Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado da Bahia
Salvador-BA, 2020

Relatório de gestão
do exercício 2020

1

Relatório de gestão do exercício 2020
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
Relatório de Gestão do exercício de 2020 apresentado aos órgãos
de controle interno e externo como prestação de contas anual a que
esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº
63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e
das orientações do órgão de controle interno.

Salvador-BA, 2020

2

Lista de Anexos e Apêndices
Título

Descrição

MAPA ESTRATEGICO.pdf
Programas e Projetos.pdf
RELACAO DE DISPENSAS 2020.pdf
RELACAO DE INEXIGIBILIDADES 2020.pdf
VariacoesPatrimoniais.pdf
COMPARATIVO DA DESPESA.pdf

3

Sumário
Elementos pré-textuais

2

Mensagem do dirigente máximo

6

1 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
1.1 - Identiﬁcação da Entidade

8
9

1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

10

1.3 - Modelo de negócios

21

2 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas
2.1 - Riscos

23
24

2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles

29

2.3 - Oportunidades

34

3 - Governança, Estratégia e Desempenho
3.1 - Estrutura de Governança e Planejamento Estratégico da Entidade

36
37

3.2 - Objetivos estratégicos do exercício

42

3.3 - Programas e Projetos

43

3.4 - Alocação de Recursos

44

3.5 - Resultados da área ﬁm - Quantidades

49

3.6 - Gestão de pessoas

59

3.7 - Gestão de Licitações e Contratos

63

4 - Informações orçamentárias, ﬁnanceiras e contábeis

82
4

ç

ç

,

4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil

83

4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos

95

4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

97

4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade

98

4.5 - Gestão orçamentária e ﬁnanceira

99

4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura

103

4.7 - Gestão de custos

105

Anexos, apêndices e links

127

5

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO
O Conselho Regional de Medicina Veterinária, autarquia federal, que representa os proﬁssionais da
medicina veterinária e da zootecnia, apresenta o Relatório de Gestão do exercício 2020, a ser submetido a
análise do TCU – Tribunal de Contas da União e a sociedade baiana e brasileira.
Foi um ano difícil, onde a gestão do Conselho buscou a cada dia se adaptar às diﬁculdades impostas pela
pandemia da Covid-19 e da forte capacidade de dispersão do vírus SARS-CoV-2, mas diante de tamanho
desaﬁo, conseguimos juntos, Diretoria e Colaboradores, com muito esforço, empenho, colaboração e
coragem transpor com honra os obstáculos e, inclusive, vencer o medo, as preocupações normais do ser
humano. Vivenciamos uma drástica mudança da vida social, nunca vista por trabalhadores ativos, por
jovens e crianças e tivemos que nos adaptar ao novo normal.
Fizemos planos, tínhamos objetivos traçados, metas a serem atingidas, queríamos nos comunicar
intensamente com a sociedade sobre o papel das nossas proﬁssões e sobre o seu impacto na vida das
pessoas, queríamos envolver melhor médicos veterinários e zootecnistas nas atividades e ações do
Conselho, queríamos reduzir a inadimplência de Pessoas Físicas e Jurídicas, queríamos levar o CRMV-BA
às Regiões mais longínquas do nosso grande estado, para nos aproximarmos mais das atividades técnicoproﬁssionais e facilitar o acesso aos nossos serviços administrativos; tínhamos como prioridade ampliar as
nossas ﬁscalizações do exercício proﬁssional e dos estabelecimentos com atividades na medicina
veterinária e na zootecnia.
Ao ﬁnal do exercício 2020, com todas essas diﬁculdades, de forma surpreendente, conseguimos nos
superar, digo superação individual e coletiva, que mesmo com a redução da atividade econômica, vários
setores do agrobusiness tiveram crescimento real, porém todas as atividades que tinham por base a
aglomeração de pessoas, foram prejudicadas, a ponto de nos atingirem no desempenho da arrecadação. A
exemplo das exposições e feiras agropecuárias, leilões, eventos esportivos. Reﬂetindo na redução do registro dos eventos e de contratação e
registro de Responsáveis Técnicos.
A quase paralisação de nossas atividades de ﬁscalização, também reduziu o número de empresas registradas e de Anotação de Responsabilidade
Técnica e também da emissão de Autos de Infração e Multa.
Com a nova realidade social e econômica, mudamos as nossas estratégias de ação e deﬁnimos como prioridade a adoção da ﬁscalização remota,
com o uso da tecnologia de comunicação e estamos buscando ofertar serviços antes presenciais, agora de forma remota, a exemplo da e-RT ou
RT online, possibilitando a Anotação a distância. No mesmo diapasão, passamos a nos reunir de forma remota (Reuniões Plenárias, de diretoria,
com os funcionários, com Comissões Técnicas, com órgãos de Governo), e a realizar da mesma forma eventos, como Lives, Solenidade de
Entrega de Carteiras, Seminários de Responsabilidade Técnica).
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Conseguimos reduzir a inadimplência de Pessoas Físicas em plena pandemia, mas não obtivemos os mesmos resultados em Pessoa Jurídica, pois
muitas atividades paralisaram ou foram encerradas, além de que uma decisão da Justiça Federal que nos proíbe de registrar e exigir a contratação
de RT, vem prejudicando sobremaneira a nossa arrecadação, porém o pior, é que vem provocando um descontrole de atividades importantes para
a medicina veterinária e a zootecnia. Como não compreender que a presença de RT é importante em atividades como comércio e aquisição de
medicamentos e vacinas biológicas, animais vivos e seu bem-estar, produtos veterinários e alimentos? Os prejuízos serão muitos e se reﬂetirão em
desfavor da sociedade, que é o nosso mister proteger.
Para minimizar as perdas na arrecadação, realizamos uma campanha eﬁciente para a regularização e pagamento das dívidas, estabelecendo
maior prazo e descontos autorizados em legislação, surtiu efeito e conseguimos, por exemplo, a diminuição da inadimplência de Pessoas Físicas,
que ﬁcou em 25%. Uma campanha mensal, com envio de cartas comunicando e lembrando aos proﬁssionais e empresas que era o momento de
pagar a anuidade com descontos.
A nossa Assessoria de Comunicação vem conseguindo extraordinários resultados na melhoria de comunicação do CRMV-BA com a sociedade em
geral, com os nossos proﬁssionais, com os diversos meios de comunicação (rádio, televisão, jornais e mídias sociais), com órgãos do Governo e
até realizando projetos de impacto social com baixíssimo custo. Como exemplo a campanha “O médico veterinário também cuida de você”, obteve
um impacto positivo para a sociedade e uma satisfação grande de nossos proﬁssionais.
A Assessoria Técnica e a Fiscalização, com o acompanhamento do que é divulgado nas mídias sociais, tem conseguido ampliar seu poder de
ﬁscalizar e apurar possíveis infrações a nossa legislação. Nossa ﬁscalização passou a atuar nas emergências.
Estamos passando por reformas na nossa sede e, para tanto, visando manter um bom ambiente de trabalho para os nossos colaboradores e
diretoria, alugamos uma sede provisória. Tivemos que adequar a sede provisória ao mesmo tempo que nos adaptar a trabalhar e a conviver com
regras rigorosas de prevenção à Covid-19, disponibilizando para nossos colaboradores, diretoria e clientes externos, todas as boas condições de
trabalho e prestação de serviço (deﬁnição de POP, uso de máscara, álcool em gel, tapetes sanitários, sistema de revezamento dos colaboradores,
regras de atendimento por agendamento, desinfecção do ambiente de trabalho, reuniões de treinamento, trabalho remoto ou semipresencial, etc).
Foi realmente um ano difícil e de muito trabalho, mas que ao ﬁnal os resultados, considerando a pandemia, foram muito positivos.
É o nosso relato.

Boa leitura!
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1.2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
Principais canais de comunicação com a sociedade:
Ouvidoria
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia - CRMV/BA é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público,
com autonomia técnica, administrativa e ﬁnanceira, criada pela Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de
17 de junho de 1969, com jurisdição no Estado da Bahia. A sua principal proposta é garantir à sociedade uma prestação de serviços nas áreas
da medicina veterinária e zootecnia que seja técnico-cientíﬁca, ética e de alta qualidade por meio da ﬁscalização do exercício proﬁssional na sua
jurisdição.
Este Relato Integrado apresenta o desempenho do CRMV/BA referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Apresentamos a
seguir os principais canais de comunicação com a sociedade extraído da plataforma “RESOLVEU?” (http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm ).
Foram recebidas 29 manifestações, das quais 28 foram respondidas e 1 arquivadas por ser informação de pedido sobre andamento de processo
em duplicidade a manifestação também realizada por e-mail ao setor competente que de pronto respondeu... Sendo 100% respondias dentro dos
prazos, em uma média de 4,99 dias após seu cadastro do sistema.
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Válido ressaltar que muitas das manifestações recebidas não eram de competência deste CRMV-BA tratando-se de solicitações e pedidos quanto
ao Auxilio emergencial instituído.
Quanto ao nível de satisfação quanto a resposta obtida, em pesquisa realizada pelo próprio sistema pudemos extrair o seguinte:
Conforme a estrutura do CRMV-BA o serviço de informação ao cidadão e as
denúncias contra estabelecimentos ou proﬁssionais, não são manifestações de
competência da Ouvidoria do CRMV-BA, existindo outras instâncias em separado
para devidamente as receber. De maneira mais reduzida, alguns cidadãos
erroneamente encaminham manifestação de maus tratos aos animais que
presenciam em local comum (fora de estabelecimentos médicos veterinários), por
desconhecerem as competências e áreas de atuação legais do CRMV-BA.m em local
comum (fora de estabelecimentos médicos veterinários), por desconhecerem as
competências e áreas de atuação legais do CRMV-BA.

Acesso à informação
Este Regional tem oferecido serviços online como medidas para garantir a acessibilidade aos seus serviços, apresentar informações sobre suas
atividades. Coloca à disposição do público diversos canais de comunicação a ﬁm de facilitar e assegurar a transparência, como o
portal www.crmvba.org.br e o portal da transparência http://crmvba.org.br/transparencia.php.
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Outros meios implementados

Atualmente, o CRMV-BA dispõe de seis canais de comunicação
diretos com a sociedade e com proﬁssionais. São eles:
Site institucional (www.crmvba.org.br):
Portal institucional sobre o trabalho realizado pelo Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV-BA). Fornece
orientações dos serviços administrativos prestados pelo CRMV-BA,
bem como acesso ao Portal da Transparência, de acordo com a Lei
de Acesso à Informação. No site do Conselho www.crmvba.org.br é
possível acessar as principais informações sobre a medicina
veterinária, zootecnia e serviços do CRMV-BA, além de legislações,
publicações, notícias e agenda de eventos, por exemplo. O objetivo a
ser alcançado é que o CRMV-BA passe a ser fonte de referência para
os proﬁssionais e acadêmicos, além da sociedade.
Facebook (www.facebook.com/ CRMVBahiaOﬁcial):
Página do CRMV-BA na rede social Facebook, na qual são
publicadas regularmente postagens de notícias do site institucional e
outras informações sobre o Conselho e atividades ligadas à Medicina
Veterinária e à Zootecnia. Nesta página, também é possível receber
mensagens dos usuários – proﬁssionais e sociedade – que
acompanham a curtiram a página do CRMV-BA.
Instagram (@crmvba):
O perﬁl do CRMV-BA, hoje, é o canal de comunicação de maior audiência com a sociedade e os proﬁssionais dado o dinamismo próprio desta rede
social. São postados diariamente conteúdos referentes ao exercício proﬁssional da Medicina Veterinária e Zootecnia, eventos promovidos pelo
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CRMV-BA, atividades de atuação do Regional ou por outras instituições das áreas.
WhatZVet (Whatsapp):
O WhatZVet é um canal de comunicação via Lista de Transmissão do Whatsapp, foi instituído em 2019 com o objetivo de enviar informação
em primeira mão para os proﬁssionais que se cadastraram. O canal é mais uma forma encontrada pelo CRMV-BA para estar mais perto e se
comunicar melhor com os médicos-veterinários e zootecnistas baianos, inscritos no Sistema.
Youtube
Canal na plataforma de vídeos. São postados periodicamente publicações audiovisual com informações sobre o Regional, a Medicina Veterinária e
Zootecnia.
Boletim Informativo:
Enviado semanalmente às segundas-feiras, reúne informações sobre os últimos acontecimentos no Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado da Bahia. Os envios são feitos a todos os proﬁssionais inscritos e empresas cadastradas, com base nas informações de e-mail cadastradas
no sistema.
Um dos pontos fortes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia são as atividades de educação continuada desenvolvidas.
Porém, em 2020, em razão da pandemia da COVID-19, essas ações ﬁcaram reduzidas.
Os procedimentos adotados na Comunicação do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia passaram a obedecer ao critério de
integração. As ações são pensadas de forma extensiva para abranger todos os públicos e as mais variadas possibilidades de divulgação. Os
trabalhos são desenvolvidos com discursos e eixos alinhados, prazos de veiculação e canais de divulgação deﬁnidos, integrando, inclusive, o
público interno.
A presença da Autarquia nas principais plataformas de interação on-line passou a ser, notadamente, marcada pelos atributos da humanização e da
proximidade. O Regional baiano passou a ter uma comunicação mais relevante não apenas entre os proﬁssionais, mas junto ao público externo.
As postagens nas redes sociais passaram ter a função de informar, entreter, engajar e promover a missão, a visão e os valores do Conselho, com
uma linguagem direta, clara e de fácil compreensão, sem rodeios ou termos rebuscados que deixem o interlocutor com dúvidas sobre o assunto em
tela.
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Ações realizadas
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Fatos externos:
Fatos externos relevantes
O Sistema CFMV/CRMVs foi criado pela Lei 5.517/68 com a ﬁnalidade de regulamentar e ﬁscalizar a atividade proﬁssional do Médico Veterinário e
do Zootecnista, utilizando-se das prerrogativas legais para o qual foi investido. No desempenho de tais atividades, o Conselho sofre a inﬂuência de
diversos fatores externos que impactam direta ou indiretamente no exercício de suas ações. Logo abaixo citamos alguns:

A NATUREZA JURÍDICA DOS CONSELHOS E A PEC 108/2019;
PROJETO DE LEI 1263/2020 – REDUÇÃO DE ANUIDADES;
DECISÃO DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DE CONTRATAÇÃO PELA CLT;
FISCALIZAÇÃO REMOTA;
DECISÕES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO SISTEMA CFMV/CRMVS;
DESATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS;
ACELERAÇÃO DO PROCESSO MIGRATÓRIO DE AUTOS FÍSICOS PARA ELETRÔNICOS.
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Rol de Responsáveis de Acordo com a Instrução Normativa n.º 12/96

Período de Gestão: 01/01 à 31/12/2020
Ato de Nomeação: Termo de Posse e Compromisso de Bem Servir.
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Responsáveis por Numerários ou Outro Corresponsável por Atos de
Gestão
Ato de Nomeação: Portaria CRMV/BA n.º 034, de 10 de junho de 2019
Nadja dos Santos Coqueijo Fidalgo - Coordenadora do Departamento Contábil
e Financeiro
Ato de Nomeação: Portaria CRMV/BA n.º 044, de 01 de agosto de 2019
Daiane Oliveira Dos Santos Silva - Detentor de Suprimento de Fundos para
Custeio de Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Ato de Nomeação: Portaria CRMV/BA n.º 033, de 23 de novembro de 2016
Thiago Mattos da Silva - Detentor do Suprimento de Fundos para Custeio de
Custas Judiciais Extraordinárias
Ato de Nomeação: Portaria CRMV/BA n.º 003, de 06 de fevereiro de 2017
José Carlos Claudiano de Sousa - Detentor do Suprimento de Fundos para
custeio de despesas com pagamento de taxa anual de seguro obrigatório de
veículo junto ao DETRAN/BA
Ato de Nomeação: Portaria CRMV/BA n.º 008, de 05 de março de 2020
Cláudia Machado de Assis - Detentora de Suprimento de Fundos para Custeio
de Honorários de Sucumbência.
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A estrutura administrativa do CRMV-BA está regulamentada pela Resolução CRMV-BA n.º 026, de 16 de agosto de 2013, que aprova o novo Plano
de Cargos e Salários no âmbito do CRMV-BA, resumidamente apresentada abaixo:
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1.3 - MODELO DE NEGÓCIOS
Missão
Promover a ciência da Medicina Veterinária e da Zootecnia, em cumprimento as suas atribuições de ﬁscalização, qualiﬁcação proﬁsional e comprometimento
socioambiental, com foco na promoção da saúde única.

Visão
Integridade e disciplina do nexercício, assegurando a atuação plena dos proﬁssionais da Medicina Veterinária.

A ﬁnalidade do Regional na Bahia é zelar pela integridade e disciplina
proﬁssional em favor do interesse da sociedade, supervisionando qualitativa,
técnica e eticamente o exercício das proﬁssões de médico veterinário e
zootecnista, realizando ﬁscalizações junto a empresas privadas, entidades
públicas e proﬁssionais liberais, orientando e supervisionando o cumprimento da
legislação. Além de atuar como órgão consultivo sobre os assuntos da medicina
veterinária e da zootecnia.
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2 - RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
2.1 - Riscos
2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles
2.3 - Oportunidades
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2.1 - RISCOS
Risco

A Natureza Jurídica Dos Conselhos E A PEC 108/2019

Consequências

Enfraquecimento do papel ﬁscalizatório dos Conselhos e das prerrogativas indispensáveis às suas funções.

Categoria

Risco Elevado

Resposta

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 108/2019, de autoria do governo federal, dispõe sobre a
natureza jurídica dos conselhos proﬁssionais e propõe a privatização dos Conselhos e os colocam em
“colaboração com o Poder Público”, retirando-lhe a natureza pública e enfraquecendo as prerrogativas
indispensáveis à sua função. A aprovação da PEC, na forma como foi proposta, certamente signiﬁcará o
enfraquecimento do papel ﬁscalizatório dos Conselhos e das prerrogativas indispensáveis às suas funções.
Embora exista um forte movimento contrário à aprovação, a existência da PEC ainda representa uma forte
ameaça aos Conselhos Proﬁssionais, tendo em vista que retira a obrigatoriedade do registro e do
pagamento das contribuições proﬁssionais.

Tratamento/Mitigação do
Risco

CRMV-BA buscou, e busca constantemente, a compreensão e o reconhecimento pela sociedade brasileira,
da importância do papel do médico-veterinário como proﬁssional da saúde e da zootecnia na produção
pecuária, ambos garantindo a segurança alimentar. Para tentar impedir a possibilidade de êxito da
aprovação da PEC nº 108/2019, foram realizadas ações junto aos representantes do governo, com vistas a
demonstrar a importância do médico- veterinário e do zootecnista para a sociedade, em especial, da
necessidade de manutenção da ﬁscalização das ações desses proﬁssionais e empresas vinculadas à área,
visando à entrega de produtos e serviços de qualidade à população. Houve também participações em
reuniões técnicas, fóruns, companhas e, sempre que possível, na elaboração de políticas públicas
planejamento e avaliação das medidas preventivas e de controle adotadas pelas equipes de saúde pública).

Risco
Consequências

Aceleração Do Processo Migratório De Autos Físicos Para Eletrônicos
Alta demandas
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Categoria

Risco Médio

Resposta

Recursos com prazos e necessidade de adequações no ambiente virtual para evitar ineﬁciência

Tratamento/Mitigação do
Risco

Devido especialmente à ampliação da utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJE) em todo o território
nacional, muitos processos que tramitavam de forma física foram convertidos para o formato eletrônico,
permitindo um acesso mais rápido e completo do processo, bem como viabilizando o ajuizamento de novas
ações judiciais já no modelo eletrônico. Tal fato trouxe um aumento signiﬁcativo da demanda no DEJUD,
tendo em vista o recebimento de diversas intimações eletrônicas diárias e a necessidade de adequar o
ambiente de trabalho virtual para possibilitar o ﬂuxo de informações e interatividade entre advogados,
estagiários e funcionários de outros setores.

Risco

Decisões Judiciais De Tribunais Contrárias Às Demandas

Consequências

Inadimplência

Categoria

Risco elevado

Resposta

Decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1338942/SP 2012/01709674, de 26 de abril de 2017, “não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina
Veterinária as pessoas que explorem as atividades de comercialização de animais vivos e venda de
medicamentos veterinários, pois tais atividades não são reservadas a atuação privativa do médico
veterinário”.

Tratamento/Mitigação do
Risco

Participação na elaboração de Projeto de Lei no âmbito estadual para tornar obrigatório o registro e
contratação de responsável técnico por empresas explorem as atividades de comercialização de animais
vivos e venda de medicamentos veterinários; Acompanhar o desdobramento das decisões do referido
Recurso e intensiﬁcar a ﬁscalização no sentido de observar detalhadamente o tipo de atendimento oferecido
pelas empresas que exploram a atividade comercial de animais vivos. Fortalecer parcerias com o MAPA
para que, com base no Decreto nº 5.053/04, o órgão exija a ART do médico veterinário.
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Risco

Decisões Judiciais Desfavoráveis Ao Sistema CFMV/CRMVS

Consequências

Inadimplência, instabilidade

Categoria

Risco Elevado

Resposta

Articulação política-institucional com o Congresso Nacional e o Poder Executivo para debater os projetos de
lei e as pautas de interesse da Medicina Veterinária e Zootecnia.

Tratamento/Mitigação do
Risco

Ao longo de 2020, veriﬁcamos um aumento no número de decisões judiciais em processos individuais de
execução ﬁscal e mandados de segurança onde, em síntese, os juízes têm entendido que algumas
atividades dispensam o registro de empresas no CRMV e a presença do médico veterinário. São os casos
de comércio de animais e medicamentos (aqui a situação agrava-se em razão da decisão do STJ no
Recurso Especial n.º 1.338.942/SP), frigoríﬁcos e matadouros. Mesmo em sede recursal não estamos
obtendo êxito. Foi possível notar que os entendimentos contrários aos Conselhos derivam tanto de uma má
interpretação da legislação em vigor quanto de um desconhecimento por parte do Judiciário acerca da real
extensão das atividades do médico veterinário. O fato é que esse conﬂito com a própria justiça traz, além do
desgaste natural e de um prejuízo à classe proﬁssional, um impacto negativo nos custos com as demandas.
É comum, por exemplo, decisões que, além de anularem autos de infração e cancelar débitos, também
condenam o Conselho à restituição de valores, indenização por danos eventualmente sofridos pela empresa
e honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pela Autarquia.

Risco

Desatualização Do Cadastro De Proﬁssionais E Empresas

Consequências

Inadimplência

Categoria

Risco Alto

Resposta

Perca de receitas
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Tratamento/Mitigação do
Risco

Ao dar andamento às execuções ﬁscais, o DEJUD frequentemente encontra diﬁculdades em informar ao
Judiciário a localização atual dos devedores, impedindo ou diﬁcultando o prosseguimento regular dos
processos e trazendo um ônus ﬁnanceiro, pessoal e temporal ao CRMV/BA. Constatamos que grande parte
do problema se deve à desatualização das informações cadastrais de endereço (residencial e proﬁssional) e
contato (e-mail e telefone) dos devedores no banco de dados da Autarquia. Esse fato repercute também em
qualquer processo ou expediente administrativo em que a utilização do banco de dados seja necessária
para a conclusão das atividades realizadas pelos demais setores do CRMV/BA. Registre-se que, com a
ampliação das formas eletrônicas de comunicação dos atos processuais, bem como a implementação da
ﬁscalização remota, é extremamente importante investir na eﬁciente alimentação do banco de dados do
Regional, buscando métodos que possibilitem a atualização de forma rápida.

Risco

Medidas De Restrições Impostas Pelo SARS-Covid-19

Consequências

Inadimplência alta

Categoria

Média

Resposta

Houve a necessidade de isolamento social para conter o avanço da pandemia e diversos setores da
econômia entraram em crise, com isso houve a redução de inscritos e diminuição na arrecadação.

Tratamento/Mitigação do
Risco

Com o intuito de tentar minimizar os impactos da pandemia, foram publicadas as Resoluções CFMV nº
1314, que prorrogou o vencimento da anuidade 2020, nºs 1312, 1320 e 1337, que prorrogaram os prazos
dos processos de ﬁscalização e dos éticos, e nºs 1326, 1344 e 1377, prorrogando a validade das inscrições
provisórias. Além disso, o CRMV-BA intensiﬁcou a cobrança administrativa para parcelamento dos débitos
através dos meios de comunicação.
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A Diretoria Executiva do CRMV-BA sabe da importância da gestão de riscos e executa
medidas para mitigá-los. Para isso, contamos com a contribuição dos departamentos
em conjunto, os quais reuniram seus riscos em ambiente externo e interno e
providenciamos medidas de mitigação. O ano de 2020, trouxe inúmeras mudanças no
cotidiano de todos e, consequentemente, exigiu uma reformulação no modelo de
padronizar as atividades nos departamentos. Em síntese, houve um desenvolvimento e
maior utilização de ferramentas que possibilitassem o trabalho remoto e a adequação
às transformações advindas da migração de processos judiciais físicos para o modelo
eletrônico. Isso fez com que fosse possível otimizar as atividades, registrando-se com
mais precisão os atos praticados. Considerando a redução do número de empresas
registradas no ano de 2020, intensiﬁcamos o cronograma de recuperação de crédito
com a possibilidade de concessão de descontos nos juros e multa, conforme
Resolução CFMV nº 1120/16 e foi feito desenvolvido um trabalho com intuito de se
aproximar dos nossos “clientes”, disparamos e-mails e posts em nossas redes sociais
(Site, Instagram, Facebook e Whatsapp) com a lembrança das datas de pagamento da
anuidade do ano vigente e a possibilidade de desconto na mensalidade, conforme a
Resolução CFMV nº 1224/2018, sendo esse projeto muito bem avaliada pelo
departamento ﬁnanceiro e Diretores em reuniões Plenárias, através da emissão de
extratos mensais, contabilizados em tabela e com separação entre arrecadação de
anuidade de pessoa física e jurídica.

28

2.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
Ambiente
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia responde por fatia signiﬁcativa do PIB do Nordeste e das exportações da região.
Sua economia é movida basicamente por agropecuária, indústria, mineração, turismo e serviços. Frente a uma indústria em expansão, o Conselho
vem trabalhando para coibir a atividade de maus proﬁssionais e também daqueles que exercem a proﬁssão de forma ilegal. Com uma forte política
de interiorização, o CRMV/BA estende sua atuação aos mais recônditos pontos do estado, indo ao alcance de todos os proﬁssionais. Presente em
eventos e exposições por toda a Bahia, o CRMV/BA busca atender e orientar os proﬁssionais e as pessoas jurídicas, tirar dúvidas e regularizar a
situação cadastral. Agindo assim, exerce papel fundamental na defesa da saúde da sociedade.
Mensagem do Tesoureiro
Ano difícil!
Em um ano em que todo o mundo foi abalado por umas das maiores crises sanitárias da história, milhões de
brasileiros foram atingidos e milhares tiveram sua vida ceifada. Fomos privados do saudável convívio com a
nossa querida Equipe do CRMV-BA, que com resiliência, adaptou-se e tocou suas atividades em defesa de
uma sociedade já combalida, ainda mais necessitada dos nossos serviços. Por isso, inicio esta mensagem
deixando aqui minha admiração e respeito à Equipe CRMV-BA.
Com a pandemia em curso, em 2020 a economia foi impactada de forma importante, resultando em uma
retração do PIB em 4,1%. Entretanto, a agropecuária brasileira novamente se destacou, sendo o único setor
que avançou positivamente (2%), contribuindo pela redução dos impactos negativos da pandemia sobre o PIB
nacional. Ao mesmo tempo, o mercado PET surpreendeu. Avançou 13,5% em 2020. E as previsões falam em
crescimento do setor na casa dos 42% até 2025, setor este que, com faturamento de mais de 40 bilhões em
2020, consolidou-se como o terceiro maior do mundo.
Nos cenários acima apontados, a medicina-veterinária e a Zootecnia do Agro e do PET, teriam sido
inﬂuenciadas em suas atividades. Como foram estes números pelos Conselhos do Brasil? No nosso Regional o
que podemos dizer é que sim, nossa atividade foi impactada. Se não de forma importante, podemos dizer que
a curva ascendente que observamos de 2019 para 2020 “embicou”. Se não a ponto de inverter a curva,
devolveu o crescimento que tivemos em 2019. Lembro em que em 2019 viemos aqui comemorar os números recordes de arrecadação para um
exercício. Entretanto, em 2020 observamos uma redução de 16,2% dos valores arrecadados (- R$650.539,04). O crescimento de 20% de ARTs
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homologadas em 2020, transformaram-se em 17% de redução em 2021, nos levando para números muito próximos aos de 2018, fechado em 1953
ARTs homologadas no ano, quatrocentos e vinte e cinco (425) a menos. Números que nos preocuparam, pela relação direta com empregabilidade,
especialmente se observarmos que no sistema fechamos o ano com 5.319 proﬁssionais habilitados ao exercício proﬁssional, São 385 novos
médicos-veterinários e zootecnistas (+7,8%) em um mercado de trabalho já bem saturado, graças ao fenômeno da multiplicação de Escolas de
Medicina Veterinárias no Brasil. Temos mais cursos aqui que o resto de todos o mundo. Onde vamos parar?
Voltando para os números citados, ﬁcou uma dúvida. Teriam as empresas fechado suas portas e por isto a redução importante das homologações
e renovações das ARTs? A resposta é não. Encerramos o exercício 2020 com 3.739 empresas, destas, 196 eram novas empresas registradas na
autarquia, o que representou um crescimento de 5,52%. Então, se aumentamos o número de PFs e PJs no sistema, porquê a queda expressiva na
arrecadação? Cancelamentos? Não! Tivemos 98 cancelamentos de PFs em 2020, contra 96 em 2019 e PJs os cancelamentos foram 70% a
menos que 2019. E a inadimplência, inﬂuenciou? De fato, mesmo com toda a programação de cobrança preventiva gentil, feita de forma cuidadosa
e respeitosa, quase que personalizada, quinze dias e uma semana antes do vencimento das anuidades em Agosto, obtivemos um avanço, mesmo
que discreto, da inadimplência em relação a 2019, das PFs na ordem de 3% e de 4% para as PJs. Importante ressaltar serem esses números
ainda inferiores que os de 2018. Ou seja, desenhava-se o diagnóstico de que a pandemia não havia sido a principal responsável pelos impactos
negativos sobre a arrecadação, ou pelo menos não diretamente. O que então seria? Em levantamento primoroso das receitas do exercício 2020,
feito pela coordenação do DEFISCAD, vimos que tivemos próximo a 60% na redução da arrecadação com autos de multa emitidos, em virtude das
restrições da pandemia, boa parte do ano as atividades ﬁscalizatórias restringiram-se a atender emergências e demandas institucionais de
entidades públicas, impactando em aproximadamente 8% a menos no valor das receitas em 2020. Até aí tudo bem. A pandemia impactando,
indiretamente as receitas deste Conselho. Entretanto, identiﬁcamos que aproximadamente 7% da diferença da arrecadação estava vinculado às
multas da eleição dos que não votaram na última eleição, perda de receita sem relação com a pandemia. Mas, especialmente, a perda de quase
47% das receitas com os processos de dívida ativa, valores que ultrapassaram os duzentos mil reais a menos em 2020. Isto porque, decidiu-se em
2019, mudar a cronologia das cobranças, esgotando todas as alternativas possíveis, até chegar a inscrição na dívida ativa com última alternativa,
sempre evitando que os prazos para inscrição não vencessem e esta possibilidade de arrecadação fosse perdida. Esta mudança de postura,
especialmente na pandemia, fez com que os números de inscrições em dívida ativa caíssem de 1034 inscrições em 2018, para 221 inscrições em
2020. Mesmo acreditando que o bom senso prevaleceu, feito este diagnóstico da saúde e fôlego ﬁnanceiro das atividades pertinentes ao AGRO e
ao mercado PET, iniciamos ao ﬁnal do exercício um trabalho de ﬁltragem e cronologia de cobrança aumentando as inscrições em dívida ativa,
especialmente no segundo semestre, o que deve reverberar no exercício 2021.
Mantendo os critérios de boa governança ﬁnanceira do CRMV-BA, buscamos sempre a economicidade das licitações e contratos assinados,
passamos a fazer os nossos pregões pelo sistema eletrônico, trazendo maior transparência para os processos licitatórios. É importante ressaltar
que, com as intervenções da Equipe do DEPAP, nos processos licitatórios do ano de 2020, os efetivamos com valores ﬁnais abaixo dos estimados
inicialmente, chegando em alguns casos à economicidade aproximada de 47%, entre custo estimado e valor contratado. Ainda ressaltando
aspectos da boa governança ﬁnanceira, reduzimos em 46% as dispensas de licitação em relação a 2019.
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Dentro do Plano de modernização e expansão do CRMV-BA, houve a necessidade de investimentos em áreas estratégicas da autarquia e que
identiﬁcamos como necessárias. Pode-se citar uma, em especial, a reforma da nossa sede. Com a reforma, esperamos aumentar a eﬁciência da
nossa equipe, dando melhores condições de atendimento e proporcionando um ambiente de trabalho mais confortável e que possibilite
aprimoramento dos serviços e estratégias de ﬁscalização, como a remota, nosso objeto ﬁm, que estamos em implantação, entregando melhores
resultados à sociedade, beneﬁciada diretamente pela nossa atuação ﬁscalizatória.
O investimento com a ampliação e reforma da Sede, que teve importante apoio do CFMV, elevou nossas despesas de capital, cuja obra em si a
aquisição de móveis custou pouco mais de oitocentos mil reais. Por outro lado, em virtude das medidas restritivas e de isolamento social, trabalho
remoto por vários meses e trabalho presencial na sede provisória, de forma contingenciada, obtivemos uma redução das despesas correntes em
aproximadamente 8,6%.
Por ﬁm, chamamos atenção para o fato de que mesmo com a pandemia em curso e investimentos importantes na reforma e ampliação da sede,
obtivemos um balanço orçamentário superavitário, o que nos possibilitou encerrar o exercício com saldo disponível em 31/12/2020, de R$
3.225.101,81 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e hum reais e oitenta e hum centavos), o que nos dá tranquilidade para não só
darmos continuidade às estratégias de gestão ﬁnanceira implantadas em 2019 e 2020, mas também implantarmos outras que impulsionem nossa
eﬁciência e resultados.
Com otimismo, deixo meus desejos de que esta fase logo passe e voltemos a trabalhar com alegria, para o melhor atendimento às demandas da
sociedade.
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Avaliação de Riscos
Os riscos foram avaliados de acordo com a sua relevância e acompanhados de forma a reduzir ou evitar os possíveis impactos negativos para o
CRMV/BA.
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Atividades de controle
Tendo em vista as atividades de controle e mediação dos riscos, foram tomadas algumas medidas, como segue:
>> A Fiscalização com o apontamento das atividades realizadas pelos estabelecimentos que podem ser incluídos no Recurso Especial,
descrevendo e observando o verdadeiro serviço apresentado pelos mesmos;
>> Mobilização do departamento de licitação e contratos para realizar os Processos Licitatórios para contratação das Empresas especializadas e
regularizadas;
>> Quanto à inadimplência, foram incrementadas as atividades de apoio fazendo atualizações ativas de cadastros através de ligações telefônicas,
bem como no ato ﬁscalizatório no sentido de orientar os Proﬁssionais e as Instituições durante suas visitas aos estabelecimentos informando o site
para atualização cadastral.

Sistemas de informação e monitoramento
Como forma de monitoramento dos Riscos, além das medidas internas administrativas e do acompanhamento do Planejamento Estratégico anual,
o CRMV/BA buscou realizar reuniões para analisar as medidas estratégicas e tomar as devidas decisões e investiu em cursos de capacitação aos
seus colaboradores. Tudo isso com o intuito de melhor preparar à Instituição para à realização das suas atividades.
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2.3 - OPORTUNIDADES
Principais oportunidades identiﬁcadas pela gestão
Processos Éticos-Proﬁssionais:
O novo Código de Processo Ético-Proﬁssional, aprovado pela Resolução CFMV nº 1330, em vigor desde 21 de dezembro de 2020, incidiu
imediatamente em todos os processos em curso, promoveu harmonia à legislação processual, incluindo inovações tecnológicas, como audiências e
julgamentos remotos em tempo real, atendendo as demandas atuais da sociedade, imprimindo celeridade, eﬁciência e economia. Tornando mais
ágil a comunicação com as partes até, quando possível, o acordo entre as partes, como forma de ﬁnalização do processo.
O Tratamento do serviço médico veterinário como essencial à sociedade:
Com a decretação da pandemia de Covid-19 e a necessidade do isolamento social, ﬁcou demonstrado que o serviço médico veterinário é de
natureza essencial, conforme o Decreto Presidencial nº 10.344 de 11/05/2020. Esse fato tem uma relevância e alcance imensurável para o sistema
CFMV/CRMV’s, principalmente pela percepção da sociedade.
O uso de tecnologias da educação e comunicação na realização de eventos institucionais:
Com o isolamento e distanciamento social o Conselho teve que se adequar a essa nova realidade, implementando o uso de tecnologias digitais de
comunicação para realizar os eventos institucionais como a solenidade de entrega das cédulas de identidade proﬁssional e os Seminários de
Responsabilidade Técnica.
Elaboração do manual de conduta ética dos servidores do Conselho:
Ciente da importância de um ambiente de trabalho saudável e harmonioso, a Diretoria Executiva do CRMV/BA implantou o Manual de Conduta de
seus servidores, pois a conduta ética é tão importante quanto as habilidades técnicas.Posturas orientadas por valores éticos e morais tornam as
organizações ambientes mais produtivos, favoráveis ao aprendizado e estimulantes para quem deseja se aperfeiçoar. Um ambiente em que as
pessoas se estimulam e desenvolvem relações de cooperação e cordialidade é vantajoso para todos, aumentando a produtividade, estimulam a
harmonia no ambiente de trabalho e ajudam no desenvolvimento proﬁssional.
Reforma da estrutura da sede e aquisição de mobiliários necessários:
Reforma, requaliﬁcação e melhorias nas instalações da sede do Conselho que proporcionará um atendimento mais eﬁciente e confortável aos
proﬁssionais e empresas, além do atendimento às normas de mobilidade e inclusão social;
Implantação do RT on-line:
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A implantação de tecnologias necessárias à realidade da Autarquia, pois assim podemos aprimorar, facilitar e agilizar os processos internos,
demandando menos tempo e recursos ﬁnanceiros, além de melhorar a comunicação com o ambiente externo e desburocratizar de modo geral o
funcionamento do Conselho;

Ações para potencializar os impactos positivos
Aprovação da Resolução CFMV nº 1330, em vigor desde 21 de dezembro de
2020;
Aprovação do Decreto Presidencial nº 10.344 de 11/05/2020, onde é
reconhecido que o serviço médico veterinário é de natureza essencial;
Concretização de ações legais e articulação política;
Parcerias com entidades;
Implantação de Novas tecnologias digitais de comunicação para realizar os
eventos institucionais como a solenidade de entrega das cédulas de
identidade proﬁssional e os Seminários de Responsabilidade Técnica;
Implantação do Compras-net como ferramenta de licitação, para darmos
mais transparência aos processos;
Elaboração do Manual de Conduta de seus servidores, pois a conduta ética é
tão importante quanto às habilidades técnicas;
Projeto aprovado atráves do Prode (CFMV) para um atendimento mais eﬁciente e confortável aos proﬁssionais e empresas, além do atendimento
às normas de mobilidade e inclusão social;
Implantação do RT on-line para desburocratização de processos para torná-los mais ágeis;
Ampliação do número de cursos de Medicina Veterinária (Possível aumento do número de inscritos);
Possível inscrição de formandos do curso de Auxiliar de Médico Veterinário.
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3.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE
Descrição da Estrutura de Governança da Entidade
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, tem o modelo de governança conforme abaixo:

Visando o desenvolvimento da Autarquia com foco no planejamento, na
formulação e implementação de políticas em prol da sociedade, da produção e
produtividade animal, do bem estar animal e do meio ambiente, e cumprir com
transparências suas funções, o CRMV-BA é estruturado conforme Art. 13 da Lei
nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, onde o Poder Executivo é exercido pelo
Presidente com apoio da Diretoria Executiva, constituída pelo Vice-Presidente,
Secretário-Geral e Tesoureiro, o Poder Legislativo/Deliberativo é exercido pelo
Plenário integrado pela Diretoria Executiva e Conselheiros conforme Resolução
CFMV n.º 591, de 26 de junho de 1992, além do Decreto nº 64.704, de 17 de
junho de 1969.
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Posicionamento da presidência e diretoria

A Diretoria Executiva é formada por 04 Diretores (Presidente, Vice-Presidente,
Tesoureiro e Secretário-Geral), que se reúnem, ordinariamente, uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do
Presidente, onde deliberam sobre assuntos que envolvam interesses
administrativos internos.
A Diretoria Executiva do CRMV/BA, responsável por gerir esta Autarquia no
triênio 2019/2022 (05/02/2019 a 04/02/2022), foi eleita em 16 de novembro de
2018 e assinou o Termo de Posse em 26 de dezembro de 2018.
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Posicionamento dos órgãos colegiados
O Plenário atua como órgão legislativo/deliberativo, composto pela Diretoria Executiva e 12 Conselheiros, sendo 06 efetivos e 06 suplentes, que
possui poderes legislativos e deliberativos em primeira instância. Ainda dispomos da CTC que é o órgão responsável por ﬁscalizar e emitir parecer
sobre as contas do CRMV-BA, instituída pela Portaria CRMV-BA n.º 002/2019.

Posicionamento dos canais de comunicação com proﬁssionais e a sociedade em geral
O CRMV-BA vem promovendo ações, ainda que elementares, para garantir o acesso de informações especialmente aos seus registrados, e
também a sociedade, considerando que a ﬁscalização de proﬁssionais de pessoas físicas, no caso médicos veterinários e zootecnista e a pessoa
jurídica, isto, empresas que tenham atividade básica na área da Medicina Veterinária ou da Zootecnia, objetiva a prestação de serviço e garantia
da qualidade de produtos e serviços à sociedade.
A comunicação do CRMV-BA 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 dos eventos promovidos pelo CRMV-BA. A assessoria de comunicação do
Conselho busca estabelecer a ligação entre a instituição e o seu público, administrando a informação de acordo com a visão estratégica do
Regional.

Posicionamento da estrutura de controle interno
O CRMV/BA não dispõe em sua estrutura organizacional de Auditoria Interna, entretanto, o Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV tem
feito o papel da 3ª linha de defesa, onde periodicamente tem realizado auditoria, emitindo certiﬁcação com parecer, cujo foco tem sido, o
administrativo, ﬁnanceiro, orçamentário, patrimonial e operacional, e avalia a gestão da entidade, de acordo com a legislação aplicável aos
Conselhos. Vale ressaltar que na 1ª linha de defesa temos os ﬁscais de contrato e na 2ª linha de defesa contamos com os diretores, os
coordenadores de departamentos, dentre eles o jurídico e a assessoria administrativa, monitorando as atividades. Porém vem sendo feito um
estudo para a implantação nos regionais para atender as determinações da Lei 10.180/2001 e Decreto 3.591/2000.
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Descrição do Processo de Planejamento Estratégico
Este plano de trabalho é fruto da necessidade de atender, cada vez melhor, as expectativas das classes médica-veterinária e zootécnica, e
especialmente da sociedade, tendo como base o conjunto de recursos organizacionais para desenvolvimento dos trabalhos do Conselho Regional
de Medicina Veterinária – CRMV/BA do sistema CFMV/CRMV’Sem cumprimento à Resolução CFMV n° 1.049/2014.
Este Plano Estratégico do CRMV-BA registra as ações e objetivos em projetos, para melhor realizar e delimitar suas competências,
responsabilidades e metas, a serem atingidas a curto, médio ou longos prazos.
Na elaboração do Plano de Atividades utilizou-se do método “Balanced Scorecard” (BSC) que viabiliza de forma prática a estratégia geral da
organização, traduzindo os seus valores em metas práticas, tangíveis, que podem ser medidas e otimizadas ao longo de sua existência. O principal
objetivo do BSC é o alinhamento do Planejamento Estratégico com as ações operacionais e é composto dos seguintes componentes:
Mapa Estratégico: apresenta a estratégia da empresa por meio de um conjunto de objetivos relacionados entre si e distribuídos em diversas
perspectivas.
Objetivo Estratégico: é o que deve ser alcançado, sendo o fator crítico para o cumprimento de sua missão e o alcance de sua visão de futuro.
Indicador: garante como será medido e acompanhado o sucesso do alcance do objetivo.
Meta: nível de desempenho pretendido (valor) ou taxa de melhorias necessárias para um determinado período de tempo.
Plano de Ação: programas de ação-chave necessários para alcançar os objetivos.

Participação das estruturas de governança no processo de planejamento
Participaram desse processo de construção a Diretoria e o Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da
Bahia contamos com os trabalhos, apoio e comprometimento de todas as Comissões Técnicas, funcionários, assessores, terceirizados,
estagiários, sociedade organizada, e, claro, de toda a classe médica-veterinária e zootécnica, estando sempre disponível para ouvi-los a todo o
momento para um melhor entrosamento, aproximação e representatividade que tornarão o Sistema CFMV/CRMV’s mais forte e atuante. O trabalho
é nosso, mas as conquistas são de todos.
Com base no referencial e objetivos traçados, é elaborado anualmente portifólio de projetos e iniciativas prioritárias que resultam em um plano de
ação para execução de projetos ligados aos objetivos estratégicos da instituição, considerando em especial, as diretrizes da gestão e a análise de
cenário atual (normas legais, orçamento, recursos humanos e tecnológicos, processos internos, resultados para a sociedade, etc.). Após
desdobramento dos planos de ação, o Plenário da Autarquia procede análise e aprovação do material. Periodicamente, é realizado o
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acompanhamento da execução dos projetos a ﬁm de avaliar a necessidade de reprogramar ou complementar ações visando atender ao planejado.
Os resultados alcançados são demonstrados nos relatórios integrados de gestão que são disponibilizados no site da transparência do CRMV-BA
para consulta da sociedade e demais interessados.
Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos:
Uma das prioridades assumidas pela gestão iniciada em 2019 foi a formação e o aprimoramento da cultura organizacional voltada à identiﬁcação,
prevenção e combate às irregularidades administrativas no âmbito do CRMV/BA. Para tanto, foram desenvolvidos mecanismos de integração entre
funcionários e membros da diretoria, gerando uma maior conscientização das atividades realizadas entre os diversos departamentos e uma maior
efetividade na comunicação e orientação dos envolvidos em cada expediente administrativo.
A construção de novos parâmetros para a ﬁxação da cultura organizacional voltada a evitar irregularidades administrativas inclui o incentivo à
pesquisa, atualização legislativa, capacitação, aprimoramento de habilidades e abertura ao diálogo, sempre no intuito de colaborar com o interesse
público perseguido pela Entidade e visando atender aos anseios dos administrados e da sociedade em geral.
Especiﬁcamente no que tange à apuração de irregularidades praticadas por Conselheiros ou Colaboradores contra os Conselhos Federal e
Regionais de Medicina Veterinária, ou contra as funções pelos mesmos desempenhadas, vem sendo promovidas internamente atividades voltadas
à divulgação, ao aprofundamento e à interpretação das normas previstas na Resolução CFMV 847/2006, que prevê a instauração de Comissão de
Inquérito.
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3.2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO
ANEXO - MAPA ESTRATEGICO.pdf - Vide anexo do tópico 3.2 no ﬁnal da seção

42

3.3 - PROGRAMAS E PROJETOS
ANEXO - Programas e Projetos.pdf - Vide anexo do tópico 3.3 no ﬁnal da seção
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3.4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Desempenho Financeiro
Disponibilidades
O saldo disponível em 31/12/2020, foi de R$ 3.225.101,81 (três milhões, duzentos e
vinte e cinco mil, cento e hum reais e oitenta e hum centavos), que está demonstrado nos
saldos do razão e devidamente conciliados com os extratos bancários do mês de
dezembro de 2020 conforme discriminação abaixo:
DESEMPENHO FINANCEIRO
CONTA
MOVIMENTO
ARRECADAÇÃO
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
TOTAL DO DISPONÍVEL

VALOR R$
R$
12.858,19
R$
64.267,07
R$ 3.147.976,62
R$ 3.225.101,81

Concessão de Diárias
A concessão de diárias para diretores, conselheiros, funcionários e colaboradores
eventuais obedece ao disposto na Resolução CFMV n.º 666/00 e na Resolução
CRMV/BA nº 049/17, alterada pela Resolução CRMV/BA nº 054/18. Os valores das
diárias estão estabelecidos por classes de beneﬁciários conforme demonstrado abaixo:

CLASSES

INTERNA
R$

INTERESTADUAL
R$

DIRETORIA/CONSELHEIROS/
COLABORADORES
ASSESSORES

250,00

400,00

250,00

400,00

SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS

200,00

350,00

SERVIDORES FISCAIS

150,00

INTERNACIONAL
US$400,00

€$400,00
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No ano de 2020 foram instruídos 67 processos de diárias, sendo 41,5 diárias internas assim distribuídas: 7,5 diárias para diretores e conselheiros,
3,5 diárias para colaboradores eventuais, 30,5 diárias para servidores, das quais, 23 diárias foram para ﬁscais no exercício de suas atividades e
25,5 diárias interestaduais, sendo 7,5 diárias para diretores e conselheiros, 9 diárias para colaboradores eventuais, 3,5 para assessores e 5,5 para
servidores conforme detalhamento a seguir:
Classes

INTERNAS
Quant.

Diretoria
Conselheiros
Colaboradores

e

Valor
unitário

INTERESTADUAIS

Valor + Adicional de
deslocamento

Valor
unitário

Valor + Adicional de
deslocamento

7,5

250,00

1.875,00

7,5

400,00

3.840,00

3,5

250,00

875,00

9,0

400,00

4.160,00

3,5

400,00

1.680,00

5,5

350.00

2.170,00

Assessores
Servidores

Quant.

5,0
2,5

200,00
250,00

1.000,00
625,00

Servidores Fiscais

19,5
3,5

150,00
250,00

2,925,00
875,00

Totais

41,5

8.175,00

25,5

11.850,00

Notas explicativas:
1 – É acrescido ao valor total das diárias, excluindo a diária de ﬁscalização, a taxa de deslocamento conforme o Art.19 da Port. 024/2017.
2- Os processos 0309/2020 e 4844/2020 que são de Diárias de Servidor foram pagos com o valor de diária de Assessor e Colaborador eventual,
em virtude do respectivo beneﬁciário estarem acompanhando um assessor e um colaborador eventual respectivamente, conforme Art. 13 da
Resolução CRMV/BA 07/2009
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Jetons
O pagamento de jetons à Diretores e Conselheiros foi realizado na forma da Resolução nº 800/05 do CFMV e Portaria n.º 008/13 e 022/18 do
CRMV/BA. O valor pago por comparecimento à cada reunião corresponde a R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).
No ano de 2020 foram instruídos 109 processos de jetons sendo assim distribuídos: 40 de Diretoria no valor de R$ 20.650,00 (vinte mil seiscentos e
cinquenta reais) e 69 de Conselheiros Efetivos e Suplentes no exercício da efetividade no valor de R$ 31.850,00(trinta e hum mil, oitocentos e
cinquenta reais), totalizando em R$ 52.500,00 (Cinquenta dois mil e quinhentos reais).
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Processos diversos
Pagamentos diversos realizados pelo CRMV/BA, no exercício de 2020
DESCIRÇÃO
Verba Indenizatória
Verba de Representação
Ressarcimento de anuidades pagas indevidamente PF
Ressarcimento de anuidades pagas indevidamente PJ
Concessão de Suprimento de Fundos

Quantidade
21
9
0

Valor total
7.750,00
1.800,00
0

3

2.863,81

9

3.528,59

Os pagamentos de Verba Indenizatória à Diretores e Conselheiros foram efetuados na forma das Resoluções nº 1017/12 do CFMV e 015/13 do
CRMV/BA
Os pagamentos de Verba de Representação à Diretores e Conselheiros obedecem ao estabelecido nas Resoluções nº 1017/12 do CFMV e 015/13
do CRMV/BA.
As concessões e prestações de contas dos suprimentos de fundos foram efetuados conforme Portarias nº 017/2012, 042/2019 e 044/2019.
Apoios Financeiros
Durante o ano de 2020 o CRMV/BA realizou um convênio para apoio ﬁnanceiro de eventos de interesse da Medicina Veterinária e da Zootecnia, os
quais foram analisados e atenderam às exigências estabelecidas pelas Resoluções CFMV nº 964/2010 e CRMV/BA nº 006/2009, sem prejuízo dos
requisitos instituídos pela legislação federal disciplinadora da concessão de apoio ﬁnanceiro, tais como o Decreto nº 6.170/2007 (dispõe sobre
normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse) e a Lei nº 8.666/1993 (institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública).
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Situação

Beneﬁciário

Início

Modalidade
Convênio

Inadimplente

FUNEP

24/08/2020

Término

Valor Repassado
R$
5.000,00

1 - FUNEP – Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão
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3.5 - RESULTADOS DA ÁREA FIM - QUANTIDADES
Total De Fiscalizações

342

- Proativas (Decorrentes de planos de ﬁscalização)

333

- Reativas (Decorrentes de denúncias, representações, etc.)

9

Denúncias

9

- Recebidas

9

- Analisadas

3

Tempo Médio Finalização De Processos

120

Proﬁssionais Fiscalizados

342

- Pessoas Físicas

9

- Pessoas Jurídicas

333

Total De Autos De Infração E Notiﬁcações
Semelhantes

360

Processos

4

- Instaurados

3

- Julgados

0
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• Sanções aplicadas

0

- Censuras

0

- Advertências

0

- Multas

0

- Suspensões

0

- Cancelamento de Registo

0

- Outras

0

• Sem êxito na execução

0

- Arquivados por vício na notiﬁcação

0

- Arquivados por vício no auto de infração

0

- Arquivados sem conﬁrmação de aplicação da penalidade

0

- Arquivados por outros motivos

0

- Encaminhados ao MP por exercício ilegal da proﬁssão

1

Gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas aplicadas e cobrança de inadimplentes
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Resultados da área ﬁm:
A atuação da ﬁscalização tem como principal objetivo garantir a segurança e a qualidade de vida da sociedade através de intensa ﬁscalização do
exercício ilegal das proﬁssões de Medicina Veterinária e Zootecnia, coibindo a informalidade e a atuação de leigos no mercado.
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Área de Processo Ético-Proﬁssional:
O CRMV/BA não possui especiﬁcamente um setor responsável pela gestão de Processo Ético-Proﬁssional, ﬁcando os mesmos sob a
responsabilidade da Coordenação do Gabinete da Presidência, a qual atende toda a demanda referente a denúncias que envolvem possíveis
desvios éticos por parte dos proﬁssionais médicos veterinários ou zootecnistas.
Sempre seguindo os Códigos de Ética do Médico Veterinário e do Zootecnista, bem como o Código de Processo Ético-Proﬁssional, o Departamento
dará o prosseguimento recebendo as denúncias, encaminhando à Presidência para realizar o exame de admissibilidade.
Admitida a denúncia, a Coordenação do Gabinete instaura o Processo Ético-Proﬁssional, instruindo o mesmo através de depoimentos das partes e
testemunhas, e por ﬁm, levando até o julgamento do proﬁssional.
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O Departamento ainda presta informações por e-mails, atendimento telefônicos e também presenciais, dando todo o suporte ao denunciante,
denunciado e também ao público em geral.
Geralmente, os processos de natureza ética são instaurados tendo por base denúncias protocoladas na sede da Autarquia ou encaminhadas via email. Em casos excepcionais, existem processos que são instaurados de ofício (sem a identiﬁcação de qualquer denunciante), quando o Conselho
Regional toma conhecimento de condutas e/ou ações que ﬁram a ética proﬁssional.
Ressalta-se, ainda, que alguns processos éticos também podem decorrer de diligências ou ações ﬁscalizatórias da própria Autarquia.
No entanto, as denúncias podem ser arquivadas em caso de não observância aos requisitos previstos na Resolução do CFMV n º 875/07, que
normatiza o Processo Ético-Proﬁssional.
Instaurado o Processo Ético-Proﬁssional, após regular tramitação, haverá julgamento pelo Plenário do Órgão, que poderá decidir pela procedência
ou improcedência (com consequente arquivamento) da denúncia.
Havendo descontentamento quanto à decisão proferida pelo Plenário, caberá recurso ao CFMV, órgão máximo do Sistema.
Admissibilidade e Instauração de Processo Ético-Proﬁssional:
No exercício de 2020 o CRMV/BA recebeu 09 (nove) denúncias éticas
contra proﬁssionais médicos-veterinários.
No ﬁnal do exercício, das denúncias protocoladas 04 (quatro) foram
admitidas, com instauração de Processo Ético-Proﬁssional, sendo 01
(um) no exercício de 2020 e 03 (três) no presente exercício, e 05
(cinco) ainda estavam sob análise do presidente, que adota o princípio
da busca da fundamentação da denúncia por meio de pedidos de
informações e ações ﬁscais in loco para sua decisão.
No exercício de 2020 foram instaurados, ainda, 02 (dois) processos
éticos de denúncias do exercício anterior, totalizando a abertura de 03
(três) processos no ano de 2020.
Até a presente data, o CRMV/BA possui 16 (dezesseis) Processos Ético-Proﬁssionais em trâmite, na fase de instrução.
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Área de Atuação do Proﬁssional:
A maioria dos proﬁssionais denunciados no exercício de 2020 atua na
área de clínica de pequenos animais.

Perﬁl do Denunciante:
67% das denúncias registradas no CRMV-BA no exercício de 2020
foram originadas de proprietários ou tutores dos animais.
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Julgamento e Penalidades Aplicadas:
No exercício de 2020, em função das medidas preventivas de combate à disseminação do COVID-19, culminando com a suspensão de prazos em
Processos Éticos e Administrativos, não foi possível ocorrer julgamento de Processo Ético-Proﬁssional.
Tipos de Denúncias e Resultados:
O CRMV-BA possui duas redes de comunicação para denúncias que são através do whatsApp e e-mail. O watsApp foi adotado em 2º semestre
de 2019 para oferecer mais uma forma de comunicação direta para o público, facilitando o acesso dos proﬁssionais e cidadãos ao serviço de
ﬁscalização do CRMV-BA.

Recebemos denúncias contra estabelecimentos e empresas da área de
medicina veterinária e zootecnia que apresentam irregularidades, maus tratos,
exercício ilegal e também de publicidade que descumprem o código de ética do
Médico Veterinário e do Zootecnista. Chamando atenção que não está na
competência do CRMV-BA ﬁscalizar as denúncias de maus-tratos que não
envolvam proﬁssionais.
A rede de comunicação WhatsApp apesar de facilitar o acesso direto ao
CRMV-BA é uma denuncia totalmente informal e na maioria das
vezes incompletas ou desistentes após informações sobre os procedimentos a
serem cumpridos pelo denunciante ,sendo um limitante a mensuração da
eﬁciência, tempo e retorno da denúncia.Além disso, o número é muito utilizado
para informações de outros setores ou gerais, apesar de ter número especíﬁcos
para essa função.úncia.Além disso, o número é muito utilizado para
informações de outros setores ou gerais, apesar de ter número especíﬁcos para
essa função.
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Comparativo entre 2019 e 2020 de Registro PJ, PF e Anotações de RT:
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Comparativo entre 2018, 2019 e 2020 de Arrecadação e Dívida Ativa:
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3.6 - GESTÃO DE PESSOAS
Percentual de ﬁscais em relação ao total de colaboradores
14%
Despesas de Pessoal
Exercício

Funcionários Ativos

Funcionários Inativos

Pensionistas

Total

2020

2.354.064,74

0,00

0,00

2.354.064,74

2019

2.457.830,94

0,00

0,00

2.457.830,94

Justiﬁcativa para aumento/diminuição
Detalhamento da despesa de pessoal, evolução dos últimos anos e justiﬁcativas

Para ﬁns de apuração dos valores constantes no gráﬁco que segue, foram consideradas despesas com salários, férias, abono pecuniário, 13º
salário, gratiﬁcações, benefícios como plano de assistência médica, ajuda de custo para alimentação, auxílio transporte e encargos trabalhistas.
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Informamos que o percentual de ﬁscais no ano de 2020, foi de 13,64% proporcional aos empregados efetivos e de 11,54% proporcional ao total de
empregados efetivos e cargos comissionados.
Conforme comparativo da despesa empenhada, emitido pelo departamento contábil ﬁnanceiro desta Autarquia, as despesas apresentadas foram
com os empregados efetivos, cargos comissionados, jovem aprendiz e estagiários no exercício de 2020.
Houve redução nas despesas, conforme valores informados e comparados entre o exercício de 2019 e 2020.
Considerando o estado de calamidade na saúde pública, decorrente da COVID – 19, não realizamos Acordo Coletivo de Trabalho junto ao
Sindicato e não houve Avaliação Funcional, conforme PCS 2012 e PCCS 2013.
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Informações adicionais
Não existiram no período funcionários inativos ou pensionistas.
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3.7 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Contratações mais relevantes

MODALIDADE /OBJETO

Tomada
de
Preços
001/2019 (Reforma de
Engenharia Civil)

CUSTO ESTIMADO

CONTRATO

VALOR CONTRATDO

R$720.928,95

004/2020

R$591.165,73

-

1º Termo Aditivo

R$116.025,57

-

2º Termo Aditivo

R$101.341,12

ECONOMICIDADE
APROXIMADA
18%
PS: Sobre o termo aditivo foi
aplicado o mesmo percentual de
desconto ofertado na planilha
inicial.
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Tomada
de
Preços
001/2020 (Fabricação e
instalação
de
móveis
planejados)
Pregão
Eletrônico
002/2020 (Fornecimento e
instalação de móveis préfabricados)

R$136.430,13

R$179.305,25
R$18.065,12
R$12.180,48
R$2.156,74

Pregão
005/2020
(Fornecimento e
de aparelhos
condicionado)
Pregão
006/2020
(Fornecimento e
de cortinas)

010/2020
015/2020
(22 itens)
014/2020
(6 itens)
013/2020
(1 item)
012/2020
(1 item)

R$128.000,00

6,17%

R$ 99.803,03

44%

R$17.427,17

3,5%

R$10.562,08

13,2%

R$1.246,00

42%

Eletrônico
instalação
de ar-

R$15.014,58

016/2020

R$12.450,00

17%

R$24.419,66

17/2020

R$12.710,00

47,9%

Eletrônico
instalação

Nota: Todas as despesas acima foram empenhadas em 2020, porém, pelos controles que temos, só foram pagos R$446.534,96 referentes à obra
o que representa aproximadamente 60% do total já incluídos os aditivos. As demais despesas estão sendo executadas neste exercício.

Objetivos estratégicos associados
Melhorar a estrutura da sede.

Justiﬁcativas para as contratações
As contratações foram realizados com o intento de dá efetividade ao planejamento estratégico da Entidade, tendo como objetivos centrais o que
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segue: otimizar o espaço físico existente; reorganizar o ﬂuxo de trabalho visando maior dinâmica, celeridade e eﬁciência especialmente no que se
refere ao atendimento do público externo; aprimorar os recursos de acessibilidade, observando o que prescreve o inciso IX, artigo 11 da Lei Federal
8.429/92 (Improbidade Administrativa); proporcionar melhoria na qualidade da infraestrutura de trabalho para diretores e colaboradores.

Participação nos processos de contratação
1 - No que se refere à participação em processos de contratação gerenciados por outros Órgãos ou Entidades, o CRMV-BA, com fundamento
no artigo 6º do Decreto Federal 7.892/2013, manifestou interesse em participar dos Pregões Eletrônicos 008 e 009/2020 - SRP, que têm como
gerenciador o CRMV-MG, cujos objetos são, respectivamente, contratação de empresa especializada para fornecer sistema de votação e
apuração eletrônica do processo eleitoral e contratação de empresa especializada para realizar auditoria do sistema de votação e apuração
eletrônica.
Essa contratação ainda está em curso dado que o processo eleitoral do CRMV-BA ocorrerá no último trimestre deste exercício.
2 - Quanto às contratações por inexigibilidade de licitação, só houve uma, conforme quadro anexo.
3 – Já no que tange às contratações e aquisições por dispensa de licitação, o aprimoramento contínuo da parte de planejamento, tem demonstrado
evolução da redução de despesas executadas nessa modalidade conforme quadro a seguir:
EXERCÍCIO

QUANTIDADE DE
DISPENSAS

2018
2019
2020

92
59
32

REDUÇÃO PERCENTUAL
DE UM EXÉRCÍCIO PARA
OOUTRO
35,8%
45%

Da relação anexa, que é publicada mensalmente no portal da transparência, constata-se que mais de 50% dos processos dos processos de
dispensa possuem valores menores ou iguais a R$1.000,00 e que o somatório total das dispensas, qual seja, R$58.297,34, relativamente ao total
de aquisições e contratações do exercício é inferior a 6%.

Principais tipos
Participação em registros de preços (artigo 6º do Decreto 7.892/2013); Inexigibilidade de licitação de licitação (artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93);
Dispensas de licitação (artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93).

Justiﬁcativas para realização
Justiﬁca-se a realização das despesas na forma apresentada, com base nos princípios da legalidade, eﬁciência, celeridade, economicidade,
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razoabilidade, interesse público.
ANEXO - RELACAO DE DISPENSAS 2020.pdf - Vide anexo do tópico 3.7 no ﬁnal da seção
ANEXO - RELACAO DE INEXIGIBILIDADES 2020.pdf - Vide anexo do tópico 3.7 no ﬁnal da seção
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Anexo do tópico 3.2

MAPA ESTRATEGICO.PDF
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Anexo do tópico 3.3

PROGRAMAS E PROJETOS.PDF
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Descrição dos objetivos estratégicos do CRMV/BA para o exercício de 2020
Perspectiva

Resultado
Institucional

Tema

Representação
Institucional

Relacionamento
Institucional

Objetivo

Descrição

Supervisionar
Zelar pela integridade e qualitativa, técnica e
Foram alcançados 90%
disciplina profissional eticamente o exercício
das iniciativas
em favor do interesse
das profissões de
planejadas.
da sociedade
médico veterinário e
zootecnista.

A operacionalização foi
integralmente realizada,
obtendo: aumento de
10,5% nas inscrições PF.
86,83% das empresas
registradas fiscalizadas.

Fortalecer as classes
médico veterinária e
zootécnica.

Posicionamento
institucional de temas
relevantes da classe no
cenário regional e
nacional.

Foram alcançados 80%
das iniciativas
planejadas.

Fomentar a
qualificação técnica do
profissional médico
veterinário e
zootecnista.

Melhoria no
desempenho das
atividades
profissionnais.

Valorizar o papel, o
Fortalecer o marketing trabalho e a importância
institucional.
do CRMV/BA para a
sociedade.

Processos
Internos

Resultado

Ampliar parceria e
cooperação
institucional.

Benefícios a Autarquia
e as categorias
profissionais a esta
relacionada.

Atingir um grau de
Melhorar a estrutura da
satisfação do usuário e
sede.
do público interno.

Houve a busca por
reestruturação das
comissões técnicas.

Foram alcançadas 100% das ações de maneira
virtual por conta da Pandemia da Covid-19.

60% das ações
planejadas foram
realizadas.

Devido a situação
pandêmica algumas
ações não puderam ser
implementadas.

Foram firmados 2 convênios.

Inicio e execução de 63,30% das obras de
reforma da sede do CRMV-BA, com a
finalização prevista para 2021.

Eficiência
Administrativa
a) Captar novos clientes Foram realizadas parcerias juntamente com FPI
Realizar trabalho de
e atuar em novos nichos; (Fiscalização Preventiva Integrada) e ações da
fiscalização integrado
b) Aumento de receita. Brigada K9 ( Corpo de Bombeiros ) em parceria
com outros órgãos.
com a Policia Civil e a Policia militar.

Otimização dos
A) O numero de empresas registradas aumentou
Intensificar a
processos relacionados à em 7,56% b) O numero de ART aumentou em
fiscalização preventiva.
fiscalização.
20,07%

Adequar as práticas
administrativas,
financeiras operacionais
Implementar as
de modo a estruturar a
práticas de Compliance
Autarquia para o
e Governança
cumprimento adequado
Corporativa.
da lei, respeito e gestão
dos processos de
redução de riscos.
Aprendizado e
Crescimento

Recursos

Inovação

Orçamento

Apesar de muitos dos resultados terem sidos
atingidos, não foi estabelecida uma estrutura
padronizada de Compliance e Governança
Corporativa no período.

Melhorar a política de
valorização de pessoal.

Melhoria do clima
organizacional.

No que diz respeito ao item Cursos e
Treinamentos foi atingida a meta de 50%. Os
demais itens, em consequência da Pandemia da
Covid-19, não foram implantados.

Elaborar um novo
PCCS.

Unificação do PCCS.

Foi iniciado o processo de elaboração do Plano no
exercício com o andamento em 66,66% das
etapapas previstas.

Fomentar e difundir
iniciativas de
sustentabilidade.

Promover ações eco
eficientes

Foram tomadas medidas eco eficientes que
resultaram no alcance de 50% das ações
previstas.

Alcance do maior
Utilizar meios
número possível de Dentro dos resultados encaminhados pelo DEJUD
alternativos à execução acordos realizados antes foi possível verificar que a meta foi alcançada em
do ajuizamento da
fiscal.
40% atingindo todos os resultados esperados.
execução fiscal.

Ampliar e integrar o
uso da tecnologia da
informação.

Fortalecimento de
gestão e serviços à
sociedade.

Passou a usar trabalho remoto.

Otimizar a gestão de
recursos e custos.

Utilização eficaz e
transparente dos
recursos orçamentários.

a) 90,20%
b) PF 100%/ PJ 99,99%
c) 5,73%
d) 66%
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RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 16 DA LEI 8.666/93) – EXERCÍCIO DE 2020
NÚMERO
DATA
PROCESSO PROCESSO

10310

12/12/19

PARA
COTAÇÃO
EM

12/12/19

FINALIZA
DO EM

SÍNTESE DO OBJETO

17/01/20

REVISÃO DE 10000KM DO
VEÍCULO SANDERO PLP3D58

NOVA BAHIA COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA R$468,16
CNPJ 20.263.954/000135

55019 e
27383

21/01/2020

A TARDE SERVIÇOS E
NEGÓCIOS
R$240,00 JORNALÍSTICOS S/A CNPJ 35.438.925/000101

14

24/01/2020

ANDRÉ CARVALHO & CIA
R$672,32 LTDA
CNPJ
33.931.916/0001-14

3240 e
11720

28/01/2020

10439

20/12/19

20/12/19

20/12/19

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA
TOMADA
DE
PREÇOS
001/2019 EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO

10166

09/12/19

16/12/19

22/01/20

REPARO NO VEÍCULO NZW
4853 (REVISÃO ELÉTRICA E
MECÂNICA)

27/01/20

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM
AÉREA PARA A ASSESSORA
ADMINISTRATIVA,
MAGDA
FERNANDES PINTO VEIGA,
SALVAOR/SÃO
PAULO/SALVADOR,
29
E
30/01/2020. PARTICIPAR DO
CURSO
DE
CONTROLE
E
GESTÃO NO ÂMBITOS DOS

359

23/01/20

24/01/20

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

VALOR R$

CONTRATADO / CNPJ- DOCUMEN
CPF
TO FISCAL

DATA DE
ATESTO

BRASITUR EVENTOS E
FT0000134
R$2.135,71 TURISMO
CNPJ
30/01/2020
1
23.361.387/0001-07
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CONSELHOS

299

407

204

21/01/20

27/01/20

15/01/20

23/01/20

27/01/20

15/01/20

30/01/20

SERVIÇO DE REPARO NO
SISTEMA DE CÂMERAS DE
VIGILÂNCIA
(TROCA
DE
FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

JOSÉ RENILDO SILVA
R$ 300,00 SOUSA
CNPJ 344 e 105
20.751.359/0001-08

11/02/2020

28/01/20

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA
TOMADA
DE
PREÇOS
001/2019 EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO

A TARDE SERVIÇOS E
NEGÓCIOS
R$ 240,00 JORNALÍSTICOS S/A CNPJ 35.438.925/000101

62

11/03/2020

20/01/20

PUBLICAÇÃO DE AVISO DE
SUSPENSÃO DA TOMADA DE
PREÇOS 001/2019.

A TARDE SERVIÇOS E
NEGÓCIOS
R$ 160,00 JORNALÍSTICOS S/A CNPJ 35.438.925/000101

193

11/03/2020

EMPRESA
BAIANA
DE
JORNALISMO
CNPJ
14.583.041/0001-62 e A
TARDE
SERVIÇOS
E
R$ 1.382,00
NEGÓCIOS
JORNALÍSTICOS S/A CNPJ 35.438.925/000101

448452 e
16

13/03/2020

5873

13/03/2020

683

07/02/20

02/03/20

10/03/20

ASSINATURA DOS PRINCIPAIS
JORNAIS
IMPRESSOS
QUE
CIRCULAM
NO
ESTADO
(CORREIODA BAHIA E JORNAL
A TARDE), PELO PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES

1185

04/03/20

05/03/20

09/03/20

AQUISIÇÃO

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

DE

01

(UMA)

R$ 310,00 CENTRAL DAS BATERIAS
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BATERIA AUTOMOTIVA, 60A,
12V,
PARA
O
VEÍCULO
NZW1997

943

938

2247

939

18/02/20

18/02/20

11/03/20

18/02/20

28/02/20

02/03/20

11/03/20

02/03/20

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

- CNPJ 63.228.910/000146

19/03/20

CONTRATAÇÃO DE SEGURO
PARA O IMÓVEL ALUGADO
PARA ACOMODAÇÃO DA SEDE

BOLETO
ALLIANZ SEGUROS S/A 000000000
R$ 1.218,35 CNPJ 61.573.796/000128/03/2020
003029453
66
18

12/03/20

DESINSTALAÇÃO
DE
DEVISÓRIAS
NA
SEDE
E
REINSTALAÇÃO NO IMÓVEL
LOCADO PARA ACOMODAR AS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

PRINELE
SERVIÇOS
COMÉRCIO LTDA EPP R$ 2.304,00
CNPJ 05.631.515/000103

22/04/20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
SELEÇÃO
DE
RECORTES
JURÍDICOS EM PUBLICAÇÕES
NOS DIVERSOS DIÁRIOS

ALERTE
AUTOMATIZAÇÃO
DE
LEITURA E RECORTE DE CONTRATO
R$ 1.800,00
23/04/2020
DIÁRIOS OFICIAIS LTDA 005/2020
- CNPJ 08.689.801/000118

19/03/20

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
ALARME
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO,
NO IMÓVEL
LOCADO PARA ACOMODAR AS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

SCTEL
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
SEGURANÇA
CONTRATO
R$ 1.260,00
24/04/2020
ELETRÔNICA
LTDA
- 006/2020
CNPJ 07.496.801/000139

84

01/04/2020
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940

2249

942

18/02/20

11/03/20

18/02/20

02/03/20

24/04/20

02/03/20

27/03/20

TRANSFERÊNCIA DOS LINK'S
DE INTERNET E TELEFONIA DA
SEDE PARA
O IMÓVEL
JOSÉ RENILDO SILVA
LOCADO PARA ACOMODAR AS
R$ 11.042,40 SOUSA
CNPJ
ATIVIDADES
20.751.359/0001-08
ADMINISTRATIVAS
E
ADEQUAÇÃO DOS PONTOS DE
REDE LÓGICA E TELEFONIA

06/05/20

CONTRATAÇÃO DE APÓLICE
DE SEGURO DE AUTOMÓVEL
PARA
OS
04
(QUATRO)
VEÍCULOS DO CRMVBA

PORTO
SEGURO
BOLETO
COMPANHIA
DE
R$ 5.162,26
175/91338
SEGUROS GERAIS - CNPJ
527-5
61.198.164/0001-60

07/05/2020

14/04/20

TRANSPORTE DE MÓVEIS E
UTENSÍLIOS DA SEDE PARA O
IMÓVEL
LOCADO
PARA
ACOMODAR AS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVA

TRANSPORTADORA
LEONI EIRELI - EPP R$ 6.500,00
CNPJ 20.178.247/000100

374

08/05/2020

JOÃO
WILHAMS
R$ 1.700,00 SILVEIRA FERREIRA CPF 119.648.018-42

RPA

13/05/2020

R$ 5.500,00 MONTFRIO
REFRIGERAÇÃO

6127

15/05/2020

3209

27/04/20

27/04/20

30/04/20

CONTRATAÇÃO
DE
ELETRICISTA
PARA
ADEQUAÇÃO
DA
PARTE
ELÉTRICA
DO
IMÓVEL
ALUGADO PARA ACOMODAR A
SEDE DURANTE A REFORMA

941

18/02/20

02/03/20

17/04/20

DESINSTALAÇÃO
APARELHOS

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

DE

13
DE

LTDA

361

04/05/2020

End. Rua Prof. Aristides Novis, 21/23, Federação, Salvador-Ba, CEP: 40210-630
Tel. (71) 3082-8188 | Site: http://crmvba.org.br | E-mail: crmvba@crmvba.org.br

76

ARCONDICIONADO NA SEDE E
REINSTALAÇÃO NO IMÓVEL
LOCADO PARA ACOMODAR AS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

3300

2365

3413

4629

4631

06/05/20

17/03/20

21/05/20

03/08/20

04/08/20

15/05/20

15/05/20

21/05/20

05/08/20

04/08/20

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

EPP
CNPJ
1.168.783/0001-57

04/06/20

CONTRATAÇÃO DE SEGURO
DE IMÓVEL PARA A SEDE DA
AUTARQUIA

LIBERTY SEGUROS S/A- APÓLICE
R$ 1.288,43 CNPJ 61.550.141/0001- Nº 18-1972
612.901

04/06/20

TROCA DE 03 (TRÊS) REFIS E
02 (DUAS) MANGUEIRAS DOS
BEBEDOUROS

CLIMATEC
COMERCIAL
TÉCNICA E SERVIÇOS
R$ 314,00
LTDA
CNPJ
1.342.016/0001-12

10/06/20

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS
LUVAS E ÁLCOOL GEL, PARA
RETOMADA DAS ATIVIDADES
DE
ATENDIMENTO
PRESENCIAL

AME
COMERCIAL
DE
MATERIAL
DE
R$ 3.030,00 ESCRITÓRIO
LTDA
CNPJ 07.805.424/000172

13/08/20

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)
TAPETES SANITIZANTES

04/08/20

AQUISIÇÃO 01 (UM) TOTEM
PARA ALCOOL GEL

12/06/2020

NF 1173

15/06/2020

NF 10141

18/06/2020

BARBOSA
BARBOSA
COMÉRCIO DE MÓVEIS,
R$ 295,00
PISOS E ARTIGOS - CNPJ
00.208.262/0001-46

2825

19/08/2020

JADSON RIBEIRO DOS
SANTOS DE LIMA EIRELI
R$ 450,00
CNPJ
20.791.516/0001-09

1720

19/08/2020
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3336

28/05/20

29/05/20

21/07/20

CONSERTO
DE
PORTÃO
ELETRÔNICO,
TIPO
BASCULANTE,
NA
SEDE
PROVISÓRIA

4750

27/08/20

27/08/20

01/09/20

PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS 001/2020 EM JORNAL

EMPRESA
BAIANA
DE
BOLETO
R$ 220,00 JORNALISMO
CNPJ 109/42047
14.583.041/0001-62
772-1

02/09/2020

4579

20/07/20

21/07/20

29/07/20

MAUTENÇÃO E RECARGA DE
08 (OITO) EXTINTORES DE
COMBATE A INCÊNDIO

MANANCIAL EXTINTORES
R$ 306,00 LTDA - EPP - CNPJ
02.557.240/0001-17

9762

03/09/2020

24/06/20

CONTRATAÇÃO
DE
LABORATÓRIO
PARA
REALIZAR TESTES DE COVID19

LABCHECAP
LABORATÓRIOS
DE
R$ 7.000,00 ANÁLISES
CLÍNICAS
LTDA
CNPJ
13.503.479/0001-20

47474

17/09/2020

26/08/20

REVISÃO
VEÍCULO
PLP3D58

04/10/20

AQUISIÇÃO
DE
150
MÁSCARAS
DE
TECIDO,
PERSONALIZADAS

3453

4699

4791

22/06/20

19/08/20

04/09/20

22/06/20

19/08/20

21/09/20

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

DE 20000KM DO
SANDERO
PLACA

R$ 1.000,00

FABIANO CARMO ASSIS CPF 017.881.235-81

RPA

20/08/2020

NOVA BAHIA COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA BOLETO
R$ 503,71
CNPJ 20.263.954/0001- 0005095-4
35

25/09/2020

HEBERT UNIFORME LTDA
R$ 735,00 - CNPJ 03.794.508/0001- NF 12748
69

17/11/2020
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3339

28/05/20

29/05/20

28/10/20

REPARO DE NO-BREAK
SERVIDOR DE ARQUIVOS

DO

MARCOS SANDO HINAIN
SOUTO
INFORMÁTICA
R$ 760,00
NF 406
LTDA
CNPJ
25.156.255/0001-79

17/11/2020

ATUALIZADA EM 07/12/2020.

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA
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RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES POR INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO (Art. 16 da Lei 8.666/93)
EXERCÍCIO 2020
NÚMERO
PROCESS
O
06320

DATA
PROCESS
O

SÍNTESE DO OBJETO

FUDAMENTAÇÃO
VALOR R$
LEGAL

CONTRATADO /
CNPJ-CPF

EMPRESA BRASILEIRA
04/12/202 SERVIÇOS DE POSTAGEM Inciso I do Art. 25 R$40.000,0 DE
CORREIOS
E
0
DE CORRESPONDÊNCIAS
da Lei 8.666/93
0
TELÉGRAFOS
34.028.316/0001-03

CRMV-BA

CO N SE LHO RE GIO N AL DE M E DICIN A VE T E RIN ÁRIA
DO E STADO DA BAHIA

DOCUMENTO DATA DE
FISCAL
ATESTO

XXXXXXX

XXXXXXX
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4 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
4.1 - Resumo da situação e do desempenho contábil
4.2 - Declaração do Contador / Opinião dos Auditores Externos
4.3 - Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
4.4 - Informações acerca do setor de contabilidade
4.5 - Gestão orçamentária e ﬁnanceira
4.6 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura
4.7 - Gestão de custos
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4.1 - RESUMO DA SITUAÇÃO E DO DESEMPENHO CONTÁBIL

Considerações sobre as Receitas da Entidade
Origem e Programação
De acordo com o estabelecido pelo Decreto - Lei nº 5.517/1968, nas alíneas de “a” a “f” do seu Art. 30º, e na Resolução CFMV nº 664/2000, o
ingresso ou embolso de recursos ﬁnanceiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia é composto de ¾ (três quartos) da
receita bruta arrecadada, não sendo compreendidas doações, legados e subvenções.
O correspondente a ¼ (um quarto) da renda bruta arrecadada pelo CRMV/BA - ainda considerando a Lei nº 5.517/1968, em seu Art. 29, e a
Resolução do CFMV nº 664/2000, no Art. 1º - incisos I a X - deve ser repassado ao CFMV a título de cota-parte.
Com o objetivo de atender às ﬁnalidades principais do CRMV/BA e executar o Planejamento Estratégico elaborado para o exercício, a Proposta
Orçamentária de 2020 do CRMV/BA, no que diz respeito à programação das receitas foi composta no montante de R$ 7.029.556,22 (sete milhões,
vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo distribuído entre suas duas categorias econômicas da seguinte
forma: Receitas Correntes - R$ 4.090.556,22 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) e Receitas de Capital
- R$ 2.939.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e nove reais), não havendo Reformulação Orçamentária no período.
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Desempenho das Receitas
No que diz respeito à execução das Receitas do CRMV/BA, no
exercício de 2020, foi arrecadado o valor total de 3.972.323,77 (três
milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais
e setenta e sete centavos), correspondendo ao percentual de 56,51%
em relação ao orçado.
Quando comparada com a arrecadação do exercício de 2019, no qual
foi arrecadado R$ 4.555.033,45 (quatro milhões, quinhentos e
cinquenta e cinco mil, trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) é
possível notar que houve um decréscimo na arrecadação em 13%.
Numa análise geral, a maior parte dos grupos teve uma redução de
um ano para o outro, sendo que os grupos que tiveram maior
representação nesse aspecto, entre os exercícios, foram: Receita
Tributária, Receitas de Serviços, Receitas Financeiras e Outras
Receitas Correntes.
Apesar do resultado pouco positivo, vale ressaltar que no exercício de
2020, em escala global, passamos por um cenário atípico por conta
da Pandemia da Covid-19, que teve repercussões e impactos sociais,
econômicos, políticos, culturais e históricos, o que inﬂuenciou de
forma direta/indireta negativamente na arrecadação do CRMV/BA,
mesmo com as estratégias aplicadas e o empenho de toda a Equipe
desde os funcionários e estagiários até os diretores para obter um
melhor retorno e desenvolvimento da organização.
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Evolução da Receita
Nas tabelas e gráﬁcos abaixo, que tiveram seus dados coletados do Siscont.NET (Sistema desenvolvido pela Implanta Informática, que além de
atender as Normas e Técnicas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, possibilita o acompanhamento Contábil, Orçamentário e Financeiro do
nosso Conselho Proﬁssional), pode-se observar como a receita se comportou mensalmente no decorrer do exercício e entre os últimos três anos e
ainda como se deu a variação de cada grupo entre os exercícios de 2019 e 2020, conforme já abordado anteriormente:
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Evolução Anual da Receita
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Considerações sobre as Despesas da Entidade
No ano de 2020 o CRMV/BA teve uma despesa ﬁxada na Proposta Orçamentária da ordem de R$ 7.029.556,22 (sete milhões, vinte e nove mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 4.090.556,22 (quatro milhões, noventa mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais e vinte e dois centavos) destinados às Despesas Correntes, representando 58,19% do orçamento e R$ 2.939.000,00 (dois milhões,
novecentos e trinta e nove reais) destinados às Despesas de Capital, num total de 41,81% da proposta orçamentária do exercício. Comparando
com o orçamento do ano de 2019, que totalizou em 5.382.528,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais),
tivemos um aumento de 30,60%.
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As Despesas Correntes que representam os gastos com manutenção das atividades do Conselho, estão constituídas dos seguintes grupos:
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios, Uso de Bens e Serviços, Transferências Correntes, Tributárias e Contributivas e Demais Despesas
Correntes, enquanto que as Despesas de Capital representam os investimentos.
A despesa empenhada no ano de 2020 totalizou o valor de R$ 4.166.128,81 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e vinte e oito reais e
oitenta e hum centavos), que comparada com o ano de 2019 que foi no montante de R$ 3.626.794,30 (três milhões, seiscentos e vinte e seis mil,
setecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), veriﬁca-se que houve um aumento de 14,87%.
A despesa liquidada no ano de 2020 foi da ordem de R$ 3.583.212,12 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e doze reais e doze
centavos), superando a do ano de 2019 em 0,41%, que foi no montante de R$ 3.568.738,72 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil,
setecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).
A despesa paga no ano de 2020 foi no valor de R$ 3.583.212,12 (três milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e doze reais e doze
centavos), sendo superior ao ano de 2019 em 0,68%, cujo total foi de R$ 3.558.841,50 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e
quarenta e hum reais e cinquenta centavos).

Notem que houve uma variação percentual muito pequena na
despesa liquidada e paga comparando com o ano de 2019, o que
atribuímos a situação atípica que enfrentamos no ano de 2020 devido
a pandemia da COVID-19, que devido às medidas restritivas para o
isolamento social, que resultaram em fechamento do Conselho, o qual
passou a operar quase que totalmente em home oﬃce, não permitindo
a realização de despesas como havia sido previsto no Orçamento.
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Análise da realização da despesa
Para nossa análise, foi considerada a realização da despesa na fase de liquidação, por ser nesta fase que se veriﬁca a execução do objeto do
empenho, consistindo na real aquisição do direito pelo credor, com a apresentação dos documentos comprobatórios da conformidade do objeto
contratado (bens ou serviços) e do credito correspondente, enquanto que o empenho representa a garantia do gestor de que existe o recurso
necessário para liquidação do compromisso assumido, porém pendente ou não de implemento de condição.
DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA
Grupos
Despesas com Pessoal
Encargos e Benefícios

Despesas Correntes
Valor Orçado
Valor Realizado

%
Realizado x Orçado

2.597.645,40

2.344.789,74

90,27%

Uso de Bens e Serviços
1.421.610,82

745.443,52

52,44%

Transferências
Correntes

17.300,00

5.000,00

28,90%

Tributárias e
Contributivas

10.000,00

4.370,02

43,70%

44.000,00
4.090.556,22
Despesas de Capital

20,573,88
3.120.177,16

46,76%
76,28%

2.939.000,00
2.939.000,00
7.029.556,22

463.034,96
463.034,96
3.583.212,12

15,75%
15,75%
50,97%

Demais Despesas
Correntes
Total
Investimentos, Ações e
Equipamentos Material
Permanente
Total
Total do Orçamento

Conforme exposto, a Despesa Liquidada representa 50,97% do total da Proposta Orçamentária do exercício. O total ﬁxado para Despesas
Correntes foi de R$ 4.090.556,22 (quatro milhões, noventa mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) dos quais foram
realizados R$ 3.120.177,16 (três milhões cento e vinte mil, cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos), que representa 76,28% em relação
ao valor ﬁxado e 87,08% da despesa total realizada no exercício. Para as Despesas de Capital foi ﬁxado um valor de R$ 2.939.000,00 (dois
milhões, novecentos e trinta e nove mil reais), porém só foram realizados R$ 463.034,96 (quatrocentos e sessenta e três mil, trinta e quatro reais e
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noventa e seis centavos), ou seja, 15,75% do previsto e 12,92% do total da despesa realizada no exercício. Este baixo percentual de realização
deve-se situação do País no ano de 2020 que não permitiu a concretização de alguns investimentos, concentrando-se na reforma da sede que já
estava em andamento.
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Evolução da Despesa
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL DA DESPESA - 2020
DESPESA DO PERÍODO DESPESA ACUMULADA
MESES
JANEIRO
254.395,79
FEVEREIRO
282.315,09
MARÇO
215.847,85
ABRIL
247.190,89
MAIO
266.723,07
JUNHO
216.131,66
JULHO
239.883,80
AGOSTO
263.324,95
SETEMBRO
329.727,69
OUTUBRO
373.761,66
NOVEMBRO
380.053,63
DEZEMBRO
513.856,04
TOTAL DO ORÇAMENTO
% EM RELAÇÃO AO ORÇADO

254.395,79
536.710,88
752.558,73
999.749,62
1.266.472,69
1.482.604,35
1.722.488,15
1.985.813,10
2.315.540,79
2.689.302,45
3.069.356,08
3.583.212,12
7.029.556,22
50,97%

93

Evolução Anual da Despesa
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4.2 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
Mensagem da Contadora
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia foi criado pela Lei nº 5.517 de 23
de outubro de 1968, sendo o décimo Conselho Regional a ser criado e tendo sua existência de fato a
partir do dia 28 de julho de 1969. Ao longo desses 51 anos vem cumprindo seus objetivos de
ﬁscalizar o exercício das proﬁssões de Medicina Veterinária e Zootecnia, estabelecendo ações para
orientação dos proﬁssionais, empresas privadas e entes públicos que atuam nessa área, tais como
seminários, palestras e outros eventos de educação continuada, procurando paralelamente
estabelecer um bom relacionamento com a sociedade através da divulgação de suas atividades e
políticas de utilidade pública através das mídias e redes sociais.
No ano de 2020, devido à situação de calamidade pública que vem enfrentando o País, o CRMV-BA
cumpriu estritamente as medidas restritivas para contenção do Corona Vírus, adotando normas e
procedimentos divulgados através da Portaria CRMV-BA Nº 10 de 17 de março de 2020 e alterações
subsequentes, quando passou a adotar a modalidade de trabalho em home oﬃce, visando preservar
a integridade de seus colaboradores, até que em 16 de setembro de 2020 foi publicada a Portaria
CRMV-BA Nº 024, regulamentando a retomada do expediente presencial. Apesar das diﬁculdades
impostas pela situação, o Conselho não deixou de realizar suas atividades para o bom funcionamento
do órgão, graças aos seus funcionários, assessores, estagiários e diretores que não mediram
esforços para o bom desempenho de suas funções.
A presente Prestação de Contas foi elaborada obedecendo a Lei 4.320 de 17 de março de 1964 que disciplina as normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos dos entes públicos, a Lei Complementar 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as determinações do
CFVM através de suas resoluções e as instruções do Tribunal de Contas da União. Os registros contábeis foram procedidos com base no Plano de
Contas aplicável às Entidades Fiscalizadoras das Proﬁssões Liberais, através do exame criterioso da documentação apresentada, veriﬁcando a
sua regularidade e a comprovação de cada despesa realizada através da emissão de cheques ou aviso de débito.
A seguir faço um breve relato sobre os demonstrativos contábeis do exercício, os quais estão apresentadas no campo especíﬁco e expressam a
situação patrimonial, orçamentária e ﬁnanceira do CRMV-BA.
O Balanço Patrimonial é o relatório que permite através do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, avaliar de forma direta e quantitativa a
situação real da do patrimônio representado pelos bens, direitos e obrigações. Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de
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2020, constatou-se que o Conselho apresentou um Superavit Financeiro de R$ 44.435.416,23 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
trinta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), representados, em sua maioria por créditos de curto e longo prazo.
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadamente, confrontando o orçamento inicial e as suas
alterações com a sua execução demonstrando o resultado orçamentário. Nele é demonstrado o valor atingido pela administração pública no
planejamento e execução da gestão orçamentária dos recursos. O ano de 2020 o CRMV/BA apresentou deﬁcit orçamentário no valor de R$
193.805,04 (cento e noventa e três mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos), isto se deve a situação inusitada do ano do exercício,
quando por força da pandemia tivemos uma queda na arrecadação, tendo por outro lado que arcar com despesas sanitizantes inesperadas
para atender às medidas de contenção do Corona Vírus mais os gastos incorridos com a reforma da sede que por motivos contratuais não
podiam ser interrompidos.
O Balanço Financeiro é o relatório contábil que demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para
o exercício seguinte. No ano de 2020 veriﬁcamos que um saldo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 3.502.505,64 (três milhões,
quinhentos e dois mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
O Demonstrativo das Variações Patrimoniais é um relatório contábil, que evidencia as variações ocorridas no patrimônio da entidade do
setor público durante o exercício ﬁnanceiro, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do
exercício. Na análise da Demonstração das Variações Patrimoniais relativas ao exercício de 2020, veriﬁcou-se que o Conselho apresentou
Superavit Patrimonial no valor de R$ 1.265.629,54 (hum milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais cinquenta e
quatro centavos).
A Demonstração de Fluxo de Caixa representa as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Entende-se por caixa o numerário
em espécie e depósitos bancários disponíveis e equivalentes de caixa as aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta liquidez, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insigniﬁcante risco de mudança de valor. A
Demonstração de Fluxo de Caixa está relacionada às atividades de operações, atividades de investimento e atividades de ﬁnanciamento. No
Ano de 2020 o Fluxo de Caixa do CRMV/BA só esta relacionado às atividades de operações apresentando um valor líquido de R$ 327.461,88
(trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e hum reais e oitenta e oito centavos) e às atividades de investimento cujo valor líquido
foi de - R$ 50.058,12 (cinquenta mil, cinquenta e oito e oito reais e doze centavos) negativos, isso proveniente dos baixos ingressos das
atividades de investimento e aumento de desembolsos por conta da reforma da sede, resultando no valor líquido do Fluxo de Caixa do
exercício de R$ 277.403,76 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos).
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4.3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS
Nome

Descrição

Balanço Financeiro.pdf

Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf

Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf

Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Notas explicativas
Com a função principal de contextualizar de maneira detalhada e complementar as informações mais relevantes relacionadas ao conteúdo das
demonstrações ﬁnanceiras, seguem notas explicativas do período:
No exercício de 2020, não houve Reformulação Orçamentária.
Em obediência a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, todas as Demonstrações e Informações constantes
neste relatório podem ser encontradas no Portal da Transparência do CRMV/BA através do link http://crmvba.org.br/transparencia.php.
A escrituração contábil executada durante o exercício de 2020, foi realizada através do sistema Siscont. Net, processando-se os lançamentos com
regularidade e atualização, observando as formalidades legais e técnicas estabelecidas na Lei Federal nº?4.320/64, na Lei Complementar nº?
101/2000, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP) e o Manual de Contabilidade do Sistema CFMV/CRMVs.

ANEXO - VariacoesPatrimoniais.pdf - Vide anexo do tópico 4.3 no ﬁnal da seção
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4.4 - INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR DE CONTABILIDADE
Atividades do DECONF
O Departamento Contábil/Financeiro realiza suas atividades em consonância com a Assessoria Contábil exercida por cargo de conﬁança de da
Diretoria. No ano de 2020 foram realizadas as seguintes atividades: elaboração de 12 (doze) Balancetes, com veriﬁcação de toda a documentação
para sua elaboração; informação de dotação orçamentária e ﬁnanceira para as aquisições de bens e serviços; emissão dos empenhos; manutenção
do arquivo contábil; assessoramento à Diretoria para atender às demandas do CFMV e TCU; elaboração da Proposta Orçamentária para o
exercício de 2021; elaboração dos DARFs de retenção na fonte conforme IN 1234 SRF referente aos bens e serviços adquiridos pelo CRMV/BA;
elaboração de DAM de ISS Substituto Tributário referente às retenções efetuadas dos prestadores de serviço, bem como a emissão mensalmente
das Notas Fiscais Tomador de Serviço; elaboração das DCTFs mensais; veriﬁcação dos dados e fechamento da DIRF, exercício 2020, ano-base
2019, com emissão dos Informes de Rendimentos de fornecedores de bens e serviços; supervisão e coordenação das atividades do Financeiro;
elaboração de planilhas para o Portal de Transparência; assessoramento ao Departamento de Gestão de Pessoas, além de relatórios diversos para
auxiliar a Diretoria na tomada de decisões.
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4.5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
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ANEXO - COMPARATIVO DA DESPESA.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no ﬁnal da seção
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4.6 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
Principais investimentos de capital
Os principais investimentos de capital estão listados na tabela a seguir:
OBJETO
Reforma e ampliação da Sede
Aquisição de móveis planejados
Aquisição de móveis pré-fabricados
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado
Aquisição de cortinas

VALOR
INVESTIDO
R$591.165,73
R$128.000,00
R$129.038,28
R$12.450,00
R$12.710,00
Total
R$873.364,01

Avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos
O intuito principal de melhoria da infraestrutura da Sede está relacionado com o cumprimento dos objetivos estratégicos da atual gestão quanto ao
acolhimento dos Médicos Veterinários e Zootecnistas e da sociedade, atingindo assim um grau de satisfação dos usuários.

Desfazimento de ativos
Não houve. Com a ocorrência da pandemia e as atividades presenciais suspensas na maior parte do ano, não foi possível realizar o desfazimento
de alguns bens.
Ademais, com a realização da reforma e aquisição de novos móveis, convencionou-se realizar esse procedimento tão logo haja o retorno das
atividades presencias.

Locações de imóveis e equipamentos
Com a execução da reforma, a entidade necessitou alugar imóvel para acomodar as atividades e evitar a descontinuidade na prestação dos
serviços ou sua prestação com qualidade de atendimento comprometida.
Através do processo administrativo nº 10103/2019, realizou-se estudo técnico preliminar para contratação por dispensa de licitação com
fundamento no inciso X da Lei 8.666/93.
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Identiﬁcou-se um imóvel localizado na mesma rua a cerca de 50 metros da sede, o qual, após negociação e aferição dos preços de mercado, foi
alugado, inicialmente, por 7 (sete) meses, ao custo mensal de R$7.142,85 acrescido dos custos de água, luz e IPTU.
Com a ocorrência da pandemia e a extensão do cronograma da obra, foram necessárias prorrogações mensais até o dia 02/02/2021.

Mudanças e desmobilizações relevantes
Necessitou-se remover toda a infraestrutura da sede oﬁcial para o imóvel alugado e realizar intervenções pontuais para adequação às
necessidades do CRMV-BA, cujos dispêndios estão listados a seguir a seguir:
ATIVIDADE
Desinstalação, deslocamento e reinstalação de
aparelhos de Ar-condicionado
Deslocamento de toda a infraestrutura de TIC
(link de internet com ﬁbra óptica, link de
telefonia, instalação de rack, switch, central
telefônica, distribuição de pontos de lógica e
telefonia.
Desinstalação, deslocamento e reinstalação de
divisórias a ﬁm de compartimentar os setores
Traslado de toda a infraestrutura de móveis,
documentos e equipamentos eletroeletrônicos
Ajustes elétricos, após a instalação das
divisórias de forma a viabilizar o layout
desejado.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

VALOR

941/2020

R$5.500,00

940/2020

R$11.042,40

938/2020

R$2.380,00

942/2020

R$6.500,00

3209/2020

R$1.700,00
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4.7 - GESTÃO DE CUSTOS
Gestão de Custos
As despesas ainda podem ser analisadas conforme a atividade a que se destina, ou seja despesas realizadas com atividades de apoio, despesas
com atividades ﬁnalísticas e apoios institucionais.
As atividades de apoio ou atividades meio são aquelas que embora necessárias ao desempenho das ações, não estão relacionadas diretamente
com o objetivo do órgão ou instituição, e são representadas pelas despesas de gestão de pessoas, gestão administrativa, eventos e reuniões
administrativas, capacitação e treinamentos institucionais, seleção e concursos públicos. No exercício de 2020 houve uma realização da ordem de
R$ 3.614.765,21 (três milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e hum centavos), ou seja 99,31% da despesa
total realizada no exercício.
As atividades ﬁnalísticas são relacionadas diretamente com o objetivo principal do órgão e englobam as atividades de ﬁscalização, reuniões
institucionais, educação continuada, realização e/ou participação em eventos do interesse das proﬁssões de Medicina Veterinária e Zootecnia. No
exercício em análise teve uma realização de R$ 20.029,50 (vinte mil, vinte e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, 0,55% do total da despesa
realizada no exercício.
Os apoios institucionais são auxílios ﬁnanceiros destinados a apoiar eventos ou publicações de interesse da Medicina Veterinária e Zootecnia. No
exercício de 2020 foi realizado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que representa 0,14% da despesa total realizada.
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Anexo do tópico 4.3

VARIACOESPATRIMONIAIS.PDF
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CRMV / BA
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
CNPJ: 40.514.168/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
TAXAS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO
DE SERVICOS
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS
GANHOS COM ALIENACAO
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO

4.984.927,58

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

15.372.033,80 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Exercício
Anterior

3.719.298,04

3.942.950,09

2.365.050,92

2.373.275,46

1.457.627,79

1.579.215,06

1.457.627,79

1.579.215,06

415.459,83

411.080,37

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

317.722,50

315.185,36

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

97.737,33

95.895,01

491.963,30

382.980,03

491.963,30

382.980,03

976.168,23

1.191.644,70

32.724,78

80.318,08

32.724,78

80.318,08

742.536,11

907.713,50

20.025,00

127.105,00

200.742,76

198.788,41

27.966,15

1.024,50

PESSOAL E ENCARGOS

27.966,15

1.024,50

27.966,15

1.024,50

4.126.426,49

14.253.494,67

4.126.426,49

14.253.494,67

4.126.426,49

14.253.494,67

16.404,50

9.595,97

16.404,50

9.595,97

16.404,50

9.595,97

393.066,26

730.550,53

210.725,02

245.242,56

210.725,02

245.242,56

88.866,17

132.916,74

DIARIAS

88.866,17

132.916,74

SERVICOS TERCEIROS - PF

570,74

447,70

SERVICOS TERCEIROS - PJ

521.768,35

581.820,09

570,74

447,70

200.907,34

203.613,12

92.904,33

351.943,53

DEPRECIACAO

200.589,10

203.119,44

92.904,33

351.943,53

AMORTIZACAO

318,24

493,68

421.064,18

361.067,47

347.679,99

314.450,38

412.976,84

361.067,47

347.679,99

314.450,38

412.976,84

361.067,47

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

347.679,99

314.450,38

8.087,34

0,00

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS

5.000,00

27.450,00

8.087,34

0,00

5.000,00

27.450,00

0,00

15.316,68

5.000,00

27.450,00

0,00

15.316,68

4.825,02

9.424,07

0,00

15.316,68

4.170,02

7.158,73

REMUNERACAO A PESSOAL
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
ENCARGOS PATRONAIS

BENEFICIOS A PESSOAL
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
SERVICOS

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
TRIBUTARIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
Exercício Atual
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
Anterior

0,00

983,98

0,00

983,98

INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

0,00

423,58

DIVIDA ATIVA

0,00

560,40

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

7.158,73

655,00

2.265,34

CONTRIBUICOES SOCIAIS

655,00

2.265,34

20.573,88

26.705,48

20.573,88

26.705,48

20.573,88

26.705,48

3.719.298,04

3.942.950,09

1.265.629,54

11.429.083,71

4.984.927,58

15.372.033,80

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

4.984.927,58

4.170,02

CONTRIBUICOES

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Total das Variações Ativas :

15.372.033,80 Total das Variações Passivas :

Exercício
Anterior

RESULTADO PATRIMONIAL
Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Total

4.984.927,58

15.372.033,80 Total

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Altair Santana de Oliveira

Rodrigo Freitas Bittencourt

Presidente

Tesoureiro

Contadora

CRMV/BA nº 01232

CRMV/BA Nº 02496

CRC/BA nº 004542/O

xxx.251.885-xx

xxx.157.535-xx

xxx.407.455-xx

Impresso em: 29/03/2021 18:42
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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CRMV / BA
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
CNPJ: 40.514.168/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Financeiro
INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Receita Orçamentária

3.972.323,77

4.555.033,45 Despesa Orçamentária

3.972.323,77

4.555.033,45

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

RECEITAS CORRENTES

3.559.346,93

4.113.704,98

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

RECEITA TRIBUTÁRIA

303.384,62

357.743,95

303.384,62

357.743,95

303.384,62

357.743,95

2.808.098,72

2.836.476,10

USO DE BENS E SERVIÇOS

2.808.098,72

2.836.476,10

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

1.361.710,21

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

RECEITA REALIZADA

TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS E EMOLUMENTOS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS
CATEGORIAS PROFISSIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E
SERVIÇOS
JUROS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO

CREDITO EMPENHADO – PAGO

Exercício Atual

Exercício Anterior

4.166.128,81

3.626.794,31

582.916,69

58.055,59
9.897,22

3.583.212,12

3.558.841,50

3.120.177,16

3.406.227,76

2.344.789,74

2.398.715,94

745.443,52

948.122,90

TRANSFERENCIAS CORRENTES

5.000,00

27.450,00

1.343.456,69

TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS

4.370,02

9.224,07

1.446.388,51

1.493.019,41

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

20.573,88

22.714,85

30.360,95

33.992,82

463.034,96

152.613,74

30.360,95

33.992,82

463.034,96

152.613,74

30.360,95

33.992,82

205.374,75

482.438,48

66.245,19

110.976,92

66.245,19

110.976,92

84.786,21

143.580,42

84.786,21

143.580,42

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

DESPESAS DE CAPITAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO

570,74

447,70

570,74

447,70

23.281,19

112.597,80

15.833,57

45.916,14

7.447,62

66.681,66

30.491,42

114.835,64

30.491,42

114.835,64

212.127,89

403.053,63

212.127,89

403.053,63

DÍVIDA ATIVA

212.127,89

403.053,63

RECEITAS DE CAPITAL

412.976,84

441.328,47

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
MULTA POR MORA
MULTAS POR MORA
OUTRAS MULTAS
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

412.976,84

361.067,47

412.976,84

361.067,47

412.976,84

361.067,47

29.856,22

9.897,22

1.781,45

319.131,26

396.855,79

423,58

INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES

423,58

Transferências Financeiras Recebidas

Transferências Financeiras Concedidas
4.339.875,55
582.916,69

Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

56.582,59

423,58

INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

4.070.384,10

79.837,42

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Recebimentos Extraorçamentários

3.868.666,75

79.837,42

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Exercício Anterior

79.837,42

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Exercício Atual

4.109.460,15 Pagamentos Extraorçamentários
58.055,59
9.897,22

397.457,28

525.073,60

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo em espécie do Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados
Total:

Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO
Outros Pagamentos Extraorçamentários

Exercício Atual

Exercício Anterior

3.483.055,68

3.641.890,64

3.359.501,58

3.516.433,74

3.282.665,72

2.315.350,53 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte

3.560.069,48

3.282.665,72

3.225.101,88

2.257.786,69

3.502.505,64

3.225.101,88

57.563,84

57.563,84

57.563,84

57.563,84

11.594.865,04

10.979.844,13

Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

11.594.865,04

10.979.844,13

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Altair Santana de Oliveira

Rodrigo Freitas Bittencourt

Presidente

Tesoureiro

Contadora

CRMV/BA nº 01232

CRMV/BA Nº 02496

CRC/BA nº 004542/O

xxx.251.885-xx

xxx.157.535-xx

xxx.407.455-xx
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CRMV / BA
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
CNPJ: 40.514.168/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Orçamentário
PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES

4.090.556,22

4.090.556,22

3.559.346,93

-531.209,29

RECEITA TRIBUTÁRIA

330.911,04

303.384,62

303.384,62

0,00

330.911,04

303.384,62

303.384,62

0,00

330.911,04

303.384,62

303.384,62

0,00

2.605.515,28

2.808.218,75

2.808.098,72

-120,03

2.605.515,28

2.808.218,75

2.808.098,72

-120,03

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

1.566.367,50

1.361.710,21

1.361.710,21

0,00

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

1.039.147,78

1.446.508,54

1.446.388,51

-120,03

RECEITA PATRIMONIAL

12.000,00

0,00

0,00

0,00

RECEITA IMOBILIÁRIA

12.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

63.000,00

53.526,42

30.360,95

-23.165,47

63.000,00

53.526,42

30.360,95

-23.165,47

63.000,00

53.526,42

30.360,95

-23.165,47

598.529,90

484.826,43

205.374,75

-279.451,68

123.539,06

74.835,59

66.245,19

-8.590,40

123.539,06

74.835,59

66.245,19

-8.590,40

217.858,73

172.858,73

84.786,21

-88.072,52

217.858,73

172.858,73

84.786,21

-88.072,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS E EMOLUMENTOS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS
PROFISSIONAIS

RECEITA IMOBILIÁRIA
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS
JUROS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

4.000,00

4.000,00

570,74

-3.429,26

4.000,00

4.000,00

570,74

-3.429,26

101.132,11

101.132,11

23.281,19

-77.850,92

MULTAS POR MORA

38.132,11

38.132,11

15.833,57

-22.298,54

OUTRAS MULTAS

63.000,00

63.000,00

7.447,62

-55.552,38

152.000,00

132.000,00

30.491,42

-101.508,58

152.000,00

132.000,00

30.491,42

-101.508,58

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

470.600,00

430.600,00

212.127,89

-218.472,11

470.600,00

430.600,00

212.127,89

-218.472,11

3.600,00

3.600,00

0,00

-3.600,00

467.000,00

427.000,00

212.127,89

-214.872,11

RECEITAS DE CAPITAL

2.939.000,00

2.939.000,00

412.976,84

-2.526.023,16

ALIENAÇÃO DE BENS

239.000,00

239.000,00

0,00

-239.000,00

89.000,00

89.000,00

0,00

-89.000,00

89.000,00

89.000,00

0,00

-89.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

-150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

-150.000,00

900.000,00

900.000,00

412.976,84

-487.023,16

900.000,00

900.000,00

412.976,84

-487.023,16

900.000,00

900.000,00

412.976,84

-487.023,16

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

-1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

-1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
MULTA POR MORA

REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES
DÍVIDA ATIVA

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SALDOS DE EXERCÍCIOS
SALDOS DE EXERCÍCIOS
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
SUB-TOTAL DAS RECEITAS
DÉFICIT
TOTAL

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

7.029.556,22

7.029.556,22

3.972.323,77

-3.057.232,45

0,00

0,00

193.805,04

193.805,04

7.029.556,22

7.029.556,22

4.166.128,81

-2.863.427,41

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO
DOTAÇÃO

4.090.556,22

4.090.556,22

3.151.716,85

3.120.177,16

3.120.177,16

938.839,37

2.482.548,22

2.597.645,40

2.344.789,74

2.344.789,74

2.344.789,74

252.855,66

1.478.003,65

1.493.673,65

1.451.178,95

1.451.178,95

1.451.178,95

42.494,70

7.000,00

12.230,00

6.448,84

6.448,84

6.448,84

5.781,16

SENTENÇAS JUDICIAIS

50.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

ENCARGOS PATRONAIS

327.700,83

327.700,83

317.722,50

317.722,50

317.722,50

9.978,33

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

178.800,44

124.200,44

97.737,33

97.737,33

97.737,33

26.463,11

BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS

433.043,30

637.840,48

471.702,12

471.702,12

471.702,12

166.138,36

8.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

USO DE BENS E SERVIÇOS

1.505.008,00

1.421.610,82

776.643,21

745.443,52

745.443,52

644.967,61

MATERIAL DE CONSUMO

161.800,00

106.102,82

32.327,93

31.010,26

31.010,26

73.774,89

1.343.208,00

1.315.508,00

744.315,28

714.433,26

714.433,26

571.192,72

50.000,00

17.300,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

12.300,00

50.000,00

17.300,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

12.300,00

10.000,00

10.000,00

4.710,02

4.370,02

4.370,02

5.289,98

10.000,00

10.000,00

4.710,02

4.370,02

4.370,02

5.289,98

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

43.000,00

44.000,00

20.573,88

20.573,88

20.573,88

23.426,12

FATOS GERADORES DIVERSOS

43.000,00

44.000,00

20.573,88

20.573,88

20.573,88

23.426,12

2.939.000,00

2.939.000,00

1.014.411,96

463.034,96

463.034,96

1.924.588,04

2.939.000,00

2.939.000,00

1.014.411,96

463.034,96

463.034,96

1.924.588,04

2.939.000,00

2.939.000,00

1.014.411,96

463.034,96

463.034,96

1.924.588,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
PESSOAL
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO

SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
INVESTIMENTOS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
SUB-TOTAL DAS DESPESAS
SUPERÁVIT
TOTAL

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO
DOTAÇÃO

7.029.556,22

7.029.556,22

4.166.128,81

3.583.212,12

3.583.212,12

2.863.427,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.029.556,22

7.029.556,22

4.166.128,81

3.583.212,12

3.583.212,12

2.863.427,41

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Altair Santana de Oliveira

Rodrigo Freitas Bittencourt

Presidente

Tesoureiro

Contadora

CRMV/BA nº 01232

CRMV/BA Nº 02496

CRC/BA nº 004542/O

xxx.251.885-xx

xxx.157.535-xx

xxx.407.455-xx
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

4.616,66

30.790,59

29.515,59

29.515,59

1.150,00

4.741,66

4.616,66

30.335,59

29.060,59

29.060,59

1.150,00

4.741,66

0,00

455,00

455,00

455,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

27.265,00

27.067,00

27.067,00

198,00

0,00

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE

0,00

27.265,00

27.067,00

27.067,00

198,00

0,00

4.616,66

58.055,59

56.582,59

56.582,59

1.348,00

4.741,66

USO DE BENS E SERVIÇOS
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS

TOTAL:

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS CORRENTES
USO DE BENS E SERVIÇOS
TOTAL:

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

0,00

9.897,22

9.897,22

0,00

0,00

0,00

9.897,22

9.897,22

0,00

0,00

0,00

9.897,22

9.897,22

0,00

0,00

Impresso em: 29/03/2021 18:33
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Anexo do tópico 4.3

BALANÇO PATRIMONIAL.PDF - BALANÇO PATRIMONIAL
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CRMV / BA
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
CNPJ: 40.514.168/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial
ATIVO
Especificação
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO
Especificação
Exercício Atual
Exercício Anterior
7.848.802,87
8.042.336,08 PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.502.505,64

3.225.101,88

CREDITOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A
CURTO PRAZO
ESTOQUE
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

4.057.925,66
271.935,46

4.571.328,57
208.451,56

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

0,00

0,00

PROVISOES A CURTO PRAZO

16.436,11

37.454,07

ATIVO NAO-CIRCULANTE

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

37.454.845,59

DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO

35.764.864,79 PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
FORNECEDORES A LONGO PRAZO
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO
PROVISOES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO
RESULTADO DIFERIDO

Exercício Atual
Exercício Anterior
6.755.178,86
6.524.360,81
38.113,60

37.600,10

0,00
17.183,76

0,00
24.910,36

10.156,91

5.480,54

0,00

0,00

6.689.724,59

6.456.369,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

35.812.214,88

34.419.516,04

CREDITOS A LONGO PRAZO
CLIENTES LP
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS IMOVEIS
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO
ACUMULADAS
INTANGIVEL
SOFTWARES
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

35.812.214,88
13.353.071,46
22.459.143,42
22.459.143,42
0,00
1.612.678,43
453.892,82
2.157.016,78

34.419.516,04
12.258.207,06
22.161.308,98
22.161.308,98
0,00
1.342.145,23
441.305,48
1.698.481,82

998.231,17C

797.642,07C

0,00

0,00

29.952,28
31.543,48
1.591,20C

3.203,52
4.476,48
1.272,96C

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.755.178,86

6.524.360,81

TOTAL DO PASSIVO
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Especificação

TOTAL

45.303.648,46

ATIVO FINANCEIRO

45.286.113,95

ATIVO PERMANENTE

17.534,51

Exercício Atual

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

Resultados Acumulados

38.548.469,60

37.282.840,06

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

38.548.469,60

37.282.840,06

45.303.648,46

43.807.200,87

850.697,72

318.968,56

6.492.139,49

6.268.064,50

37.960.811,25

37.220.167,81

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

43.807.200,87 TOTAL
43.768.648,40 PASSIVO FINANCEIRO
38.552,47 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL
Compensações
ESPECIFICAÇÃO
Saldo do Atos Potenciais Ativos

Exercício
Atual

Exercício Anterior

Exercício
Anterior

ESPECIFICAÇÃO
Saldo do Atos Potenciais Passivos

Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

0,00

0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

0,00

Execução de Direitos Conveniados

0,00

0,00 Execução de Obrigações Conveniadas

0,00

0,00

Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00 Execução de Obrigações Contratuais

0,00

0,00

Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00

0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

0,00

0,00 TOTAL

Exercício Atual

Exercício Anterior
44.435.416,23

Superávit Financeiro

43.449.679,84

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Altair Santana de Oliveira

Rodrigo Freitas Bittencourt

Presidente

Tesoureiro

Contadora

CRMV/BA nº 01232

CRMV/BA Nº 02496

CRC/BA nº 004542/O

xxx.251.885-xx

xxx.157.535-xx

xxx.407.455-xx
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DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA.PDF - DEMONSTRATIVO
DO FLUXO DE CAIXA

122

CRMV / BA
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
CNPJ: 40.514.168/0001-30
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITAS CORRENTES

3.559.346,93

4.113.704,98

RECEITA TRIBUTÁRIA

303.384,62

357.743,95

303.384,62

357.743,95

TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS E EMOLUMENTOS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

303.384,62

357.743,95

2.808.098,72

2.836.476,10

2.808.098,72

2.836.476,10

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

1.361.710,21

1.343.456,69

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

1.446.388,51

1.493.019,41

30.360,95

33.992,82

30.360,95

33.992,82

RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS
JUROS DE MORA
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
MULTA POR MORA
MULTAS POR MORA
OUTRAS MULTAS
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DÍVIDA ATIVA
OUTROS INGRESSOS

30.360,95

33.992,82

205.374,75

482.438,48

66.245,19

110.976,92

66.245,19

110.976,92

84.786,21

143.580,42

84.786,21

143.580,42

570,74

447,70

570,74

447,70

23.281,19

112.597,80

15.833,57

45.916,14

7.447,62

66.681,66

30.491,42

114.835,64

30.491,42

114.835,64

212.127,89

403.053,63

212.127,89

403.053,63

212.127,89

403.053,63

3.759.343,93

4.044.018,02

3.120.177,16

3.406.227,76

2.344.789,74

2.398.715,94

745.443,52

948.122,90

5.000,00

27.450,00

DESEMBOLSOS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
USO DE BENS E SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS

4.370,02

9.224,07

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

20.573,88

22.714,85

OUTROS DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES

3.871.051,82

4.072.894,78

327.461,88

678.600,46

0,00

79.837,42

0,00

79.837,42

0,00

79.837,42

412.976,84

361.067,47

412.976,84

361.067,47

412.976,84

361.067,47

0,00

423,58

0,00

423,58
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Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CRMV / BA

Exercício Atual Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES

0,00

423,58

DESEMBOLSOS
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

463.034,96

152.613,74

-50.058,12

288.714,73

0,00

0,00

277.403,76

967.315,19

3.225.101,88
3.502.505,64

2.257.786,69
3.225.101,88

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020

Altair Santana de Oliveira

Rodrigo Freitas Bittencourt

Nadja dos Santos Coqueijo Fidalgo

Presidente

Tesoureiro

Contadora

CRMV/BA nº 01232

CRMV/BA Nº 02496

CRC/BA nº 004542/O

xxx.251.885-xx

xxx.157.535-xx

xxx.407.455-xx
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