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Relatório de atividades da Ouvidoria – Janeiro a 20/12/2019

Ouvidoria-Geral: Antônio Luiz Machado Pinheiro Filho – Mat. CFMV nº 0447

   

   O presente relatório tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria-Geral do 
CFMV durante o exercício de 2019. 

   Em 2019, a Ouvidoria-Geral do CFMV passou a atuar prioritariamente por meio da utilização do sistema 
Fala.BR, uma importante ferramenta de controle de demandas, prazos e de qualidade no atendimento à sociedade.

Em paralelo, as demandas recebidas por meio do formulário eletrônico (fale conosco) e e-mail (ouvidoria@
cfmv.gov.br) foram todas lançadas no sistema FalaBR e devidamente respondidas. Os atendimentos telefônicos foram 
reduzidos, vez que os manifestantes foram direcionados para o preenchimento do formulário diretamente no sistema. 

   No decorrer do ano, até a presente data, foram registradas 1038 manifestações no sistema FalaBR, tendo 
a Ouvidoria-Geral do CFMV atendido 100% destas dentro do prazo legal, com um tempo médio de 3,15 dias e alcançando 
um índice de satisfação de 61%, conforme gráficos abaixo:
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   Dentre as manifestações recebidas, a Ouvidoria identificou a necessidade de uma maior atenção por 
parte do CFMV em alguns assuntos, tendo aberto Processos Administrativos para discussão destes, como por exemplo:

	Responsabilidade Técnica em frigoríficos;

	Medicina-Veterinária Comportamental;

	Renegociação de dívidas;

	Validação de diploma no exterior;

	Anuidade para recém-formados;

	Criação de um cadastro de defensores dativos para atuação em processos éticos;

	Sugestões para a Lei nº 13.830/19.

   Além disso, foram realizadas ações pontuais de sensibilização acerca da importância da Ouvidoria para o 
Sistema junto aos CRMVs, com o intuito de despertar e fomentar a cultura de Ouvidorias no Sistema CFMV/CRMVs.

   Neste sentido, foi elaborada uma cartilha com viés educacional, abordando aspectos conceituais, legais e 
estruturais de uma Ouvidoria para distribuição na Câmara Nacional de Presidentes realizada em maio de 2019.
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Na Câmara de Presidentes realizada nos dias 13 e 14/8/2019, em parceria com a Seplan – Secretaria de 



Ouvidoria - Relatório Anual 
Conselho Federal de Medicina Veterinária - Sistema CFMV/CRMVs

- 7 -

Planejamento, foi apresentado um diagnóstico sobre o atendimento ou não por parte dos CRMVs às 
exigências da Lei de Acesso à Informação – LAI, conforme quadro demonstrativo:

   Os campos em vermelho correspondem aos itens não atendidos e os campos verdes aos atendidos. 

  Compartilhamos ainda que em setembro de 2019 ajustes foram feitos, devido a promoção de um novo 
levantamento, conforme demonstrativo abaixo:
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   Em seguida, com o intuito de auxiliar os Conselho Regionais, realizou-se a construção de uma estrutura/
organograma contendo os itens que devem ser publicados e atualizados periodicamente pelos Conselhos Federal e 
Regionais em seus respectivos Portais da Transparência, contemplando assim as previsões contidas na Lei de Acesso à 
Informação – LAI:

Com base na estrutura acima, deu-se início ao processo de reformulação do Portal da Transparência do 
CFMV, ainda em andamento. Uma vez finalizado, o código fonte será disponibilizado ao CRMVs.

  Outra ação importante foi a elaboração de um glossário, que visa subsidiar os Conselhos Regionais no ato da 
atualização do Portal.
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  Complementando as atividades de 2019, elaboramos a carta de serviços do CFMV, um documento 
que visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados CFMV, como acessa-los e obtê-los, além de destacar os 
compromissos com o atendimento e os padrões de atendimento estabelecidos.

   A carta de serviços demonstra a preocupação do Conselho com a participação do cidadão e o seu 
comprometimento com a garantia da informação e transparência, estando disponível no Portal desta autarquia do seguinte 
modo:
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A expectativa para o ano de 2020 é de que possamos auxiliar na implementação de Ouvidorias em todo 
o Sistema CFMV/CRMVs, oferecendo todo o suporte aos CRMV, além de fortalecer e consolidar a Ouvidoria do 
CFMV.

O CFMV espera estar cada vez mais próximo da sociedade e dos profissionais!  


