que possam indicar o crescimento ou não de sua receita, bem como tentando traçar 

um perfil de seus inscritos.  

O exercício de 2021 encerrou com o registro de 306 (Trezentos e seis) profissionais médicos 

veterinários e zootecnistas, em comparação á 2020. 
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Até o fim do exercício de 2021 foram registrados em pessoa jurídica, em comparação á 2020. 
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• Fiscalização 

 

O setor de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária estabelece um roteiro 

de atividades planejado para as fiscalizações do exercício.  A fiscalização é uma atividade 

prioritária do CRMV-PA que busca orientar as sociedades empresárias e pessoas físicas sobre 

possíveis problemas no exercício da profissão. 

A área de cobertura da fiscalização abrange toda a extensão Estado do Pará, com 144 

municípios, sendo realizadas as fiscalizações de rotina, as denúncias e as ações conjuntas.   

Nos locais visitados, foram verificadas as condições de funcionamento dos mesmos, com vistas 

à fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações dos responsáveis técnicos dos locais. Os 

estabelecimentos fiscalizados que estavam irregulares (sem registro e/ou sem responsável 

técnico) foram autuados. Nas empresas fiscalizadas em que foi constatado o exercício de 

atividades ligadas à medicina veterinária ou à zootecnia, foi exigida a Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 
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• Cobrança 

O setor de cobrança tem por finalidade cobrar e negociar as anuidades do exercício anterior e 

do ano corrente em débito administrativo ou judicial dos registros atuantes e não atuantes, com 

agilidade e eficiência, buscando manter o menor índice de inadimplentes na instituição. São 

utilizadas as cobranças amigáveis e cobranças judiciais. 
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• Comunicação 

 

A comunicação do CRMV/PA atuou na área estratégica da instituição, ampliando e valorizando 

os canais de comunicação, além de participar efetivamente na cobertura, fotografia, criação de 

peças e divulgação de todos os eventos promovidos pelo CRMV-PA. A ASCOM busca 

estabelecer a ligação entre a instituição e o seu público, administrando a informação de acordo 

com a visão estratégica do Regional. 

 

Nas principais redes sociais o CRMV-PA apresentou os seguintes dados: 

 

REDES SOCIAIS CRMV-PA 2020 

 

FACEBOOK 

SEGUINDO 4.513 

CURTIDAS 4.439 

INSTAGRAM 

POSTAGENS 360 

SEGUIDORES 3.151 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

REDES SOCIAIS CRMV-PA 2021 

FACEBOOK 

SEGUINDO 4.568 

CURTIDAS 1.739 

INSTAGRAM 

POSTAGENS 339 

SEGUIDORES 4.015 

 

No site do Conselho www.crmvpa.org.br é possível acessar as principais informações sobre a 

medicina veterinária, zootecnia e serviços do CRMV/PA. Além de legislações, publicações, 

notícias e agenda de eventos por exemplo.  O objetivo a ser alcançado é que o CRMV/PA 

passe a ser fonte de referência para os profissionais e acadêmicos, além da sociedade.  

 

Um dos pontos fortes do CRMV-PA, são as atividades de educação continuada desenvolvidas. 

Porém, em 2021 em razão da pandemia da COVID-19, essas ações ficaram reduzidas.  

 

AÇÕES NO ANO DE 2021: 

 

1. Dia do Zootecnista – 13 de Maio.  

2. Palestra de RT – Junho  

3. Semavet – Setembro.  

4. Simpósio Xinguara – Outubro.  

5. Simpósio Marabá – Outubro.  

6. Encontro do Oeste do Pará – Novembro.   

7. Palestra Anclivepa e CRMV/PA – Dezembro.  

8. 4º fórum do PNEFA – Dezembro 2021 

9. Fórum em saúde animal – Deezembro.  

• Portal da Transparência 

O Portal Transparência do CRMV-PA continuou sendo atualizado, possibilitando uma melhor 

navegação dos usuários em suas guias. Na plataforma virtual pode-se obter informações saber 

sobre sessões plenárias; acompanhar os assuntos tratados através das atas de todas as 

reuniões; Legislação e Regimentos; Resoluções do CFMV e do CRMV-PA; quadro de 

pagamentos em geral; Licitações; contratos e convênios. O CRMV-PA segue os padrões do 

decreto nº 12 de 18/11/2011, a Lei de acesso à informações, que dispõe de todos os itens 

mínimos que os órgãos e entidade publicas devem deixar à disposição. O portal Transparência 

do CRM-PA está disponível a sociedade em geral. 

4.1 – Gestão Orçamentária e Financeira 

http://www.crmvpa.org.br/


 
 

 
 

Este item tem por objetivo apresentar os 

informativos e demonstrativos contábeis, dos resultados orçamentários, financeiros e balanços 

patrimoniais apurados no exercício de 2021. As demonstrações contábeis do CRMV-PA foram 

elaboradas em observância à Lei n. º  

 

4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC 

TSP 16), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

O orçamento para o exercício de 2021 foi estimado em R$ 4.498.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e 

oito mil reais), aprovado pelo Plenário do CRMV/PA. No exercício não houve a necessidade de realizar 

reformulação orçamentária, apenas foram realizadas transposições para ajustes das despesas nos centros de 

custos e transferências entre contas para adequações na realização da despesa. 

A receita arrecadada em 2021 atingiu o valor de R$ 3.047.017,29 (três milhões, quarenta e sete mil, dezessete reais 

e vinte e nove centavos), correspondente a 67,74% da receita corrente prevista.  

Nossa Receita Orçamentária não depende da União, ou seja, nossas atividades são financiadas com recursos 

provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de medicina veterinária e zootecnia, dos 

emolumentos, anotações de responsabilidade técnica, multas de infração e dívida ativa.  

Os resultados positivos apresentados na Receita do exercício de 2021 do CRMV/PA, deve-se também ao trabalho 

em equipe dos funcionários e diretoria na atualização de cadastral dos profissionais em decorrência da Eleição 

Eletrônica para o triênio 2020/2023.  

Receita Orçada 2021 Realizada 2021 Orçada 2020 Realizada 2020 

Receitas Correntes 4.453.000,00 3.047.017,29 3.648.000,00 2.101.682,37 

Tributárias 180.000,00 257.515,95 125.000,00 153.060,89 

Contribuições 2.228.000,00 2.359.586,62 1.795.000,00 1.631.377,67 

Patrimonial 7.000,00 -- 14.000,00 -- 

Serviços 135.000,00 6.708,94 145.000,00 5.782,62 

Financeiras 281.000,00 239.082,08 221.500,00 127.492,01 

Transferências Correntes 1.500.000,00 -- 1.250.000,00 183.969,18 

Outras Receitas 122.000,00 184.123,70 97.500,00 -- 

Receitas de Capital 45.000,00 -- 25.000,00 -- 

Alienação de Bens 

Móveis/Imóveis 

45.000,00 -- 25.000,00 -- 



 
 

 
 

TOTAL 4.498.000,00 3.047.017,29 3.673.000,00 2.101.682,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

As despesas realizadas no exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 2.496.439,62 (dois milhões, 

quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois 

centavos), correspondente a 55,50% do Orçamento do CRMV-PA. 

 

 

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Receita Arrecadada   R$ 3.047.017,29 

Despesa realizada   R$ 2.496.439,62 

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO  R$ 550.577,67 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Gestão de Custos 

A autarquia utiliza o Sistema Contábil SISCONT.Net para realização e apuração dos custos 

baseadas em rubricas contábeis, seguindo o padrão do Sistema CFMV/CRMV’s distribuídos 

através de Centro de Custos, portanto uma importante ferramenta de apoio a tomada de 

decisões. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4.2 – Gestão de Pessoas 

A força de trabalho em 2021 do CRMV-PA estava composta por 10 funcionários efetivos e 07 

servidores comissionados, onde um encontrasse afastado por licença saúde, nomeados para 

as assessorias da presidência, jurídica, contábil, administrativa, informática e comunicação. 

Os empregados pertencentes ao quadro do CRMV/PA foram admitidos por contratação direta 

(os admitidos até o ano de 2000), seleção pública e através de Concurso Público, obedecendo 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, constantes no Art. 37 

da Constituição Federal. Os empregados comissionados são nomeados através de Portarias, 

os quais são de livre contratação e extinção. 

Para assegurar a conformidade com as exigências da legislação trabalhista (CLT e normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho), o CRMV-PA acompanha as atualizações das leis 

trabalhistas e previdenciárias, com auxílio das assessorias contábil e jurídica.  

Segue quadro da estrutura de pessoal da entidade em 31/12/2021: 

Empregado Público Admissão Cargo 

Selma Maria Souza Castro 01/02/1973 Assistente Administrativo 

Rosangela da Paz Costa 01/05/1984 Analista – Finanças 

José Maria Tito da Silva 01/01/1995 Agente de Fiscalização 

Miguel Rodrigues de Nasaré 03/04/2000 Assistente Administrativo 

Lucilene Alves Cabral 18/10/2004 Assistente Administrativo 

Ederson Começanha Martins 01/03/2005 Assistente Administrativo 

Antônio Alberto Rocha e Cruz 01/02/2010 Agente de Fiscalização 

Ingred do Socorro dos S.Smith Nunes 01/02/2011 Assistente Administrativo 

Júlio Augusto da Silva Aviz 02/04/2012 Assistente Administrativo 

Allan Maccarteney Santos Pereira 01/02/2013 Agente de Fiscalização 

Empregado Comissionado Admissão Cargo  

Vanessa Cristina C.dos Santos Sá L. Saúde Assessora da Presidência 

Renata da Costa Teixeira 02/01/2014 Assessora de Comunicação 

Josê Thays Freire Campos 05/01/2015 Assessora da Presidência 

Carla de Moura Carreira Hermes 23/03/2018 Assessora Contábil 

Diego Jaques Bastos Rodrigues 06/01/2021 Assessor Administrativo 

Anflilóquio Lopes Pereira Neto 12/02/2021 Assessor de Informática 

Rainara Carvalho da Silva 08/09/2021 Assessora Jurídica 

 

Avaliação da força de trabalho: 

EFETIVOS COMISSIONADOS ESTAGIÁRIOS 

10 07 3 

 



 
 

 
 

 

 

Despesas de Pessoal nos últimos 4 anos: 

ANO DESPESA COM PESSOAL 

2018 1.090.284,36 

2019 1.259.785,24 

2020 1.388.865,30 

2021 1.413.355,13 

O gasto com pessoal teve um aumento de 1,7632% em relação ao ano de 2020. Durante o 

exercício de 2020 ocorreu o reajuste anual, acordado entre o CRMV-PA e o SINDICATO, com 

a formalização através do ACT e também o aumento concedido no valor do auxílio saúde e 

ticket alimentação e a substituição de dois assessores. 

Despesas de Pessoal por elemento 

Conta Total Realizado 

Salários 455.450,41 

Insalubridade 2.530,00 

Gratificação por Exercício de Função 16.935,70 

Gratificação por Exercício de Cargos 331.100,73 

13º Salário 72.161,00 

Férias – Abono Pecuniário 14.321,28 

Férias – Abono Constitucional 1/3 19.170,89 

Contribuição Previdenciária – INSS 176.240,79 

Contribuição do PIS s/ folha de pagamento 8.397,26 

FGTS 63.670,95 

Auxílio Alimentação/Ticket 173.686,12 

Auxílio Saúde 75.690,00 

Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.000,00 

TOTAL GERAL 1.413.355,13 



 
 

 
 

  

 

4.3 – Gestão de Licitação e Contratos incluindo de TI 

Foram realizadas as seguintes contratações no decorrer de 2021: 

• Renovação contratual de seguro (Gol-prata- Placa NSS-2972); 

• Renovação contratual de seguro predial 

• Renovação contratual de seguro (Palio- branco- Placa QEF-2542) 

• Serviços postais de pessoa jurídica 

• Contrato de serviço de emissão de passagem aérea  

• Aquisição de certificado digital para o CRMV-PA e-CNPJE e-CPF 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará, não dispõe de Plano 

Estratégico de TI. 

A área de assessoria de TI no Conselho visa proporcionar a infraestrutura tecnológica a fim de 

viabilizar as tarefas de todos os servidores, diretores e colaboradores do CRMV-PA, 

implementando novas soluções, que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a 

otimização de custos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao público alvo, bem 

como informar e dar suporte técnico a implementação de software e hardware.  

Atualmente, a área de Informação é composta por 01 (um) comissionado , responsável pela   

manutenção de hardware e prestação de serviços técnicos de suporte a sistemas de 

informática e para alimentar o portal Transparência do CRMV-PA 

Sistemas utilizados pelo CRMV-PA: 

 

SISTEMAS DESENVOLVEDOR OBJETIVO UTILIZAÇÃO 

Siscad CFMV Cadastro de Profissionais e 

Empresas, controles financeiros 

e fiscalização 

Todos os setores 

Siscont. Net Implanta Responsável pelo controle 

orçamentário e contábil  

Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4.4 – Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

No Exercício de 2021 não houve o desfazimento de ativos por parte do CRMV-PA. 

No ano de 2020 a única despesa classificada em Fiscalização foram as diárias pagas, a partir 

de 2021 o CRMV-PA passará a registrar todas as despesas com a área finalística no Centro de 

Custos Fiscalização tornando uma ferramenta para identificar os gastos diretos e assim 

divulgar a sociedade com maior transparência. 

Este item tem por objetivo apresentar os informativos e demonstrativos contábeis, dos 

resultados orçamentários, financeiros e balanços patrimoniais apurados no exercício de 2021. 

As demonstrações contábeis do CRMV-PA foram elaboradas em observância à Lei n. º 

4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC 

TSP 16), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

O orçamento para o exercício de 2021 foi estimado em R$ 4.498.000,00 (quatro milhões, 

quatrocentos e noventa e oito mil reais), aprovado pelo Plenário do CRMV/PA. No exercício 

não houve a necessidade de realizar reformulação orçamentária, apenas foram realizadas 

transposições para ajustes das despesas nos centros de custos e transferências entre contas 

para adequações na realização da despesa. 

A receita arrecadada em 2021 atingiu o valor de R$ 3.047.017,29 (três milhões, quarenta e 

sete mil, dezessete reais e vinte e nove centavos), correspondente a 67,74% da receita 

corrente prevista.  

Nossa Receita Orçamentária não depende da União, ou seja, nossas atividades são 

financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas 

de medicina veterinária e zootecnia, dos emolumentos, anotações de responsabilidade técnica, 

multas de infração e dívida ativa 

Os resultados positivos apresentados na Receita do exercício de 2021 do CRMV/PA, se deve 

também ao trabalho em equipe dos funcionários e diretoria na atualização de cadastral dos 

profissionais em decorrência da Eleição Eletrônica para o triênio 2020/2023.  

 

Receita Orçada 2021 Realizada 2021 Orçada 2020 Realizada 2020 

Receitas Correntes 4.453.000,00 3.047.017,29 3.648.000,00 2.101.682,37 

Tributárias 180.000,00 257.515,95 125.000,00 153.060,89 

Contribuições 2.228.000,00 2.359.586,62 1.795.000,00 1.631.377,67 

Patrimonial 7.000,00 -- 14.000,00 -- 

Serviços 135.000,00 6.708,94 145.000,00 5.782,62 



 
 

 
 

Financeiras 281.000,00 239.082,08 221.500,00 127.492,01 

Transferências 

Correntes 

1.500.000,00 -- 1.250.000,00 183.969,18 

Outras Receitas 122.000,00 184.123,70 97.500,00 -- 

Receitas de Capital 45.000,00 -- 25.000,00 -- 

Alienação de Bens 

Móveis/Imóveis 

45.000,00 -- 25.000,00 -- 

TOTAL 4.498.000,00 3.047.017,29 3.673.000,00 2.101.682,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

As despesas realizadas no exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 2.496.439,62 (dois milhões, 

quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois 

centavos), correspondente a 55,50% do Orçamento do CRMV-PA. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

Receita Arrecadada   R$ 3.047.017,29 

Despesa realizada   R$ 2.496.439,62 

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO  R$ 550.577,67 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Gestão de Custos 

A autarquia utiliza o Sistema Contábil SISCONT.Net para realização e apuração dos custos 

baseadas em rubricas contábeis, seguindo o padrão do Sistema CFMV/CRMV’s distribuídos 

através de Centro de Custos, portanto uma importante ferramenta de apoio a tomada de 

decisões. 

 



 
 

 
 

 

 

BALANÇOS, DEMONTRAÇÕES E NOTAS EXPLICATIVAS 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

 

O Balanço Patrimonial, conforme art. 105 da Lei 4.320/64, estruturado em Ativo, Passivo e 

Patrimônio Líquido, demonstra a situação estática dos bens, dos direitos e das obrigações e 

indica o valor do patrimônio líquido na data de levantamento. A classificação dos elementos 

patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus 

atributos de conversibilidade e exigibilidade. RESULTADO FINANCEIRO Na análise procedida 

no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2021, verificou-se que o CRMV/PA passou 

com Superávit Financeiro acumulado no valor R$ 16.638.321,92 (dezesseis milhões, 

seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da Lei nº 4.320/64, evidencia as 

receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, 

confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o 

resultado orçamentário. O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a 

integração entre o planejamento e a execução orçamentária.  

O orçamento do CRMV-PA foi previsto para o exercício 2021 na importância de R$ 

4.498.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil reais), sendo que as receitas 

apuradas totalizaram R$ 3.047.017,29 (três milhões, quarenta e sete mil, e dezessete reais  e 

vinte e nove  centavos), ou seja, 67,74% do previsto, enquanto que as despesas totalizam R$ 

2.496.439,62 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove 

reais e sessenta e dois centavos), representando 55,50% do orçamento previsto. 

BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro, conforme a Lei 4.320/64, demonstra as variações financeiras ocorridas 

no exercício, consequente dos ingressos (receitas) e das saídas (despesas), independente, ou 

não, da execução orçamentária, conjugando os valores disponíveis do balanço anterior com os 

do exercício encerrado.  

 O Balanço Financeiro no exercício de 2021 apresenta o valor do saldo transferido do exercício 

anterior de R$ 501.502,95 (quinhentos e um mil, quinhentos e dois reais e noventa e cinco 

centavos). 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$ 916.792,38 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito 

centavos), que representa o saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2022. 



 
 

 
 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

A 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. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com art. 104 da Lei nº. 4.320/64 

evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. 

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou 

diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto 

entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.  

RESULTADO PATRIMONIAL  

O Resultado Patrimonial acumulado até o mês de dezembro de 2021 foi de R$ 13.508.846,38.  

Variação Patrimonial Aumentativa R$ 16.289.752,55 

(-) Variação Patrimonial Diminutiva R$ 2.780.906,17 

(=) Superávit Patrimonial R$ 13.508.846,38 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, DO CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – CRMV/PA 

1 – Informações Gerais 

 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, foi criado 

pela Lei Federal nº 5.517 de 23 de outubro de 1968 e pelo Decreto nº 64, que regulamenta o 

exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia.  

O CRMV constitui uma autarquia, dotado de personalidade jurídica de direito público, com 

autonomia administrativa e financeira, que tem por finalidade, a fiscalização do exercício 

profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades do profissional médico-veterinário 

em sua jurisdição, bem como, servir de órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, 

dos Municípios e dos Territórios, nos assuntos relativos aos profissionais ligados, direta ou 

indiretamente, à produção ou à indústria animal. 

 

 



 
 

 
 

 

 

2 – Principais Diretrizes Contábeis  

A Contabilidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará 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 – Moeda funcional e moeda de apresentação 

 As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 

Entidade.  

4 – Balanço Patrimonial  

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará, representando, portanto, uma 

posição superavitária. 

 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$ 916.069,22 e se apresentam da 

seguinte forma: 

 a) Bancos c/ Movimento 

 No valor de R$ 111,75, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das 

conciliações bancárias e dos extratos bancários.  



 
 

 
 

 

b) Bancos c/ Aplicação 

 Representa em 31/12/2021 o saldo de R$ 915.957,47, devidamente conciliados entre extratos 

bancários e razão.  

 

4.1.2 Créditos Tributários a Receber 

 Representa a diferença entre os valores provisionados no início do exercício das anuidades de 

pessoas físicas e jurídicas, de acordo com a Proposta Orçamentária, e os respectivos valores 

recebidos 

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. Os saldos evidenciam, em 31/12/2021, o valor de R$ 54.178,36. 

 4.2 – Ativo Não Circulante  

O Ativo Não Circulante é composto por valores de anuidades inscritas em Dívida Ativa em 

Créditos a Longo Prazo e pelo Imobilizado.  

4.2.1 – Ativo Realizável a Longo Prazo 

É representado por valores de anuidades inscritas em Dívida Ativa no valor de R$ 13.464.45,09 

em Créditos a Longo Prazo.  

4.2.2 – Imobilizado  

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará em 31/12/2021 é de R$ 

1.096.656,52, composto por bens imóveis e bem móveis 

Os bens do CRMV/PA ainda não foram submetidos a depreciação, porém foi constituída a 

Comissão de Avaliação do Patrimônio com a finalidade de reavaliação e depreciação dos bens, 

para posterior lançamento no sistema patrimonial integrado a contabilidade. 

4.3– Passivo Circulante 

O montante de R$ 452.071,00, registrado nas contas de Obrigações Trabalhistas, 

Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 

Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo. 

5. Patrimônio Liquido 

 O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de 

Superávit e/ou Déficit apurado anualmente. 

 



 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

 Declaro que os demonstrativos contábeis do Conselho Regional de Medicina Veterinária 

do Estado do Pará – CRMV/PA 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/PA, 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 Estado do Pará. 

 

Belém – PA, 30 de Abril de 2022. 

Carla de Moura Carreira Hermes 
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