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APRESENTAÇÃO 

Ligado diretamente à gerência administrativa, o setor de fiscalização do CRMV-PB possui 

expressiva relevância por representar a autarquia em sua atuação externa, mais precisamente 

na averiguação do exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista. Trata-se de uma 

das diversas formas que a entidade adota para proteger a sociedade e assegurar produtos e 

serviços de qualidade, seguros e íntegros, oferecidos por profissionais de qualidade. 

É de sua responsabilidade a realização de inspeções in loco dos mais diversos 

estabelecimentos que comercializem produtos ou prestem serviços relacionadas à medicina 

veterinária ou zootecnia, podendo estar associados direta ou indiretamente à produção animal, 

à defesa sanitária, à saúde pública e ao meio ambiente, à indústria de produtos veterinários, 

produtos de origem animal e seus derivados, seja em âmbito público ou privado, tudo em áreas 

inseridas na sua jurisdição. 

Como forma de dispormos de referencial, os dados a seguir são apresentados e, alguns 

deles, confrontados com o mesmo período do ano de 2020. 

A quantidade de estabelecimentos fiscalizada no mês de abril de 2021, por cada um dos 

fiscais, individualmente e no cômputo total, segue descrito no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Total de estabelecimentos visitados por fiscal em abril de 2021. 

  

47

31

LEANDRO PEDRO

Quantidade de estabelecimentos por 
fiscal - Abr/21



A ausência de informações individualizadas por fiscal, referente ao mesmo mês do ano 

de 2020, não permite que tenhamos parâmetros de comparação entre o quantitativo fiscalizado 

por cada um entre os referidos períodos. 

No que tange ao comparativo de fiscalização referente ao mesmo período do ano 

passado, o gráfico 2 apresenta os dados obtidos. 

Gráfico 2 – Comparativo da quantidade de estabelecimentos fiscalizados no mês de abril de 2020 

e 2021. 

  

 

Observa-se que em abril de 2020, sob condições de trabalho submetidas à situação 

pandêmica, foram trabalhados apenas 07 dias do referido mês, permitindo uma fiscalização de 

somente 03 (três) alvos. Comparando-se com o mesmo mês do ano atual, podemos notar que 

houve um aumento expressivo (78; 2.600% a mais que no ano anterior). Destaca-se, contudo, 

que no ano vigente foram trabalhados 19 dias do mês de abril, o que significa oportunidade de 

melhor desempenho no atingimento de maior quantidade de alvos na ordem absoluta de 75 a 

mais (média de 4,10 alvos por dia), o que nos coloca em patamar bem acima de 2020. 

Como os fiscais começaram, no mês de março, a seguirem a ordem de visita aos alvos 

segundo os itinerários de fiscalização na capital e Região Metropolitana que foram implantados, 

esperava-se que houvesse, de fato, uma maior produtividade. Destaca-se, porém, que um dos 

fiscais passou duas semanas afastados por suspeita de infecção pelo COVID-19, aguardando 

resultado de exame feito na rede pública, o que demandou um longo tempo. 
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Além disso, destaca-se que as demandas organizacionais que esão surgindo em virtude 

da reorganização do setor e ainda as de cunho administrativo, emanadas do funcionamento da 

autarquia, consomem algum tempo dos fiscais, reduzindo a atuação frente a alvos. 

Uma nova averiguação está sendo inserida no relatório mensal, que é o registro de 

novos estabelecimentos (aqueles que estão recebendo a fiscalização do CRMV pela primeira 

vez). 

Para a consecução dos alvos de fiscalização, os fiscais contam com viaturas identificadas 

com o brasão da república e disponíveis em todo o período de serviço semanal. O total de 

quilômetros rodados em abril de 2021 encontra-se descrito no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Quilometragem rodada por cada fiscal em abril de 2021. 

 

 

Ao se comparar o quantitativo rodado em quilômetros por mês, constata-se que o fiscal 

Pedro apresenta maior quilometragem rodada quando confrontado com o fiscal Leandro, 

embora o quantitativo de alvos fiscalizados por Leandro seja superior (47) quando comparado 

com a quantidade fiscalizada por Pedro (31). No mês em questão a diferença de quilometragem 

entre os veículos foi relativamente expressiva (104 km) e, destaca-se que o primeiro fiscal utiliza 

a viatura para deslocamento de casa para a autarquia e vice-versa, diariamente. 
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CONCLUSÃO 

Observa-se que, ainda que estejamos em fase de circulação restrita em virtude da 

disseminação viral do novo coronavírus, tendo sido suspensas as viagens para o interior do 

estado, o número de alvos visitados ainda segue, relativamente dentro de uma média esperada, 

haja vista que em 2020, houve meses em que nenhum estabelecimento foi fiscalizado, devido 

às medidas restritivas decorrentes da pandemia. 


