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Mensagem do Presidente

Nos 50 anos da Lei nº 5.517, que criou 
os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina Veterinária, hoje denominado 
Sistema CFMV/CRMVs, o presente 

documento marca um momento de realizações 
e desafios. Traz uma descrição do primeiro ano 
de gestão da atual diretoria, empossada em 
dezembro de 2017, sob os princípios da inovação 
e da transparência.  

Desde então, buscamos legitimar a confiança que nos foi concedida e mo-
dernizar as atividades-fim do CFMV: fiscalizar, orientar, supervisionar e dis-
ciplinar as atividades relativas à Medicina Veterinária e à Zootecnia e, assim, 
promover a valorização de seus profissionais. Realizamos o diagnóstico de 
deficiências na autarquia e começamos a produzir soluções de gestão, co-
municação e tecnologia, bem como a melhoria no relacionamento com con-
selhos regionais, profissionais e sociedade.

Um marco fundamental em prol da transparência do conselho federal foi a 
criação de duas áreas até então inexistentes: uma é a Ouvidoria-Geral, que 
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modernizou os canais de acesso e usa a ferramenta e-OUV (Sistema de 
Ouvidorias do Poder Executivo Federal), desenvolvido pela Controladoria-
-Geral da União (CGU); a outra é a Controladoria, que audita o desempenho 
contábil e administrativo, dando suporte à tomada de decisão.  

Outra inovação da nossa gestão foi abrir espaço e dar voz aos conselhos 
regionais nas reuniões conjuntas e na tomada de decisão. Pela primeira 
vez, a Câmara Nacional de Presidentes (CNP) contou com apresentações 
dos principais dirigentes dos 26 estados e do Distrito Federal, nos três 
encontros realizados ao longo do ano. As contribuições dos presidentes 
passaram a ser ativas, motivando maior integração entre os membros do 
Sistema CFMV/CRMVs. 

■ Médico-Veterinário Francisco Cavalcanti de Almeida - CRMV-SP nº 1012 (Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária) 
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Realizadas periodicamente, as reuniões das 15 comissões assessoras e 
duas câmaras técnicas geraram sugestões e subsídios para consultas pú-
blicas de instruções normativas, elaboração de manuais e resoluções do 
Conselho, a exemplo da Resolução nº 1236/2018, que define e caracteriza 
crueldade, abuso e maus-tratos contra animais. Formadas por profissio-
nais de notório saber em suas áreas, as comissões promoveram diversos 
fóruns voltados a estimular e ampliar a compreensão sobre diferentes as-
suntos, fortalecendo e valorizando as classes.  

Politicamente, temos como prioridade acompanhar e contribuir para que as 
leis federais, estaduais e municipais resguardem as profissões de médico-
veterinário e zootecnista, garantindo a qualidade do serviço que prestam. 
Em 2018, atuamos junto aos poderes Executivo e Legislativo Federal, inte-
grando reuniões de comissões, grupos de trabalho ou fóruns nacionais e 
estrangeiros, bem como participando de audiências públicas e elaborando 
notas técnicas. 

A Educação é mais uma prioridade desta diretoria. Por isso, parte de nossa 
articulação política foi especialmente direcionada a combater a proliferação 
de cursos de graduação, principalmente, aqueles que prometem formação a 
distância. Em contrapartida, de modo a atestar a qualidade de cursos exis-
tentes, investimos nos programas de Acreditação dos Cursos de Graduação 
e no de Residências Médicas e Aprimoramento em Medicina Veterinária. 

Nossa comunicação também está mudando, com destaque para as mídias 
sociais, que levam conteúdo institucional e técnico diretamente aos profis-
sionais e à sociedade. A Revista CFMV, agora em formato prioritariamente 
digital, vem buscando refletir os anseios das classes, com a praticidade de 
ficar disponível onde o leitor estiver. 

Cada item descrito neste relatório teve um forte objetivo: melhorar a fiscali-
zação do exercício da Medicina Veterinária e da Zootecnia, de modo a levar 
resultados efetivos à sociedade. 
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Quando o Sistema CFMV/CRMVs realiza suas atividades de forma eficien-
te, todos ganham. Afinal, com profissionais bem formados e orientados, é 
maior a garantia de um país com animais saudáveis, sejam eles de produ-
ção, selvagens ou de companhia. A consequência é a melhoria da saúde 
humana e do meio ambiente, formando o conceito de saúde única. 

Estamos no caminho para que, com qualidade e dinamismo, nossos pro-
cessos fortaleçam de forma crescente o Sistema, transformando os desa-
fios em realizações que orgulhem os profissionais de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, por meio de um exercício profissional cada vez mais qualifi-
cado e eficaz.

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária

Francisco Cavalcanti de AlmeidaFrancisco Cavalcanti de Almeida

Presidente do Conselho Federal de Medicina VeterináriaPresidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária



Visão Geral Organizacional 
e Ambiente Externo
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Apresentação

O Sistema CFMV/CRMVs é formado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, 
com sede em Brasília, e pelos 27 Conselhos Regionais que contemplam todos os 
Estados do País e o Distrito Federal. É uma Autarquia Federal de Regime Especial, 
dotada de personalidade jurídica de direito público, criada pela Lei 5.517/1968 
regulamentado pelo Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969.  

Figura 1- Estados e Distrito Federal que Possuem a Presença do Sistema CFMV/CRMVs

O CFMV tem como finalidade fiscalizar, orientar, supervisionar e disciplinar as 
atividades relativas às profissões de médico-veterinário e zootecnista e, assim, 
valorizar os profissionais e garantir os direitos e interesses da sociedade. Além 
disso, serve como Órgão de consulta dos governos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, em todos os assuntos relativos 
à profissão de médico-veterinário e zootecnista ou a estes direta ou indiretamente 
ligados. 
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E, para reforçar esse posicionamento, o CFMV tem sua Missão, Visão e Valores 
como direcionadores para uma gestão pautada na Inovação e Transparência, 
dedicada à construção e busca de um serviço de excelência para promoção do 
bem-estar da sociedade. 

■ Figura 2- Missão, Visão e Valores do CFMV
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■ Figura 3 - Organograma de Acordo com a Resolução 1206/2018, de 23 de março de 2018

Estrutura Organizacional

Para cumprir a missão firmada na bandeira da “Inovação e Transparência”, foi 
construído o organograma abaixo:
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Diretoria Executiva do CFMV 
no período de 2018

Presidente: Francisco Cavalcanti de Almeida -  CRMV-SP 
nº 1012 - Com graduação em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, RJ, ocupou 
os cargos de chefe do Grupo de Produção Animal (GEPA/
SP), médico-veterinário do Grupo Estadual de Combate 
à Febre aftosa no Estado de São Paulo (GECOFA/SP), 
responsável pela equipe de controle de vacinas contra 
a Febre aftosa e coordenador geral do GECOFA/SP. Foi 
diretor técnico, delegado substituto e, posteriormente, 
titular da Delegacia Federal de Agricultura do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Paulo 

(MAPA/SP); e dirigiu o Departamento de Defesa Agropecuária da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura do Estado de São 
Paulo, em Campinas. Foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Estado de São Paulo (CRMV-SP) de 2006 a 2015. Em 16 de novembro de 2017 
tomou posse como presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV), sob os motes inovação e transparência. Iniciando as atividades em 17 de 
dezembro de 2017.  

Vice-Presidente: Luiz Carlos Barboza Tavares - CRMV-ES 
nº 0308 - Sua graduação em Medicina Veterinária é da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais 
(MG). Atuou no Laboratório de Diagnóstico de Raiva do 
Instituto Biológico do Estado do Espírito Santo, à época 
pertencente à Empresa Espírito-Santense de Pecuária 
(EMESPE). Trabalha no Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo (IDAF) coordenando a 
Gerência do Programa Nacional do Controle da Raiva 
dos Herbívoros (PNCRH) e do Programa Nacional de 
Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (PNEEB) do Espírito Santo. Possui pós-graduação em Processamento e 
Controle de Qualidade em Carne, Leite, Ovos e Pescado pela Universidade Federal 
de Lavras (UFLA), MG. No Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 
do Espírito Santo (CRMV-ES), foi conselheiro, secretário geral por duas gestões e 
presidente da autarquia também duas vezes.
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Secretário-Geral:  Nivaldo da Silva – CRMV-MG º 0747 
- Graduado como médico-veterinário pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), fez mestrado em duas 
universidades (UFMG e Universidade Autónoma de Madrid) 
e doutorado pela Universidade Complutense de Madrid-
Espanha. Atuou como médico-veterinário clínico, cirurgião 
e na produção animal em uma Cooperativa de Produtores 
Rurais, em São Domingos do Prata (MG), trabalhando sempre 
com grandes animais. Foi pesquisador da Embrapa e, desde 
os anos 1980, bolsista pesquisador do CNPq. Foi docente da 
Escola de Veterinária da UFMG, onde atuou como orientador 

de mestrado e doutorado, e se aposentou como professor titular. Em 2006, foi vice-
presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais 
Minas Gerais (CRMV-MG) e, de 2009 a 2017, atuou como presidente do Regional.
Nivaldo da Silva começou nova etapa de sua vida profissional aqui no CFMV em 2017, 
integrando o grupo eleito para fazer a nova gestão do Conselho Federal, com o lema de 
“Inovação e Transparência” até a data de seu falecimento em 20 de novembro de 2018.

Tesoureiro / Secretário-Geral: Helio Blume - CRMV-DF 
nº 1551 - Possui graduação em Medicina Veterinária 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG) e 
mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Trabalhou na Secretaria da Agricultura do Rio 
Grande do Sul. Foi médico-veterinário da Turupi Sociedad 
Ganadera de Tacuarembó, no Uruguai, e atuou como 
profissional e administrador de projetos agropecuários 
do grupo GLM Agropecuária do Norte, no Pantanal e em 
Goiás. Além disso, foi docente na Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA) e empresário rural no estado. Hélio 
Blume tem experiência como professor do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
atualmente é professor titular da Upis Faculdades Integradas, no Distrito Federal 
(DF), onde coordena a implantação do Núcleo de Saúde. Ele foi vice-presidente 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, em 1993, 
(CRMV-MA), coordenador da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF) e presidente do CRMV-DF, de 2016 a 
2017. Desde 2002, é avaliador de cursos, institucional e de Ensino a Distância do 
Ensino Superior no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira do Ministério da Educação (INEP/MEC). Assumiu a Secretaria-Geral do 
CFMV, em 21/12/2018, por meio de eleição ocorrida na Tricentésima Décima Nona 
(CCCXIX) Sessão Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 
Brasília-DF, 21 de dezembro de 2018. 
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Tesoureiro: Wanderson Alves Ferreira - CRMV-GO nº 0524- 
É graduado em Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG), com pós-graduação em Clínica 
Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela antiga 
UESP, em Espírito Santo do Pinhal (SP).  Trabalhou em 
laboratórios de medicamentos veterinários por treze 
anos. Foi presidente da Anclivepa de Goiás e presidente da 
Anclivepa Brasil por dois mandatos. Atualmente, é vice-
presidente da Federação Iberoamericana de Associações 
Veterinárias de Animais de Companhia (Fiavac) e sócio 
proprietário de clínica veterinária. No Sistema Conselhos 

Federal e Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs), ocupou o cargo de 
vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de Goiás 
(CRMV-GO) em duas gestões. Assumiu a Tesouraria do CFMV, em 21/12/2018, 
por meio de eleição ocorrida na Tricentésima Décima Nona (CCCXIX) Sessão 
Plenária Ordinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Brasília-DF, 21 de 
dezembro de 2018.
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Modelo de Negócios

Em 17 de dezembro de 2017, entrou em exercício a atual Diretoria do CFMV para dar 
início a uma nova jornada de construção e busca de boas práticas para promoção 
do bem-estar da sociedade, por meio da disciplina e do respeito ao exercício das 
profissões de médico-veterinário e zootecnista.

A cadeia de valor a seguir é a representação do conjunto de macroprocessos 
interconectados, executados pelo CFMV, e que orientam o Conselho para que se 
tenha clareza do foco a ser seguido: 

 

Figura 4 - Cadeia de Valor do CFMV
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Gestão de Risco

Para que a cadeia de valor proposta pelo CFMV apresente seus resultados, a 
gestão de riscos faz-se necessária e foi pensada desde o início do mandato. O 
primeiro ano de gestão foi voltado a promover um diagnóstico e reestruturação 
organizacional e administrativa, incluindo-se o desenvolvimento de políticas de 
gestão de pessoas para valorizar e desenvolver o corpo funcional.

Outro aspecto relevante se refere à própria sustentabilidade do Sistema CFMV/
CRMVs que, na forma da lei, tem sua autonomia administrativa e financeira e, 
consequentemente, não recebe quaisquer recursos de Governos. A receita é 
proveniente de anuidades dos profissionais, das empresas inscritas no Sistema, 
taxas, multas, emolumentos, doações e subvenções.  

O CFMV trabalha no detalhamento da legislação que define os limites da atuação 
dos profissionais e das empresas, minimizando os riscos relacionados às suas 
evasões. 

Essas ações visam subsidiar o CFMV e ampliar sua percepção sobre os riscos e a 
garantia do cumprimento de sua missão. 
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Planejamento Estratégico

A Medicina Veterinária e a Zootecnia têm um papel de protagonista no agronegócio 
brasileiro com participação importante na economia nacional. 

Portanto, os desafios atuais exigem do CFMV novos passos na sua modernização 
de estilo de gestão, promovendo a construção de um planejamento estratégico 
participativo norteados pela Inovação e Transparência.

Figura 5 - Planejamento Estratégico do CFMV.

Plano de Atividades - Iniciativas 2018

Em dezembro de 2017, assumiu a atual Diretoria do CFMV para o triênio de 2017 
- 2020. Vale ressaltar que mesmo a diretoria sendo empossada em novembro, 
não houve transição entre as duas gestões de forma adequada. Por esse motivo, 
decidiu-se por interromper os projetos em andamento, o que provocou uma ruptura 
no plano de atividades elaborado pela equipe anterior. 

Diante do cenário, a Diretoria Executiva optou por sanar as questões trabalhistas 
existentes e não previstas no exercício de 2018 para, efetivamente, iniciar o plano 
de atividades do triênio. 



Fortalecimento 
dos Regionais
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O fortalecimento dos Conselhos Regionais é visto com muita importância pelo 
CFMV, pois somente por meio do Sistema CFMV/CRMVs fortalecido, integrado e 
coeso, voltado a proporcionar um funcionamento pleno e uma representação que 
dignifique os Estados, poderemos nortear e promover o exercício profissional por 
parte dos colegas médicos-veterinários e zootecnistas, fornecendo à Sociedade 
um serviço de excelência. 

Figura 6 - Ações Promovidas para o Fortalecimento dos Regionais

Ações Promovidas para o Fortalecimento
dos Regionais
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Câmara Nacional de Presidentes

Durante o ano são realizadas periodicamente Câmaras Nacionais de Presidentes 
com o objetivo de apresentar e discutir temas relevantes para a Medicina Veterinária 
e Zootecnia e, em conjunto com os 27 presidentes de Conselhos Regionais, elaborar 
estudos, proposições, além da tomada de decisões, que visem ao aprimoramento 
do Sistema e das profissões. Em 2018 foram realizadas três Câmaras, nos meses 
de fevereiro, junho e novembro. 

Figura 7 - 1ª Câmara Nacional de Presidentes - Fevereiro de 2018 

Figura 8 - 2ª Câmara Nacional de Presidentes - Junho de 2018

A primeira Câmara Nacional de Presidentes (CNP) foi marcada pela aproximação e 
fortalecimento do Sistema CFMV/CRMVs. Durante a CNP, os CRMVs apresentaram 
as ações desenvolvidas em cada estado, dificuldades encontradas e trocaram 
experiências para pensar em soluções que contemplassem todo o Sistema.
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Com a proposta de integrar, debater e fortalecer a Medicina Veterinária e a Zootecnia, 
aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), a 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema, 
na qual foram apresentadas as ações desenvolvidas e implementadas a partir 
da 1ª Câmara, bem como definidas em conjunto estratégias para a atuação do 
Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs).

E a última CNP de 2018 foi marcada por diversas apresentações, exposição 
dos projetos para 2019  e pela assinatura da pela Resolução nº 1239, de 07 
de novembro de 2018, que instituiu o Programa de Desenvolvimento para os 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (Prodes), voltado à reestruturação 
dos conselhos regionais.

Figura 9 - 3ª Câmara Nacional de Presidentes - Novembro de 2018
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Programa de Desenvolvimento para 
os Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária – PRODES

Uma das demandas da 1ª Câmara Nacional de Presidentes foi a criação do 
PRODES - com a finalidade da descentralização de recursos (repasse financeiro) 
com vistas à consecução de objetivos comuns ao Sistema CFMV/CRMVs dentro 
de categorias pré-determinadas, são elas:

Figura 10 - Linhas de Atuação do PRODES

O PRODES foi instituído pela Resolução nº 1239 de 07 de novembro de 2018 e 
será financiado a partir de recursos orçamentários do próprio CFMV, o montante, 
nessa 1ª etapa, será de 5% da receita bruta, valor aprovado durante a Tricentésima 
Décima Sétima (CCCXVII) Sessão Plenária Ordinária do CFMV. Para esse fim, foi 
provisionado, no planejamento orçamentário de 2018, o valor de R$ 1.750.000,00 
(Um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) que será destinado a projetos em 
2019. Alinhado com as novas diretrizes do CFMV, a gestão do PRODES será feita 
de modo compartilhado entre o CFMV e os CRMVs.
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Figura 11 - Publicação no DOU da Resolução do PRODES
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Convênios

O Conselho Federal em sua política de fortalecimento dos Regionais e Entidades 
representativas de classe, firmou 7 convênios:

REGIONAL OBJETO  VALOR (R$) 
VIGÊNCIA 
(início e 
término)

CRMV-DF Custeio de Despesas  300.000,00 26/10/2018 
25/10/2019

CRMV-PB Reforma da Sede  657.983,85 

05/06/2017 
04/06/2018 
1º/06/2018 
05/12/2018 
04/12/2018 
20/03/2019

CRMV-MS Aquisição de Nova Sede  1.300.000,00 02/10/2018 
1º/10/2019

CRMV-SP

Auxílio Financeiro para 
contratar o Professor Doutor 
Fredie Didier Junior para 
elaborar parecer acerca 
das questões processuais 
envolvidas no Recurso 
Especial nº 1.338.942-SP

 40.000,00 12/6/2018

SBZ Zootecnia Brasil (Evento)  15.000,00 24/08/2018 
24/12/2018

CRMV-SC Aquisição de 1 (um) veículo  75.000,00 02/12/2017 
1º/12/2018

Colégio Brasileiro 
de Anestesiologia 
Veterinária (CBAV)

Custeio de Despesas com 
Passagens Aéreas  7.937,35 16/07/2018 

15/07/2019

Total de Repasse em 2018  2.395.921,20 

Tabela 1 - Convênios Firmados em 2018
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Consultoria

Em 2018, foi implantada a Controladoria do CFMV com base no entendimento de 
que o controle tem um papel fundamental para auxiliar a Gestão Pública. A área 
trabalha para prevenir que pessoas e instituições não se desviem das normas já 
preestabelecidas, mantendo a atuação de forma legal, econômica, eficiente, eficaz 
e transparente. Além disso, o controle interno pode ser usado de forma preventiva, 
detectiva ou corretiva. 

Com esta perspectiva, no decorrer do exercício de 2018, por solicitação dos 
Conselhos Regionais, a Controladoria desenvolveu consultorias visando ao 
fortalecimento de gestão dos Regionais, assim como, transparência e melhoria 
das entregas junto à sociedade e aos profissionais de Medicina Veterinária e 
Zootecnia. Além dessas consultorias, também foram prestadas assessorias 
técnicas ao Conselho Regional do Distrito Federal pelas áreas de tecnologia, 
administração e jurídico do CFMV. 

Figura 12 - Regionais com Apoio Consultivo do CFMV em 2018



Fortalecer e Valorizar 
as Profissões
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Figura 13 - Ações para Fortalecer e Valorizar as Profissões

A presença e a constante participação do CFMV nas diferentes esferas do governo 
federal, em especial junto aos poderes Executivo e Legislativo, garantem o 
contínuo fortalecimento da Medicina Veterinária e Zootecnia e a valorização dos 
profissionais atuantes em todas as regiões do Brasil. O Conselho tem como uma 
de suas prioridades o acompanhamento de temas relacionados à profissão, em 
especial, as áreas de atuação privativa dos médicos-veterinários e zootecnistas, 
garantindo, assim, a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Ações Promovidas para Fortalecer
e Valorizar as Profissões

Assessoria Parlamentar
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Nesse sentido, essa prioridade é atingida mediante a promoção de reuniões com 
parlamentares, membros do Executivo, participação em reuniões de comissões, 
grupos de trabalho ou fóruns, trabalho realizado pela Assessoria Parlamentar, 
participações em audiências públicas, encaminhamento de notas técnicas, além 
da criação de duas Câmaras Técnicas representantes da Medicina Veterinária e 
Zootecnia (Portaria nº 34, de 13 de março de 2018 e nº 20, de 9 de fevereiro de 
2018 respectivamente). 

Todos os profissionais que representam o CFMV nos diferentes colegiados 
apresentam notório conhecimento, voltados para temas especificamente técnicos 
e estão qualificados para representar o posicionamento do Conselho Federal em 
defesa dos interesses dos profissionais e da sociedade.

Figura 14 - Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida – Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (primeiro à 

esquerda) na Sessão Solene do Senado Federal sobre Erradicação da Febre Aftosa no Brasil.
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Figura 15 - Cerimônia Brasil Livre de Aftosa – Dr. Hélio Blume, representante da Diretoria Executiva do CFMV, 
acompanhado de Senadores e Políticos.

Figura 16 - O diretor do Mapa, Guilherme Marques entrega, em mão, a homenagem ao presidente do CFMV. 
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Em reconhecimento ao trabalho e à contribuição dos médicos-veterinários e 
zootecnistas para obtenção do certificado recebido pelo Brasil de status de “País 
livre da febre aftosa, com vacinação”, o Departamento de Saúde Animal do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) presenteou os profissionais e o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) com o selo comemorativo dos 
Correios em alusão à conquista.

Figura 17 - Homenagem Brasil Livre de Aftosa.
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Participação em Eventos Nacionais
e Internacionais

A participação de representantes do CFMV em eventos nacionais e internacionais 
é estratégica para conectarmos a Medicina Veterinária e a Zootecnia brasileira 
aos principais parceiros do segmento da saúde animal e humana. Em 2018, essas 
iniciativas possibilitaram a atualização e troca de experiências relacionadas aos 
mais diversos temas discutidos nacional e mundialmente sobre as profissões e 
suas contribuições para a sociedade. 

Em 2018, representantes do CFMV participaram de 59 eventos nacionais e 
internacionais. Dentre eles, destacamos: 

O trabalho e a dedicação dos médicos-veterinários foram reconhecidos, em 
maio de 2018, pela OIE – World Organization for Animal Health. A organização 
internacional reconheceu o Brasil como “País Livre de febre aftosa, com vacinação”, 
um marco na história da pecuária brasileira. Além da aftosa, graças aos esforços 
de profissionais da área, nesses últimos 50 anos, o Brasil ficou livre também da 
peste bovina e da peste suína africana nos rebanhos, dentre outras enfermidades.

Figura 18 - Comitiva que Representou a Medicina Veterinária Brasileira durante a 86ª Sessão Geral Mundial da OIE – Paris/
França. 



Relatório de Gestão do CFMV Exercício 201840 

Figura 19 - II Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Educação da Medicina Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs – 
Realizado na Conab – Companhia Nacional de Abastecimento, Brasília/DF, 30/07/18

Figura 20 - 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, Brasília–DF  – 27 de fevereiro de 2018
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Desde 1977, o CFMV homenageia médicos-veterinários e zootecnistas que, com 
seus trabalhos, prestaram relevantes serviços ao desenvolvimento agropecuário 
do País. A homenagem se dá por meio do Prêmio Paulo Dacorso Filho para os 
médicos-veterinários, e do Prêmio Octávio Domingues, para os zootecnistas.

Figura 21 - Fórum de Inspeção de Produtos de Origem Animal - Publica x Privada - sede do CFMV, Brasília–DF, 29 de maio de 2018

Reconhecimento Profissional - Prêmios

Figura 22 - O Prêmio Octávio Domingues foi entregue, durante a Cerimônia de Abertura do Congresso Zootecnia Brasil, nos 
dias 27 e 28/08/18, em Goiânia (GO) pelo presidente do CFMV, Francisco Cavalcanti de Almeida.
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Habilitações e Títulos de Especialista

Em 2018, o CFMV publicou, no Diário Oficial, o edital de convocação que tornou 
público o processo do 2º ciclo de acreditação dos cursos de graduação em Medicina 
Veterinária. O objetivo da acreditação do CFMV é aferir a qualidade dos cursos e 
tornar transparente a excelência do ensino superior para a sociedade e para as 
próprias instituições. O selo serve como referência para gestores educacionais, 
docentes, a sociedade em geral e, sobretudo, para estudantes que buscam cursos 
com qualidade comprovada.

Acreditação

Ainda no contexto da valorização profissional, o CFMV trabalha fortemente na 
análise e emissão de títulos de especialista para profissionais que comprovem seu 
notório saber em diversas áreas, por meio da avaliação e certificação conduzida 
por uma Associação de Medicina Veterinária. Em 2018 foram promovidas 
03 Renovações: Associação de Patologia Veterinária, Associação Brasileira 
de Dermatologia Veterinária e Academia Brasileira de Oncologia. E, mais, 02 
Habilitações para o Colégio Brasileiro de Oftalmologia Veterinária e o Colégio 
Brasileiro de Anestesiologia Veterinária.  



Modernização do 
Sistema CFMV/CRMVs
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Ações para a Modernização do Sistema

A tecnologia da Informação no CFMV apresenta diversos desafios para que possa 
entregar os resultados esperados pelos profissionais e pela sociedade. Dentre 
esses desafios podemos destacar:

Figura 23 - Ações para a Modernização do Sistema CFMV/CRMVs

Modernização da Infraestrutura e Sistemas de TI

Figura 24 - Mapa Mental: Desafios da TI do CFMV
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O Conselho Federal de Medicina Veterinária observa o conjunto de regras e diretrizes 
estabelecidas ou referenciadas pelo Governo Federal e órgãos de controle, em 
conformidade com as boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da 
informação e demais normas aplicáveis. 

Nesse contexto, visando à qualidade e a excelência na prestação de seus serviços 
de TI, o CFMV busca a modernização do Sistema CFMV/CRMVs, que doravante 
passará a contar com sistemas integrados. O principal objetivo é oferecer mais 
qualidade e dinamismo aos nossos atuais processos de trabalho, bem como 
proporcionar a melhoria continua dos serviços prestados à sociedade e aos 
profissionais médicos-veterinários e zootecnistas. 

A governança de TI, no âmbito do CFMV, envolve a sua avaliação, a emissão e 
acompanhamento da implementação das diretrizes de TI que inclui o monitoramento 
e gestão dos contratos. 

Nesse sentido, no exercício de 2018, foram levantados os seguintes componentes 
da etapa de alinhamento do Planejamento Anual:

Figura 25 - Plano de Ação da TI
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Em 2018, foram elaborados Termos de Referência para a Contratação de serviços 
para fornecimento de Soluções de Antivírus e Backup Corporativo e atualização 
dos produtos da Microsoft, com previsão de contratação em 2019.

No âmbito da reestruturação tecnológica, o CFMV implantou ações para a 
reorganização de toda sua rede de computadores de forma física e lógica e a 
política de impressão de documentos para regulamentar a utilização dos serviços 
de impressão. de impressão. 

Figura 26 - Principais Iniciativas e Resultados de TI



Integração das 
Ações do Sistema
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Manuais Nacionais de Responsabilidade Técnica e de Fiscalização,  Procedimentos 
e Conduta Fiscal, dois documentos que tiveram sua elaboração iniciada em 2018 
com o objetivo de regulamentar as atividades que norteiam as profissões de 
medicina veterinária e da zootecnia. 

Figura 27 - Ações para Integração do Sistema CFMV/CRMVs

Integração das Ações do Sistema

Dentro do processo de intercâmbio de informações, em 2018, foram promovidos 
dois eventos: Encontro de Assessores Contábeis e Encontro de Assessores de 
Comunicação.

Publicações de Manuais

Integração e Intercâmbio de Informações
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Além das discussões em torno da padronização de procedimentos e outros temas 
relacionados ao dia a dia da contabilidade dos Conselhos de Classe, o evento 
contou com um curso sobre eSocial para Conselhos de Classe Profissional. Ao 
todo, o evento foi avaliado como “excelente” por 76% dos participantes.

Encontro de Assessores Contábeis

Figura 28 - VIII Encontro de Assessores Contábeis, realizado em Maceio-AL, nos dias 30 e 31/08/2018, o evento contou 
com a participação de 25 assessores do Sistema representando 25 Estados da Federação além de representantes da equipe 
da contabilidade e da controladoria do CFMV. 

Encontro dos Assessores de Comunicação
O objetivo desses eventos é fortalecer e alinhar a comunicação do Sistema CFMV/
CRMVs perante toda a sociedade. Essa edição contou com uma breve apresentação 
das atividades do Departamento de Comunicação do CFMV (Decom) e das áreas 
de comunicação e imprensa dos regionais, além da palestra Comportamentos 
Sociais e os Ambientes Digitais, proferida por especialista em Mídias Digitais. 
Houve também a atividade dinâmica de planejamento conjunto, que estimulou a 
criatividade e a interação entre os participantes.

O conteúdo, no geral, foi apontado como “Excelente”, por 65% dos participantes, e 
“Bom”, por 19%. O CFMV planeja o III Encontro em 2019. 
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Figura 30 - II Encontro de Comunicadores do Sistema CFMV/CRMVs com palestra intitulada Comportamentos Sociais e os 
Ambientes Digitais ministrada pelo professor da PUC-SP e profissional de marketing digital Ricardo Maruo. 

Figura 29 - II Encontro de Comunicadores do Sistema CFMV/CRMVs, realizado, em Brasilia-DF, nos dias 04 e 05 de 
dezembro de 2018, o evento reuniu 26 assessores de comunicação dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária 
(CRMVs) de 21 estados, além da equipe Decom do CFMV.
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O Departamento de Comunicação (Decom) do CFMV e as 27 assessorias de 
comunicação dos conselhos regionais têm o desafio de divulgar, de forma eficaz, a 
abrangência da atuação da Medicina Veterinária e Zootecnia, bem como o papel do 
Sistema CFMV/CRMVs. O trabalho é dirigido à sociedade, governos, profissionais, 
estudantes, instituições de ensino, empresas e demais públicos com o objetivo de 
tornar o CFMV fonte de informação nos assuntos referentes à Medicina Veterinária 
e à Zootecnia mantendo um diálogo aberto e constante com todos os públicos de 
interesse.

Estratégia de Comunicação

Figura 31 - O Diálogo Aberto no Âmbito do CFMV

Nesse sentido, as ações de comunicação são planejadas de acordo com as 
diretrizes da diretoria e em consonância com a política da autarquia, sempre com 
o objetivo de levar as mensagens-chave aos públicos de interesse por meio de 
mecanismo de entrega de conteúdo qualificado, como as plataformas digitais 
Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, entre outras. A seguir apresentamos 
alguns gráficos dos impactos alcançados em mídias sociais:
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Figura 32 - Facebook apresentava um total de 71.591 curtidas em dezembro de 2018
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Figura 33 - Publicação Facebook “Vacinação contra a 
gripe” – 15 de maio de  2018

Figura 35 - Publicação Facebook “CFMV explica 
Zoonoses”– 13 de fevereiro de 2018

Figura 36 - Publicação Facebook “#EADNÃO” – 25 de outubro

Figura 34 - Publicação Facebook “CFMV explica Zoonoses”–   
13 de fevereiro de 2018
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Outra importante fonte de informação do CFMV aos profissionais e à sociedade é 
o Portal da Autarquia. No período de janeiro a dezembro de 2018, o Portal recebeu 
113.553 acessos únicos. Sendo os temas de maior destaque:

Figura 37 - Publicação Instagram Bem-Estar Animal – 20 de dezembro de 2018

Figura 38 - Portal do CFMV

Portal CFMV
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Figura 39 - Temas de Destaque no Portal do CFMV

E, ainda dentro do contexto da comunicação, vale ressaltar que a Revista CFMV, 
desde 2018, está com todas as edições publicadas no Portal Institucional, no 
link: http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/artigo/75/secao/6. Atualmente, a 
publicação é disponibilizada, prioritariamente, na versão digital – não sendo 
mais feito o envio a todos os domicílios de médicos-veterinários e zootecnistas 
registrados, gerando uma economia de R$ 1,2 milhão por ano.  

Figura 40 - Revistas CFMV em 2018



Relatório de Gestão do CFMV Exercício 201856 

50 anos do Sistema CFMV/CRMVs 
Em 23 de outubro de 2018, o sistema que congrega os Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina Veterinária, o chamado Sistema CFMV/CRMVs, completou 
50 anos. Além de criar o sistema, a Lei 5.517 regulamentou o exercício profissional 
dos médicos-veterinários.

Para celebrar o jubileu de ouro, durante o período de um ano, começaram a ser  
divulgadas peças de comunicação destacando a importância da fiscalização 
profissional realizada pelos conselhos regionais.

Figura 41 - Anúncio para Revista
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Figura 42 - Vídeos para a Campanha dos 50 anos - para assistir acesse o youtube

Figura 43 - Hotsite para a Campanha dos 50 anos 

Figura 44 - Selo Comemorativo dos 50 anos 

sistema CFMV/CRmvs
1968 - 2018anos 



Transparência
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Ações para Promover a Transparência

Figura 45 - Ações para Promover a Transparência do CFMV

Implantação da Ouvidoria, Implantação do e-OUV 
e Portal da Transparência

Um dos grandes marcos, em 2018, para a nova gestão, foi instituir a área de 
Ouvidoria do CFMV que, no início, contava com diferentes canais de comunicação 
disponíveis ao cidadão, entre eles o formulário eletrônico (fale conosco), o 
e-mail (ouvidoria@cfmv.gov.br), além de atendimentos telefônicos.  

Com a premente necessidade de profissionalização e modernização dos canais 
de acesso, em setembro de 2018, o CFMV começou a utilizar a ferramenta 
e-OUV (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal), desenvolvida pela 
Controladoria-Geral da União (CGU), proporcionando assim uma melhor gestão 
das manifestações recebidas por esta autarquia.
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Em 2018 foram recebidas 4.406 (quatro mil, quatrocentas e seis) demandas. 
Dessas, 193 (cento e noventa e três) demandas foram recebidas pelo e-OUV e 
4.213 (quatro mil, duzentas e treze) recebidas pelo Fale Conosco (e-mail).

Figura 46 - Visualização das Demandas do e-OUV

Figura 47 - Assuntos mais Relevantes Recebidos e Respondidos pela Ouvidoria
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Com o objetivo de melhorar a gestão, dar publicidade e ampliar a transparência junto 
à Sociedade, a Ouvidoria do CFMV é responsável pela captação das informações 
junto às unidades correspondentes e atualização destas informações no Portal 
da Transparência do Conselho Federal de Medicina Veterinária - http://www.cfmv.
gov.br/portal_transparencia/ uma importante ferramenta que permite acesso 
direto, transparente e integral a diversas informações sobre a Autarquia Federal, 
que podem ser consultadas de forma simples e rápida.

Figura 48 - Portal das Transparência do CFMV

O Portal da Transparência permite que cada cidadão exerça o papel de fiscal sobre a 
correta aplicação dos recursos públicos disponíveis, um dos princípios essenciais 
da Administração Pública moderna. Em 2018, com início dos atendimentos no 
mês de outubro, foram realizados 03 (três) pedidos de informação, solicitadas de 
acordo com a Lei 12.527/11, com tempo médio de resposta de 4,66 dias.



Revisão das 
Legislações
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Figura 49 - Ações para Revisão das Legislaçóes

Ações para Revisão das Legislações

 - Ações para Revisão das Legislaçóes

Para promover o fortalecimento do Sistema, o CFMV, em parceria com os Conselhos 
Regionais, mapeou as normativas mais relevantes e iniciou discussões com o 
objetivo de revisar, editar e publicar resoluções que impactem significativamente 
a normatização do exercício das profissões de médico-veterinário e zootecnista, 
buscando sua adequação e atualização.

Assuntos em Discussão / Revisão

→ Regulamentação dos auxiliares de médicos-veterinários que definirá as 
diretrizes para os cursos de auxiliares de veterinário, assim como, os limites de 
atuação desses profissionais; 

→ Regulamentação das unidades móveis de atendimento veterinário que 
englobará, inclusive, a questão dos Castramóveis;

→ Resolução nº 1015/2012 - A atualização da regulamentação da estrutura 
física dos estabelecimentos veterinários caracterizados como hospitais, clínicas, 
consultórios e ambulatórios;
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→ Minuta de Resolução que regulamenta o atendimento médico-veterinário de 
cães e gatos, em domicílio; 

→ Resolução nº 1000/2012 que dispõe sobre procedimentos e métodos de 
eutanásia em animais e dá outras providências;

→ Resolução nº 1228/2018 que institui o Sistema de Anotação de 
Responsabilidade Técnica Eletrônica - e-ART- no âmbito do sistema CFMV/
CRMVs;

→ Resolução nº 958/2010 que normatiza o Processo Eleitoral nos Conselhos 
Regionais de Medicina Veterinária e dá outras providências;

→ Resolução nº 875/2007 que aprova o Código de Processo Ético-Profissional 
no âmbito do Sistema CFMV/CRMVs;

→ Resolução nº 1041/2013 que dispõe sobre a inscrição, registro, cancelamento 
e movimentação de pessoas física e jurídica, no âmbito da Autarquia, e dá outras 
providências;

→ Minuta de Resolução que estabelece critérios para normatizar os documentos 
no âmbito da Medicina Veterinária;

→ Minuta do Código de Ética da Zootecnia que visa acompanhar as mudanças 
na evolução da profissão, bem como novas resoluções do CFMV e a legislação em 
geral;

→ Minuta de Resolução que estabelece critérios para normatizar a divulgação 
e publicidade no âmbito da Medicina Veterinária e Zootecnia.

Dentre as 43 (quarenta e três) resoluções publicadas em 2018,  destacamos a 
Resolução nº 1236/2018, que instituiu o regulamento para conduta do médico-
veterinário e do zootecnista em relação a constatação de crueldade, abuso e 
maus-tratos aos animais. Pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos 
claros e diferencia práticas de maus-tratos, de crueldade e de abuso. O objetivo 
é fortalecer a segurança jurídica, auxiliar os profissionais que atuam em perícias 
médico-veterinárias, bem como servir de referência técnica-científica para 
decisões judiciais relacionadas aos maus-tratos praticados contra animais.

Resoluções
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O CFMV institui 15 comissões formadas por médicos-veterinários e zootecnistas de 
notório conhecimento que assessoram tecnicamente em diversos segmentos das 
profissões, o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Elas foram responsáveis 

Ações das Comissões

Figura 50 - Resultados das Comissões Assessoras



por: 

Desempenho
Orçamentário
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A receita do Conselho Federal de Medicina Veterinária é proveniente de 25% das 
receitas dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, oriunda de anuidades, 
taxas de expedição de certidões e carteiras profissionais e multas aplicadas, 
conforme Art. 29 da Lei nº 5.517/68.

No quadro a seguir, demonstramos o comparativo da receita orçada x arrecadada 
dos exercícios de 2017 e 2018, podendo ser observado que a receita arrecadada de 
2018 aumentou em 5,63% em relação ao exercício de 2017. No Balanço Orçamentário 
- Anexo I deste relatório, consta todo o detalhamento das contas de receita.

Da Evolução da Receita

Tabela 2 - Origem da Receita

A receita arrecadada do CFMV vem evoluindo no decorrer dos anos, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Evolução da Receita
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A seguir demonstramos a evolução da despesa nos últimos 6 anos, o detalhamento 
das despesas por grupo e elemento de despesa, consta no Balanço Orçamentário 
anexado ao final deste Relatório.

Em 2018 houve um aumento de 69,77% da despesa paga em relação ao exercício 
anterior, pois houve a necessidade de adequar a estrutura organizacional do CFMV 
às demandas de serviços das diversas áreas deste Órgão e por outro lado houve 
o pagamento de indenizações trabalhistas de processos judiciais em andamento 
e de enxugamento do quadro de funcionários, por meio de Programa de Demissão 
Voluntária, porém, a diminuição da despesa com pessoal poderá ser observada no 
exercício seguinte.

Dos Gastos

Gráfico 2 - Evolução das Despesas
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Em 2018, a estimativa de arrecadação e a previsão de gastos foi de R$ 54.050.000,00. 
Desse valor apenas R$ 33.800.000,00 correspondia às receitas provenientes do 
compartilhamento da cota parte, o restante estimado no orçamento tratava-se de 
superávits financeiro de exercícios anteriores que já se encontravam disponíveis 
para desembolso. Portanto, o total arrecadado no exercício com Receitas Correntes 
atingiu as expectativas chegando em 97,86% do previsto. Segue o panorama da 
execução orçamentária do CFMV em 2018:

Orçado X Arrecadado

Tabela 3 - Receitas X Despesas

Os gastos realizados no exercício excederam em 24,9% do total da receita 
arrecadada, que corresponde a R$ 8.278.144,43 face a implantação do Programa de 
Demissão Voluntária e diversas soluções de questões judiciais com funcionários 
do quadro, foi determinante para o déficit orçamentário e financeiro no exercício. 
Essas ações que geraram o acréscimo de gasto trarão  eficiência e eficácia nos 
resultados dos próximos períodos. Detalhes sobre as ações trabalhistas podem 
ser lidos na página 75.

Análise de Tendência
Analisando o gráfico da evolução da receita, observa-se que a receita arrecadada 
vem aumentando no decorrer dos últimos 6 anos e a tendência é que nos próximos 
exercícios a arrecadação continue sempre crescente, na proporção da inflação, 
que é o índice que está sendo utilizado para o aumento das contribuições, bem 
como o aumento dos profissionais inscritos no Sistema CFMV/CRMVs. Considera-
se, ainda, que em 2019 haverá redução de custos de despesas com pessoal em 
relação ao exercício de 2018, face o programa de demissão voluntária instituído 
pelo CFMV.
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De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, 
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 
ocorridas no caixa e seus equivalentes. As operações compreendem os ingressos 
decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos 
da despesa corrente, de restos a pagar não processados e  dos  desembolsos 
extraorçamentários, bem como dos desembolsos da despesa de capital.

Resultado Financeiro

Tabela 4 - Fluxo de Caixa 2018

Em 2018 houve um resultado negativo do Fluxo de Caixa e Equivalentes no valor 
de R$ 8.804.919,22 (Oito milhões, oitocentos e quatro mil novecentos e dezenove 
reais e vinte e dois centavos), por consequência das  indenizações trabalhistas e 
pelas adesões dos funcionários ao PDV e acordos judiciais.
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Demonstrações Contábeis
As informações relacionadas às demonstrações contábeis obrigatórias e as notas 
explicativas aos balanços do CFMV, exercício de 2018, encontram-se publicadas 
no sítio da internet no endereço http://www.cfmv.gov.br/portal_transparencia.

Ressalta-se que as demonstrações foram elaboradas conforme estabelecem a Lei 
nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para fins de comunicação 
da situação financeira, patrimonial e orçamentária do CFMV, e foram extraídas do 
Sistema Contábil, SiscontNet.



Áreas Especiais 
da Gestão



Relatório de Gestão do CFMV Exercício 201873 

A gestão de infraestrutura do CFMV baseia-se em leis, normas e decretos, em 
especial, a Lei nº 8.666/93, IN/MPOG nº 02/2008 e 05/2017, RDC nº 2016/2004 
- Anvisa e suas alterações, NR – 10 e 6 sobre Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade e Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, Decreto 
nº 9.373/2018, o que é realizado por meio de controles, fiscalização e gestão de 
contratos e sistemas próprios, como por exemplo, Sistema de Patrimônio -SISPAT 
(módulo de software da Implanta Informática).

Durante o ano de 2018 adotou-se a estratégia de avaliar a infraestrutura do CFMV 
verificando os itens existentes e que ainda tem boa durabilidade, aqueles que 
poderiam ser doados (nesse caso priorizamos os CRMVs) e aqueles cuja vida útil 
encerrou e são inservíveis. Após essa análise e permanecendo na Casa apenas os 
itens que realmente eram desejados iniciaram-se avaliações nos diversos setores 
do que é necessário adquirir. Assim, 2018 foi um ano de planejamento para a área 
de infraestrutura, consequentemente suas aquisições foram baixas.

ITEM VALOR
Tela de projeção elétrica 1.678,00
Teleprompter 2.850,00
Caixa de som 1.700,00
Sistema de folha de pagamento 55.990,00
TOTAL 62.218,00

Esse valor representa um crescimento de 1,84% em relação ao patrimônio existente 
no CFMV, que totaliza valor de R$ 3.376.231,48, fora os bens imobilizados.

Gestão Patrimonial e de Infraestrutura

Tabela 5 - Aquisições Patrimoniais do CFMV em 2018
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Assim, os bens que não mais atendiam ao CFMV foram doados ou descartados. 
As doações foram para o CRMV-DF e a Associação de Apoio à Família, ao Grupo 
e à Comunidade – AFAGO/DF. Conforme relação abaixo podemos destacar os 
grupos de itens e as respectivas quantidades que foram doadas e descartadas:

Essas baixas representam 3,74% em relação ao valor total do patrimônio do CFMV.

Tabela 6 - Baixas Patrimoniais do CFMV em 2018
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Gestão de Pessoas
A fim de garantir a conformidade com a CLT, e demais normas aplicáveis a Gestão 
de Pessoas, o CFMV verifica diariamente as atualizações legais pertinentes ao 
tema e orienta, quando demandado, os CRMVs sobre as normas a serem adotadas. 
Além disso, o CFMV se vale de atos administrativos (Resoluções e Portarias) para 
normatizar questões que são de livre provimento do gestor ou questões resultantes 
de acordo com os funcionários.

Sobre gestão de riscos, o CFMV, entende o papel chave desempenhado pelos seus 
funcionários na prestação de serviços oferecidos aos profissionais e sociedade 
e, por sua vez, o impacto da cultura organizacional nos resultados a serem 
obtidos. Assim, o primeiro ano de gestão foi voltado a promover um diagnóstico 
e reestruturação organizacional e administrativa visando, posteriormente, ampliar 
sua percepção sobre os riscos e a garantia razoável ao cumprimento dos objetivos 
estabelecidos. 

Figura 51 - Atos Administrativos Relacionados a Gestão de Pessoas
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O primeiro impacto desse diagnóstico foi uma redução do quadro funcional 
motivada pela promoção de dois Programas de Demissão Voluntária – PDV. Em 
paralelo à implantação do PDV foi feita uma redução do quadro de comissionados. 
Essas duas ações tiveram um impacto de 15,9% no total de funcionários do CFMV.

Figura 52 - Informações Gerais da Força de Trabalho do CFMV

Considerando o momento de reestruturação promovido pela nova gestão, 
conforme já citado acima, tivemos R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) investidos em 
capacitação no ano de 2018 que atenderam a demanda de 07 (sete) funcionários 
dos departamentos de Controladoria e Administrativo.

Capacitação
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Outra ação na esfera organizacional, foi a conclusão das ações trabalhistas 
encontradas.  A Diretoria se deparou com um cenário organizacional com uma 
equipe desmotivada e optou por sanar as diversas questões trabalhistas vigentes 
e não previstas no exercício de 2018 para poder, efetivamente, dar início à sua 
gestão. 

11 (onze) ações trabalhistas contra o CFMV,  em virtude de demissões sem a 
abertura do devido Processo Administrativo Disciplinar, que totalizavam um 
passivo de R$ 5.306.162,18 (cinco milhões, trezentos e seis mil, cento e sessenta e 
dois reais e dezoito centavos), e, após processo de negociação, o CFMV conseguiu 
encerrar todas as ações por um valor de R$ 4.070.000,00 (quatro milhões e setenta 
mil reais).

→ Existência de 4 (quatro) ações trabalhistas coletivas movidas pelo Sindicato 
dos Funcionários do CFMV:

→ Processo nº 0001618-44.2017.5.10.0013 PCCS 2005. (Progressões que 
não ocorreram)

→ Processo nº 0001590-52.2017.5.10.0021 PCCS 2009. (Progressões que 
não ocorreram)

→ Processo nº 0001434-03.2017.5.10.0009 PCCS 2017. (Progressões que 
não ocorreram Suspenso Judicialmente)

→ Processo nº 0001586-33.2017.5.10.0015 (Incorporação de Gratificação).

Por fim, é necessário ressaltar a questão da progressão funcional. Ao assumir o 
CFMV, a Diretoria encontrou uma situação na qual os funcionários há anos não 
recebiam progressão funcional, e o Plano de Cargos Carreiras e Salários – PCCS 
estava sendo discutido judicialmente. A fim de sanar essas questões, o CFMV 
buscou o Sindicato – SINDECOF e realizou uma Conciliação na justiça no valor de 
R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) por funcionário a título de indenização bem 
como a implantação de um novo PCCS, compilado em conjunto com os funcionários 
para entrar em vigor ainda no primeiro semestre de 2019. É importante ressaltar 
que esse acordo homologado sanou os 04 (quatro) processos que estavam 
correndo na justiça trabalhista.

Ações Trabalhistas
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→ Gastos com o 1º PDV, R$ 2.534.314,50 (dois milhões, quinhentos e trinta e 
quatro mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos), ADESÃO DE 03 (três) 
funcionários.

→ Gastos com o 2º PDV, R$ 4.092.125,13 (quatro milhões, noventa e dois mil, 
cento e vinte e cinco reais e treze centavos), ADESÃO DE 07 (sete) funcionários.

→ PDV 1 + PDV 2 =  gasto total de R$ 6.626.439,63 (Seis milhões, seiscentos e 
vinte seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

Programa de Demissão Voluntária - PDV 

Tabela 7 - Resultados do PDV
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A gestão de licitações e contratos do CFMV é feita com base no que determina a 
Lei 8.666/93 e legislação correlata. No ano de 2018 foram feitas 89 contratações 
nas diversas modalidades de licitação. As licitações, por modalidade, estão 
distribuídas de acordo com o gráfico abaixo:

Licitações e Contratos

Gráfico 3 - Licitações e Contratos em 2018

Ainda no site do CFMV, na Transparência, é possível ver detalhes das licitações e 
contratos (http://www.cfmv.gov.br/portal_transparencia/).



Anexo I 
Peças Contábeis
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Com o intuito de fornecer o maior número de informações possíveis, sem 
sobrecarregar a leitura do relatório, anexamos aqui as peças contábeis do CFMV 
ano 2018. São elas:

→ Balanço orçamentário;

→ Balanço patrimonial comparativo;

→ Demonstrativo de variações patrimoniais;

→ Demonstrativo de fluxo de caixa;

→ Balanço financeiro.
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