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A fiscalização no primeiro semestre de 2019

O CRMV-PR fiscalizou 3,1 mil estabelecimentos no 
primeiro semestre, apresentando um aumento de 40% 
se comparado ao mesmo período do ano anterior. O 
crescimento é resultado da reestruturação administra-
tiva implementada em julho de 2018, quando foram 
estabelecidas estratégias, definidas prioridades e re-
adequado o planejamento de viagens dos fiscais jun-
tamente com os médicos veterinários da Autarquia na 
região. Com a efetivação de metas, cada agente de fis-
calização passou a realizar, no mínimo, 80 fiscalizações 
por mês.

Comparativo de fiscalizações

Foi implementada também uma atuação voltada à 
orientação, que tem reflexo direto nos mais de três mil 
Termos de Fiscalização (TF) emitidos nos primeiros seis 
meses do ano – 90% a mais que em 2018; o documento 
é utilizado para orientar profissionais e estabelecimen-
tos a regularizar situações sem a necessidade de aplica-
ção de multa.

No caso dos Autos de Infração, em que é estipulado 
um prazo para a regularização e que automaticamente 
se transforma em multa caso as alterações não sejam 
realizadas, foram emitidos 834.

Comparativo de documentos emitidos

FISCALIZAÇÃO NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2019

A fiscalização do exercício profissional é a ativi-
dade finalística prioritária dos Conselhos de Classe. 
Por isso o CRMV-PR volta seus recursos financeiros 
e administrativos para esta finalidade. O resultado 
das atividades realizadas de janeiro a junho de 2019 
pode ser visto nesta edição do Formação & Infor-
mação.

Atualmente o CRMV-PR possui um quadro funcional 
de fiscalização composto por 12 fiscais, sendo 8 agen-
tes de fiscalização e 4 médicos veterinários, os quais 
atuam também como assessores técnicos. A região de 
Curitiba, por concentrar mais de 30% dos estabeleci-
mentos e profissionais do Estado, conta com 3 agentes 
de fiscalização e 2 médicos veterinários, o que reflete 
na maior quantidade de estabelecimentos fiscalizados.
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Primeiro semestre de 2018 Primeiro semestre de 2019

2262
3180

Termos de Fiscalização Auto de Infração

1715

3278

554 834

Primeiro semestre de 2018

Primeiro semestre de 2019
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Estabelecimentos fiscalizados por região

Curitiba e região
1002 (32%)

Ponta Grossa e região
362 (11%)

Londrina e região
389 (12%)

Maringá e região
380 (12%)

Cascavel e região
561 (18%)

Pato Branco e região
486 (15%)

TOTAL
3180

A atuação da fiscalização envolve desde visitas de rotina até apuração de denúncias e solicitações de outros 
órgãos da esfera pública, seguindo a ordem de prioridade abaixo:

Solicitações do 
Ministério Público e 

outros órgãos

Denúncias emergen-
ciais, nas quais o fato 

não é contínuo

Processos adminis-
trativos que exigem 
fiscalização in loco

Demais denúncias 
e fiscalizações de 

rotina

Solicitações do Ministério Público e outros órgãos 

Até junho deste ano, o CRMV-PR realizou 7 fiscaliza-
ções a pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR): 
2 frigoríficos, 4 canis e 1 de estabelecimentos que man-
tém e comercializam animais.

Nesse último, foram fiscalizados mais de 100 es-
tabelecimentos no município de Toledo para avaliar 
o bem-estar dos animais. A ação foi intensificada por 
uma semana com a presença dos 4 médicos veteriná-
rios da assessoria técnica do Conselho, que verificaram 
a situação de hospitais, clínicas, consultórios, centros de 
diagnóstico, petshops e comércios de animais vivos e 
medicamentos de uso veterinário.

A Autarquia também realizou 16 ações de fiscaliza-
ção conjunta com órgãos como a Polícia Civil, Vigilância 
Sanitária e Secretaria do Meio Ambiente. Entre elas, um 

abrigo assistencial de Fazenda Rio Grande, um canil 
clandestino com prática ilegal de cirurgias mutilantes e 
um canil comercial de Quatro Barras. 

Fiscalização em abrigo assistencial
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https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5520_CRMV-PR-participa-de-fiscalizacao-em-abrigo-assistencial-de-Fazenda-Rio-Grande.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5488_Fiscalizacao-conjunta-em-canil-clandestino-constata-pratica-de-cirurgias-mutilantes.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5488_Fiscalizacao-conjunta-em-canil-clandestino-constata-pratica-de-cirurgias-mutilantes.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5524_Canil-comercial-de-Quatro-Barras-passa-por-fiscalizacao-conjunta.html
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Fiscalizações realizadas em conjunto com outros 
órgãos

Fiscalização em canil sob responsabilidade de prefeitura municipal

Fo
to

: Fiscalização
/C

R
M

V
-PR

Fiscalização em abatedouro Fiscalização em abatedouro

Fo
to

: Fiscalização
/C

R
M

V
-PR

Fo
to

: F
is

ca
liz

aç
ão

/C
R

M
V

-P
R

Fiscalização em abatedouro Fiscalização em abatedouro

Fo
to

: Fiscalização
/C

R
M

V
-PR

Fo
to

: F
is

ca
liz

aç
ão

/C
R

M
V

-P
R

11

4

1

Comércio de animais Canis Evento



8

DENÚNCIAS
O CRMV-PR recebe essencialmente dois tipos de 

denúncia: contra profissionais e contra estabelecimen-
tos. O primeiro ocorre em casos de possível conduta 
antiética do profissional e precisa, obrigatoriamente, 
ser formalizado e identificado para análise da Autar-
quia; quando procedente, a denúncia é encaminhada 
para instauração de Processo Ético-Profissional (PEP), 
ou seja, o profissional será julgado por sua conduta 
com base no Código de Ética. Essa apuração é de res-
ponsabilidade do Plenário (diretores e conselheiros).

No caso das denúncias contra estabelecimentos, a 
responsabilidade da apuração é da seção de fiscaliza-
ção, que fará fiscalização in loco, emitirá autos de infra-
ção, termos de fiscalização, solicitará esclarecimentos 
aos responsáveis técnicos ou encaminhará o processo 
para aplicação de multa. 

No primeiro semestre o CRMV-PR recebeu 245 de-
núncias contra estabelecimentos, das quais 70% foram 
apuradas e 69 estão em andamento. As denúncias po-
dem ser recebidas presencialmente e por e-mail, no 

entanto o maior índice é através do site oficial (65%), 
em ferramenta implementada há um ano com o lança-
mento do novo site oficial. Há ainda aquelas recebidas 
de outros órgãos, como prefeituras municipais e Minis-
tério da Agricultura, para averiguação das condições 
dos estabelecimentos com atividades ligadas à medi-
cina veterinária e zootecnia, assim como a atuação do 
responsável técnico.

Motivo da denúncia

O principal motivo das denúncias (24,9%) envol-
ve a atuação de médicos veterinários e zootecnistas 
como responsáveis técnicos, as quais são averiguadas 
e, quando procedentes, encaminhadas para processo 
ético. 

Quanto aos estabelecimentos, as principais denún-
cias são de falta de registro e anotação de responsa-
bilidade técnica, seguidas de publicidade irregular e 
atividades de comércio.

ART/Reg.

Cirurgia/Internamento em 
consultório

Comércio

Condições higiênico-sanitárias

Estrutura de estabelecimento 
veterinário

Exercício Ilegal

Maus-tratos

Pessoa Física/RT

Prática clínica em estabelecimento 
comercial

Projeto de controle populacional

Publicidade

Outros

41

5

21

6

4

11

19

61

17

7

35

18

https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5384_noticia.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5384_noticia.html
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Comércio/
distribuição 
de medica-

mentos

Criação/ma-
nutenção de 

animais

Estabele-
cimento 

veterinário

Evento Prefeitura POA

Das 41 denúncias de Anotação de Responsabilida-
de Técnica (ART) e registro, 46% são de estabelecimen-
tos com comércio de animais, comércio de produtos 
veterinários e serviço de estética, e 19% de estabeleci-
mentos que industrializam produtos de origem animal. 
Há ainda casos de internamento sem presença de médi-
co veterinário, cursos, editais de licitação, entre outros.

No que se refere a maus-tratos, são realizadas as 
fiscalizações conjuntas com outros órgãos e, quando é 
identificado o envolvimento de profissional médico ve-
terinário e zootecnista, o processo é encaminhado para 
análise da conduta pelo Plenário.

Ramo de atividade dos estabelecimentos

Do total das denúncias recebidas no primeiro se-
mestre, 29% são contra estabelecimentos veterinários 
(ambulatórios, consultórios, clínicas e hospitais). Em se-
gundo lugar ficam os estabelecimentos de comércio e 
distribuição de produtos veterinários e animais.

Ração Serviço de 
estética

Outros Denúncia 
contra profis-

sionais

Encaminhamento de denúncia

O CRMV-PR também encaminhou seis denúncias ao 
Ministério Público: 3 de exercício ilegal, 2 de maus-tra-
tos em canil e 1 de abate clandestino e sem insensibi-
lização. Além disso, encaminhou 14 denúncias aos de-
mais órgãos competentes, como Serviço de Inspeção 
Municipal, Polícia Civil e Vigilância Sanitária.

50

9

72

2

11

21

37

8

28

7

7

5

5

3

Produtos de origem animal

Maus-tratos

Comércio e estética

Exercício ilegal
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ASSESSORIA TÉCNICA - ASSTEC

Análise de normativas e resoluções

Além de atuar diretamente nas fiscalizações, os 
médicos veterinários assessores técnicos do CRMV-PR 
prestam serviços e orientação a pessoas físicas, jurí-
dicas e à sociedade sobre responsabilidade técnica e 
fiscalização, conforme as legislações que norteiam as 
atividades desenvolvidas. 

Como órgão consultivo de leis e normativas relacio-
nadas à medicina veterinária e à zootecnia, o CRMV-PR 
encaminhou ao Ministério Público análise de duas leis: 
Lei Estadual n° 19.599, que dispõe sobre a produção e 
a comercialização dos queijos artesanais no Estado do 
Paraná; e Lei Municipal nº 3763/2019, que institui a po-
lítica de bem-estar animal e controle populacional de 
cães e gatos em Chopinzinho-PR. 

Encaminhou à Câmara Municipal de Pato Branco 
análise do Projeto de Lei nº 03/2019, que determina a 
afixação de placa contendo mensagem com os núme-
ros dos telefones para denúncias de maus-tratos a ani-
mais nas clínicas veterinárias.

Auxiliou, a pedido da vereadora Fabiane Rosa, na 
revisão da Lei Municipal nº 13.908/2011, que estabele-
ce sanções e penalidades administrativas para aqueles 
que praticarem maus-tratos aos animais em Curitiba. 
Ainda referente a maus-tratos, analisou o Projeto de Lei 
nº 192/2018 em solicitação da Câmara Municipal de 
Londrina.

Colaborou, ainda, para a construção de quatro re-
soluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(CFMV), entre elas a Resolução nº 1275/2019, publica-
da em julho, que estabelece as condições para funcio-
namento de ambulatórios, consultórios, clínicas e hos-
pitais veterinários em território nacional.

Análise de projetos de controle populacional de 
cães e gatos

Em janeiro deste ano, o CRMV-PR publicou a Reso-
lução nº 1/2019, que normatiza os procedimentos de 
contracepção de cães e gatos em ações pontuais (muti-
rões) e programas de esterilização cirúrgica com finali-
dade de controle populacional.

Para serem aprovados, os projetos devem atender a 
todos os requisitos da resolução. Essa análise minuciosa 
é feita pela assessoria técnica da Autarquia, que infor-
ma ao requerente se o projeto precisa de ajustes ou se 
prosseguirá para etapa final: análise do Plenário.

Ao todo, a Asstec avaliou 15 projetos de controle 
populacional no primeiro semestre: 3 foram aprovados 
e 12 reprovados. Também foi realizado levantamen-
to dos programas de controle populacional ativos no 
Paraná, enviado ofício aos Responsáveis Técnicos soli-
citando relatório das atividades, e intensificadas as fis-
calizações. 

Atendimentos orientativos

Outra atividade realizada pelos médicos veteriná-
rios assessores técnicos do Conselho é o atendimen-
to telefônico e presencial para fornecer orientações e 
considerações técnicas sobre resoluções do CFMV e do 
CRMV-PR. Neste ano, foi implementado o atendimento 
personalizado e com hora marcada em Curitiba, Lon-
drina e Cascavel. Em seis meses, foram realizados 744 
atendimentos. 

Outras demandas

A Asstec atua também em conjunto com as Comis-
sões Técnicas do CRMV-PR para a análise de leis e na 
criação de manuais como o de publicidade e o de ba-
nho e tosa, que serão publicados em breve. Além da 
participação em reuniões com entidades e órgãos pú-
blicos e audiências públicas de temas voltados à medi-
cina veterinária e à zootecnia.

https://www.crmv-pr.org.br/pagina/240_Projetos-aprovados.html
https://www.crmv-pr.org.br/pagina/240_Projetos-aprovados.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5379_noticia.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5379_noticia.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5522_Fiscalizacao-do-CRMV-PR-discute-implantacao-do-SIM-em-Adrianopolis.html
https://www.crmv-pr.org.br/noticiasView/5587_CRMV-PR-defende-atuacao-do-RT-na-criacao-e-comercio-de-caes-e-gatos.html



