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Prezados colegas,

É com imensa satis-
fação que publicamos a 
primeira edição do Bo-
letim de Pessoa Física 
do ano de 2019, na qual 
abordamos relevantes 
assuntos de interesse 
dos médicos veteriná-
rios e dos zootecnistas, 
bem como algumas das 
principais ações do 
CRMV-MG. No primeiro 
contato com os profis-
sionais por meio do bole-

tim neste ano, reforçamos nosso compromisso de promo-
vermos a valorização e o respeito profissional ao longo do 
ano, por meio de ações estratégicas, como as de fiscaliza-
ção e as de educação continuada. 

Destacamos um importante benefício para os profis-
sionais inscritos. Trata-se do valor da anuidade, que não 
sofreu reajustes para o ano de 2019 e permite o pagamento 
em diferentes formas, com descontos de até 15% para os 
profissionais que efetuaram o pagamento até o dia 31 de 
janeiro. No intuito de dinamizarmos cada vez mais os pro-
cessos, disponibilizamos, no portal do CRMV-MG, a possi-
bilidade de emitir o boleto online, para os profissionais que 
optarem pelo parcelamento do valor da anuidade. 

A atuação dos profissionais que representamos é pri-
mordial para a promoção da sanidade animal. Assim, res-
saltamos a importância da notificação obrigatória de doen-
ças animais ao Serviço Veterinário Oficial, que em Minas 
Gerais é representado pelo Instituto Mineiro de Agrope-
cuária (IMA). A obrigatoriedade de notificar doenças ou 
suspeita de doenças ao IMA está prevista na Resolução n° 
1138 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), 
que aprova Código de Ética do Médico Veterinário. 

Reforçamos a necessidade de uma educação no ensino 
superior cada vez mais condizente com a importância dos 
médicos veterinários para a sociedade. Portanto, disponibi-
lizamos neste boletim uma síntese de meu pronunciamento 
sobre o tema, publicado em um vídeo nas redes sociais do 
CRMV-MG. Aproveito a oportunidade para me colocar à dis-
posição para ouvir sugestões dos profissionais inscritos para 
temas que possamos abordar e contribuir cada vez mais com 
a valorização da Medicina Veterinária e da Zootecnia.

Boa leitura e um grande abraço!
Dr. Bruno Divino 

CRMV-MG nº 7002
Presidente 

bruno.rocha@crmvmg.gov.br

EDITORIAL

9Você Sabia?

A Resolução CFMV n° 780/2004 estabelece 
que não é permitido fazer consulta, diagnós-
tico ou prescrição de tratamentos através de 
veículos de comunicação de massa. Ainda se-
gundo o documento, é permitida a publicidade 
veiculada por qualquer forma ou meio de co-
municação, de atividade profissional resultan-
te de iniciativa, participação e/ou anuência do 
profissional. Nestes casos, deve-se obedecer 
aos requisitos que a Resolução estabelece.

Tem alguma sugestão? Envie um e-mail para 
contato@crmvmg.gov.br
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O CRMV-MG informa que os valores da anuidade 
não sofreram reajustes para o ano de 2019. Con-

forme divulgado previamente pelo Conselho, os profis-
sionais que efetuaram o pagamento até o dia 31 de ja-
neiro obtiveram 15% de desconto no valor. Ainda estão 
disponíveis quatro formas de quitação, com vencimentos 
em: 28 de fevereiro (10% de desconto), 31 março (5% de 
desconto) e 30 de junho (sem desconto), além da possibi-
lidade de parcelamento em até seis vezes. 

Para utilizar essas opções, o profissional deve emitir 
o boleto exclusivamente pela internet, através do portal 
do CRMV-MG. A mudança é mais uma inovação implan-
tada pelo Conselho com o objetivo de estar alinhado às 
mais modernas práticas de gestão, com a informatização 
dos processos e também em atenção ao meio ambiente, 
frente à necessidade crescente de economia de papel. 
O Conselho espera que a alteração seja bem recebida e 
atenda às expectativas dos profissionais.

Os pagamentos efetuados após 30 de junho de 2019 
sofrerão os acréscimos previstos no artigo 3º da Resolu-
ção Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) nº 
867/2007, com multa de 10%, juros de 1% ao mês e corre-
ção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

Reajuste zero
Atendendo aos anseios dos profissionais inscritos 

e considerando a situação atual do país, os valores da 
anuidade de 2019 não sofreram reajustes. A medida foi 
publicada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV) por meio da resolução nº 1.224 de 3 de setembro 
de 2018.

Taxas
A Resolução 1.224 também estabelece os valores das 

taxas e emolumentos para o ano de 2019, que também 
mantém os valores, incluindo a inscrição de pessoa físi-
ca, definida em R$ 72,00, e de registro de pessoa jurídica, 
em R$ 214,00. Outros valores determinados são o de ex-
pedição de Cédula de Identidade Profissional (R$ 72,00); 
substituição ou 2ª via de cédula (R$ 115,00); certificado 
de regularidade (R$ 83,00); registo de título de especia-
lista (R$ 134,00); anotação de responsabilidade técnica 
(R$ 132,00); e de renovação de responsabilidade técnica 
(R$ 100,00).

Sem reajustes e até 15% de desconto

ANUIDADE 2019

“
Ainda estão dispo-
níveis quatro for-
mas de quitação, 
com vencimentos 
em: 28 de fevereiro 
(10% de desconto), 
31 março (5% de 
desconto) e 30 de 
junho (sem des-
conto), além da 
possibilidade de 
parcelamento em 
até seis vezes. 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

E m um vídeo publicado pelo CRMV-MG em sua página 
no facebook no dia 18 de dezembro, o presidente dr. 

Bruno Divino pronunciou-se sobre o ensino no âmbito da Me-
dicina Veterinária e da Zootecnia, respondendo perguntas e 
sanando dúvidas relativas ao papel do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais no que se refere a graduação nas 
profissões que representam.

O CFMV e os CRMVs podem proibir a abertura de novos 
cursos de graduação em Medicina Veterinária ou Zootec-
nia presenciais ou a distância?

A abertura de cursos de graduação é uma atribuição úni-
ca e exclusivamente do Ministério da Educação (MEC). O má-
ximo que acontece são consultas feitas ao Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV) que nem sempre são levadas 
em conta para a autorização da criação de cursos de gradu-
ação. Nem o CFMV nem os Conselhos Regionais tem o poder 
de impedir a abertura de cursos presenciais ou a distância.

É interessante para o CFMV e para os CRMVs o grande 
número de faculdades formando muitos médicos veteri-
nários e zootecnistas?

Não é verdade. O papel do Conselho é proteger a socieda-
de contra os maus profissionais e valorizar a profissão. O que 
vem acontecendo com este grande número de formandos, 
é que o mercado têm recebido uma série de profissionais 
que não estão preparados adequadamente para prestar os 
serviços para a sociedade, resultando em erros e um maior 

Dr. Bruno Divino pronuncia-se sobre o ensino da 
Medicina Veterinária e da Zootecnia

número de processos éticos sendo abertos no 
Conselho. Isto não é bom nem para a socieda-
de, nem para nossas profissões e nem para o 
Conselho. 

O CRMV-MG pode promover um exame 
de habilitação, a exemplo da OAB? 

Entre os anos de 2003 e 2007, o CFMV ins-
tituiu o exame nacional de certificação pro-
fissional. Tive a oportunidade de fazer este 
exame que foi muito bom para provar minha 
capacidade de exercer a profissão de médi-
co veterinário. Mas, devido a uma série de 
ações judiciais, esta prova foi levada ao STF, 
e houve uma decisão por cancelar a prova de-
vido a sua inconstitucionalidade. A partir daí, 
ficamos impedidos de realizar este teste de 
proficiência aos formandos. Além da OAB, so-

mente o Conselho de Contabilidade está permitido legalmen-
te de realizar exames de proficiência aos recém-formados. A 
exemplo dos Conselhos de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
os conselhos de Odontologia, de Medicina, de Arquitetura e 
Urbanismo, entre outros, também são impedidos de realizar 
exames de habilitação aos profissionais que representam. 

Diante disto, quais ações podem ser tomadas pelo 
CRMV-MG?

O Conselho possui ferramentas administrativas para fis-
calizar o grande número de instituições que oferecem cursos 
de Medicina Veterinária e de Zootecnia, assim como para ga-
rantir a qualidade do ensino ofertado. Determinamos a obri-
gatoriedade de um registro no CRMV-MG, Responsabilidade 
Técnica do curso, as aulas devem ser aprovadas nos CONCE-
AS, e, além disso, caso ocorra algum erro nos serviços ofere-
cidos à sociedade, os profissionais são julgados e apenados 
perante nosso Conselho de Ética. Outra forma de tentarmos 
coibir o crescente número de cursos, é nos mobilizamos pe-
dindo apoio a nossos representantes legais, como deputados 
federais e senadores, para que possamos promover a cria-
ção de leis que inibam a criação de cursos. 

Nosso papel enquanto Conselho de Classe é representar 
os médicos veterinários e zootecnistas, promover a valoriza-
ção de suas profissões, assim como fiscalizar o exercício das 
mesmas, evitando que sejam prejudicadas pelo mau exer-
cício profissional e oferecendo um trabalho de qualidade a 
sociedade. Certamente usaremos de todas as nossas forças 
para que possamos cumprir com nosso dever. 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Parceria entre CRMV-MG e IMA viabiliza 
treinamento sobre Eutanásia em Equídeos

E m parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), o CRMV-MG, por meio do conselheiro e médi-

co veterinário dr. José Carlos Pontello, ministrou um trei-
namento para médicos veterinários do Serviço Veterinário 
Oficial do IMA sobre Eutanásia em Equídeos, no dia 03 de 
dezembro, com parte teórica ministrada em Januária e par-
te prática que abrangeu municípios do entorno, como São 
Francisco. O encontro foi realizado em virtude da incidên-
cia de Anemia Infecciosa Equina no estado. 

O objetivo do curso foi apresentar um protocolo de eu-
tanásia simples e de fácil execução, aos médicos veteriná-
rios do IMA, mesmo em condições do campo, que cumpre 
os requisitos da Resolução CFMV/1.000 e também do per-
fil humanitário do processo, além de preservar a relação 
dos cuidadores dos animais que não exibiram, durante as 
atividades práticas, qualquer inconformidade com os pro-

cedimentos. “Na nossa rotina como clínicos, trabalhamos 
dentro de condições sob nosso controle, dentro dos nossos 
estabelecimentos, com autorização prévia do cliente para 
os procedimentos médicos. A Eutanásia muitas vezes já é 
uma das opções visualizadas durante um tratamento a uma 
enfermidade grave”, explica.

O conselheiro do CRMV-MG agradeceu ainda a recep-
tividade do IMA e da coordenação do projeto, assim como 
pregou a necessidade de coalizão entre os profissionais. 
“A experiência só nos mostra mais uma vez, que ao contrá-
rio de nos isolarmos nas nossas áreas de atividade, sejam 
privadas ou do serviço oficial, devemos manter uma coope-
ração permanente e só assim o agronegócio vai nos enxer-
gar como agentes melhoradores das condições inerentes à 
nossa profissão”, finalizou dr. Pontello. 

Colação na PUC Minas

O CRMV-MG esteve presente na colação de grau do 
curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Univer-

sidade Católica de Minas Gerais (PUC MG), representado 
pelo seu presidente, dr. Bruno Divino Rocha. A solenidade 
aconteceu no dia 13 de dezembro, no Teatro João Paulo 
II, na PUC Coração Eucarístico. Na oportunidade, dr. Bruno 
realizou a entrega do Certificado de Honra ao Mérito à alu-
na Beatriz Vilaça Rodrigues, destaque entre os formandos 
do curso de Medicina Veterinária 2018/02. A ação é uma 
importante forma de incentivar os novos médicos veteriná-
rios para que exerçam a profissão com excelência.

Atlas de doenças das 
aves

E m parceria com a Escola de Veterinária da UFMG, o 
CRMV-MG publicou a edição n° 91 dos Cadernos Téc-

nicos, intitulada “Atlas de doenças das aves”. Publicado 
em dezembro de 2018, o documento apresenta imagens de 
doenças e suas etiologias, representativas da realidade 
local de aves domésticas, selvagens, nativas e exóticas. 
Há também, registros da rotina de diagnósticos no labora-
tório de doenças das aves. Como nas edições anteriores, 
esse caderno técnico tem como objetivo responder com 
imagens à lacuna em informação de acesso prático sobre 
importantes doenças das aves. 
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PERSPECTIVAS 2019

Cenário positivo para o agronegócio mineiro

N ão há dúvidas de que o Agronegócio é um dos prin-
cipais pilares da economia brasileira. Em 2017, o 

setor teve o melhor resultado em toda a série histórica do 
IBGE e assumiu protagonismo na evolução do PIB, com 
crescimento de 13%. Apesar da retração do consumo in-
terno de proteína animal no Brasil, em 2018, o valor bruto 
da produção da pecuária do estado de Minas Gerais teve 
queda de apenas 1,70% e contabilizou mais de R$ 21,5 bi-
lhões de reais, sendo o segundo maior do país, atrás ape-
nas do estado do Paraná. 

Minas é estratégica para os resultados da agropecuá-
ria brasileira. Segundo dados da Secretaria de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, 
possui o maior rebanho de vacas ordenhadas do país (3,4 
milhões de cabeças); o terceiro maior rebanho bovino (23 
milhões cabeças); o quarto maior rebanho suinícola (5,2 
milhões de cabeças); e o quinto maior rebanho efetivo de 
aves de corte (mais de 100 mil cabeças). Os resultados do 
setor estão alicerçados nos conhecimentos dos médicos 
veterinários e dos zootecnistas, com métodos que garan-
tem produtividade, sanidade animal e alavancam os resul-
tados nas fazendas. 

O positivismo nas perspectivas para o agronegócio em 
2019 é reforçado pelo levantamento da safra de grãos re-
alizado pela CNA que constatou uma estimativa de produ-
ção para a safra 2018/2019 de 237,3 milhões de toneladas - 
crescimento de 4,2%. Outro fator é o provável crescimento 
da demanda interna com o aumento do poder de compra 
da população, uma vez que o Banco Central do Brasil esti-
pula um crescimento de 2,5% no PIB durante o ano. 

Na avaliação do diretor do Grupo Rehagro, dr. Clóvis 
Corrêa, a perspectiva positiva justifica-se tendo em vista 
o crescimento da demanda por alimentos e as inovações 
tecnológicas. “Existe uma expectativa de muito otimismo 
no agronegócio brasileiro em virtude do cenário de au-

mento da demanda mundial de alimentos e o Brasil com 
certeza tem papel decisivo no atendimento dessa deman-
da. Outro aspecto importante é a revolução digital que já 
chegou ao agronegócio”, afirma.

Positivismo na agropecuária
A proteína bovina é um dos principais carros-chefe da 

agropecuária em Minas. O melhoramento genético é uma 
das áreas que contribuem para que as perspectivas sejam 
positivas no setor no ano de 2019, como destaca o médico 
veterinário dr. Alessandro Magno Cambraia. “Minas é um 
estado referência em genética zebuína que remete a uma 
perspectiva favorável em função da demanda que existe 
por este tipo de genética. Além disso, as tecnologias como 
fertilização in vitro e inseminação artificial poderão ser 
mais exploradas”, avalia.

Minas é reconhecida por sua expressiva pecuária lei-
teira. A retração do consumo interno foi um dos fatores 
que afetou negativamente o setor em 2018. Analista de 
agronegócios da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais, o zootecnista dr. Walisson Lara 
estipula uma perspectiva positiva na pecuária leiteira do 
estado em 2019, associando-a a economia e a produção 
de grãos. “Para o ano de 2019, com provável melhoria no 
cenário econômico, a expectativa é de que o setor leitei-
ro seja mais demandado pela sociedade, além disso, com 
uma safra de grãos maior, os produtores tem um custo de 
produção mais barato, podendo investir mais na atividade 
e obter melhores resultados em 2019”, avalia.

A suinocultura mineira é uma das mais pujantes do país. 
Para o ano de 2019, a expectativa de melhoria no cenário 
também se alicerça na boa previsão da safra de grãos, de 
acordo com o vice-presidente da Associação Mineira dos 
Suinocultores, José Arnaldo Cardoso Pena. “Em 2019 a 
expectativa da produção de milho e soja é muito melhor, 
o que contribui com o crescimento do setor suinícola. As-
sim, também temos uma perspectiva de aumentarmos o 
comércio internacional”, avalia. 

A avicultura é outro importante setor para a agropecu-
ária do estado. O presidente da Associação de Avicultores 
de Minas Gerais, dr. Antônio Carlos Vasconcelos, reforça 
que a expectativa é de melhora no setor e de protagonismo 
da avicultura mineira em âmbito nacional no ano de 2019. 
“O nosso agronegócio avícola entra em 2019 com ares de 
prosperidade, uma vez que, as movimentações produtivas 
e de políticas públicas para superar a crise que impactou 
negativamente o setor em 2018, serão molas propulsoras 
para colocar a avicultura novamente nos trilhos”, avalia.
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EM PAUTA

Notificação obrigatória de doenças animais

A notificação de suspeita ou de ocorrência de doenças 
nos animais é o elemento fundamental no sistema de 

vigilância veterinária. A obrigatoriedade dessa ação está 
prevista em atos normativos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e deve ser executada 
também pelos médicos veterinários que atuam na iniciativa 
privada. O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) é o ser-
viço veterinário oficial (SVO) do estado de Minas Gerais e 
deve ser acionado nesse caso. 

Lembrando também que está previsto na Resolução nº 
1138 do CFMV, de 16 de dezembro de 2016, a qual Aprova 
o Código de Ética do Médico Veterinário, no Capítulo II, dos 
deveres do médico Veterinário, em seu Art. 6º, inciso VII: 
“fornecer informações de interesse da saúde pública e de 
ordem econômica às autoridades competentes nos casos de 
enfermidades de notificação obrigatória”. 

O primeiro ato normativo que listou as doenças passí-
veis de notificação obrigatória, em caso de suspeita ou de 
ocorrência, foi o Decreto nº 24.548, publicado em 03 de julho 
de 1934. Em março de 2006, foi publicado o Decreto 5.741, 
que organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (SUASA), que tem como objetivo garantir a 
proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, 
a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agro-
pecuária, e identidade, qualidade e segurança higiênico-
-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais 
destinados aos consumidores.

A lista nacional de doenças animais de notificação obri-
gatória, atualizada pela Instrução Normativa nº 50/2013 do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, está 
composta por 141 doenças, classificadas conforme as dife-
rentes espécies de animais terrestres.

A notificação imediata de ocorrência de suspeita de do-
enças exóticas, emergentes ou das categorias 1, 2 e 3 da Lis-
ta de Doenças de Notificação Obrigatória constantes na IN 
50/13 deve ser apresentada por meio do Formulário de notifi-
cação de suspeita ou ocorrência de doenças animais (FORM 
NOTIFICA), presencialmente no Escritório do IMA ou ainda 
através de telefone ou pelo e-mail notifica@ima.mg.gov.br.

O preenchimento do formulário, disponível no site do 
IMA, deve ser o mais completo possível, de forma a facili-
tar a adoção de ações pelo SVO, com atenção em especial 
aos campos 3 e 4 que se referem, respectivamente, a infor-
mações sobre o estabelecimento (propriedade rural, hospi-
tal veterinário, clínica e adjacentes) onde se encontram os 
animais envolvidos na notificação e a informações sobre a 
suspeita ou ocorrência da doença.

É obrigação dos médicos 
veterinários em Minas realizar 
a notificação de suspeita ou de 
ocorrência de doenças ao IMA

Foto: IMA

“

Com informações do Instituto Mineiro de Agropecuária
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Movimentação de Pessoas Físicas
Período de 28 de novembro a 14 de dezembro de 2018

Cancelamentos de Inscrição
Zootecnistas  CRMV-MG nº

692/Z Jose Claudio Machado

Cancelamentos Ex-officio
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

18239 Virgílio Barbosa de Andrade
18243 Amanda Luiza de Salles 
18281 Rachel de Carvalho Diniz
18296 Ana Claudia Alves Pereira
18304 Jhonathan Alves Moreira
18309 Sttephannie Zago Marques de Almeida
18317 Guilherme Henrique Lopes Soares 
18329 Luana Martins Batista
18337 Noelli Fochesatto
18352 Maria Eduarda de Oliveira Brito Araújo
18353 Eliza Mariana Araújo Souza
18364 Luiz Fernando Oliveira Fernandes
18386 Renata Katherine Froes Ribeiro
18387 Amanda Katianne Azevedo Santos
18415 Larissa Cristina Correia Carneiro
19507 Gustavo Alves Pereira
19537 Laiz Basso Machado 

Zootecnistas  CRMV-MG nº

2212/Z Gustavo Henrique Oliveira Mendes

Falecimentos
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

3441 Cláudio Corrêa de Figueiredo
17734 Leticia Caroline Gomes Silva

Isenções Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

1545 Dirceu Alves Ferreira
2009 Marcelio Afonso Marques
2508 John Furlong

Inscrições Primárias
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

19744 Marisa Caixeta Valadão
19745 Sergio Mendes Do Couto Junior
19746 Mariana Carregal
19747 Josué Soares Firmino Hostalácio
19749 Alice Fernandes Rocha
19751 Johnathan Júnio Vilela de Oliveira
19752 Fernanda Reis Rosa
19754 Natanael Reis dos Santos Pereira
19755 Mariana Luiza Fortes Melo
19757 Luís Fernando Loiola de Oliveira
19758 Pedro Guimarães Oliveira
19760 Tila de Alcântara Menezes
19762 Vinicius Aparecido de Moura
19763 Gabriela Ribeiro de Barros Batista

Zootecnista(s) CRMV-MG n°:

2280/Z Rafael Victor Fernandes
2281/Z Paula de Oliveira Barros
2282/Z Cátia Borges Ferreira

Inscrições Secundárias
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

19761/S Gabriel Nunes Vespúcio
19764/S Fernanda Cristina Salgado Caruso

Transferências Recebidas
Médicos(as)-Veterinários(as)  CRMV-MG nº 

19742 Isabela de Almeida Maximiano
19750 Fabio Ferreira Braga

Inscrições Provisórias Primárias
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

19743 Stephanie Maiara Pereira de Oliveira
19748 Guilherme Araújo Siqueira Junior
19753 Dirceu Resende Netto Fajardo
19756 Karen Cristina Ferreira
19759 Rafael Simões de Oliveira

Reinscrições
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

4330 André Bruzzi Correa
10158 Luiza Fernandes Mendonca Kling
10863 Bruno Vicentini
17291 Maria Fernanda Moraes Barbosa
17523 Raynner Silveira Humberto
18123 Isabella Ramos Fassi
18369 Gustavo Ferreira de Brito

Transferências Concedidas
Médicos(as)-Veterinários(as) CRMV-MG n°:

7023 Renato Luiz Arantes
13154 Flavia Mattos Drummond Oliveira
14103 Alexandre dos Santos Teotônio
15605 Filipe Ramos Pereira
16983 Gabriela Marina Dias
18931 Lucas Matos Camilo

Balanço Financeiro
Período: setembro a novembro/2018

Receita Exercício Atual Exercício Anterior ∆%¹ Despesa Exercício Atual Exercício Anterior ∆%¹

Receita Orçamentária 1.279.026,60 880.548,34 45,25 Despesa Orçamentária 2.214.669,39 2.155.575,31 2,74

Receitas Correntes 1.279.026,60 880.548,34 45,25 Despesas Correntes 1.987.591,27 2.116.195,97 - 6,08

Receita Tributária 229.021,50 262.555,53 - 12,77 Pessoal Encargos e Benefícios 1.101.369,02 1.054.748,43 4,42

Receitas de Contribuições 640.862,87 205.098,75 212,47 Uso de Bens e Serviços 748.474,18 947.777,13 - 21,03

Anuidades - Pessoas Físicas 387.396,89 127.765,11 203,21 Despesas Financeiras -390,35 1.556,05 -

Anuidades - Pessoas Jurídicas 253.465,98 77.333,64 227,75 Transferências Correntes 129.693,90 98.130,59 32,16

Receita de Serviços 2.531,50 6.636,55 - 61,85 Tributárias Contributivas 3.541,86 6.013,62 - 41,10

Receita Financeira 345.182,21 314.181,89 9,87 Demais Despesas Correntes 4.902,66 7.970,15 - 38,49

Outras Receitas Correntes 61.428,52 92.075,62 - 33,28 Despesas de Capital 227.078,12 39.379,34 463,95

Receitas de Capital 0,00 0,00 - Material Permanente 227.078,12 39.379,34 463,95

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 - Pagamentos Extra-Orçamentários 1.466.290,54 1.246.410,28 17,64

Alienação de bens Móveis 0,00 0,00 - Restos A Pagar Não Processados 0,00 41.403,33 -

Equipamentos e Mat. Permanente 0,00 0,00 -    Restos A Pagar  Processados 0,00 0,00 -

Transferências Correntes 0,00 0,00 - Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 -

Receita Extra-Orçamentária 1.480.906,86 1.210.961,48 22,29

Depósito Restituíveis e Vlr. Vinculados 232.217,79 232.041,09 0,08 Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados 209.222,91 225.974,70 - 7,41

Outros Rec. Extra orçamentários 1.248.689,07 978.650,39 27,59 Outros Pagamentos Extra orçamentários 1.257.067,63 979.032,25 28,40

Saldo do Exercício Anterior 13.408.138,23 11.956.032,65 12,15 Saldos para o Exercício Seguinte 12.487.111,76 10.645.286,88 17,30

Caixa e Equivalente a Caixa 13.406.807,21 11.955.075,14 12,14 Caixa e Equivalente a Caixa 12.480.943,95 10.644.329,37 17,25

Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados 1.331,02 957,51 39,00 Depósito Restituíveis Vlrs. Vinculados 6.167,81 957,51 544,15

Total: 16.168.071,69 14.047.272,47 15,10 Total: 16.168.071,69 14.047.272,47 15,10

Obs.: ¹ Variação percentual do exercício atual em relação ao exercício anterior.

Bruno Divino Rocha Rubens Ântonio Carneiro Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa
Presidente Tesoureiro Contadora

CRMV-MG nº 7002 CRMV-MG nº 1712 CRC-MG nº 106.208

                                                  
                                                                                     
                              


