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ANUIDADE 2019

Em dia com
o CRMV-SP

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Informações
claras e precisas

JÁ ESTÁ disponível o Portal da Transparência do CRMV-SP. Com o canal, os
profissionais e a sociedade poderão obter
informações dos processos de todos os
departamentos, entre os quais estão as áreas
de comunicação, financeira, de fiscalização,
de registro de profissionais e de empresas.
Também é possível acessar resoluções,
relatórios de gestão e processos licitatórios.
Um dos novos recursos importantes que
o Portal Transparência traz é a “Carta de

Serviços”, por meio da qual está ao alcance
o conhecimento de como funcionam os
serviços, quais são eles e de que forma são
prestados, assim como os prazos estabelecidos para atendimento. O documento
atende a Lei Federal nº 13.460/17.
No portal está disponível, ainda, o
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), que foi estabelecido pela Lei Federal nº 12.527/11, a
Lei de Acesso à Informação (LAI), e permitirá que o cidadão protocole pedidos,
acompanhe prazos e cada fase do processo
de levantamento dos dados solicitados,
inclusive em casos em que a demanda seja
encaminhada a outros órgãos.

Em atendimento aos pedidos
dos profissionais registrados no
Sistema CFMV/CRMVs, a anuidade
de 2019 não sofreu alta. Os valores,
fixados pela Resolução nº 1.224, de 3
de setembro de 2018, mantêm-se os
mesmos cobrados no ano passado.
Os boletos para o pagamento
já estão disponíveis no portal do
CFMV link para siscad.cfmv.gov.
br/anuidade. Os carnês também
foram entregues via Correios durante o mês de dezembro de 2018.
Os médicos-veterinários, zootecnistas e empresários poderão
optar por efetuar o pagamento à
vista até dia 28 de fevereiro com
desconto de 10%. Já os que preferirem pagar o boleto com data de
vencimento em 31/03/2018 terão
5% de desconto. É possível, ainda,
escolher o pagamento à vista para o
mês de junho, com vencimento no
dia 30, entretanto sem desconto.

Sua opinião
nos interessa
O CRMV-SP pretende instituir um clube
de benefícios para os médicos-veterinários
e zootecnistas do Estado de São Paulo.
Para dar início a esse projeto, o Regional
gostaria de saber a opinião dos profissionais sobre os benefícios que consideram
importantes e que gostariam que fossem
disponibilizados por intermédio do Conselho. Responda a pesquisa disponível no
site do CRMV-SP (www.crmvsp.gov.br) e
colabore com a estruturação de um clube
de benefícios para as classes.
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INSTAGRAM

CRMV-SP na rede!
Siga o perfil do CRMV-SP no Instagram e acompanhe as notícias de
assuntos relacionados à Medicina
Veterinária e à Zootecnia; atualização de legislações; curiosidades e
dicas. No perfil, os médicos-veterinários, zootecnistas e a sociedade
também têm acesso às postagens das
campanhas realizadas pelo Regional.
Acesse @crmvsp!
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