
Certidão Negativa 

1 – Acesse o site do CRMV-MG ( www.crmvmg.org.br)  

2 – Clique na tecla Acesse seu cadastro (Veja a seta vermelha abaixo) 

 

3 – Você será redirecionado para a tela de acesso. 

4 – Clique em entrar (veja a seta vermelha abaixo). 

Leia atentamente as informações desta tela: O CRMV-MG disponibiliza aos profissionais e às 

empresas o acesso direto ao cadastro, onde cada um poderá realizar vários serviços diretamente 

via Web. Entre os serviços disponibilizados estão a atualização de endereço, consulta a 

documentos enviados ao CRMV-MG, consulta a situação financeira, impressão de boletos, 

cadastramento no Programa de Vacinação Contra Brucelose (PVCB) e muito mais.  Se você ainda 

não tem seu login, faça contato com o CRMV-MG e solicite a liberação de seu acesso. A solicação 

pode ser feita pelo e-mail websys@crmvmg.org.br. 

 

http://www.crmvmg.org.br/
mailto:websys@crmvmg.org.br


5 – Você será redirecionado para a tela de Login. 

6 – Na tela de login, escolha: 

7 – Tipo de Pessoa (Fisica = Médicos Veterinários e Zootecnitas Inscritos no CRMV-MG) 

   (Jurídica = Sociedades empresárias Inscritas no CRMV-MG) 

8 - o campo usuário com o seu número de CPF (sempre utilize o teclado para digitar, NÃO USE 

as funções Ctrl + C (copiar) e Ctrl + V (colar) pois o Sistema entenderá que é uma tentativa de 

fraude de segurança e não permitira o acesso 

9 -  a senha (conforme a quel lhe foi enviada pelo sistema) 

10  - Clique em entrar 

 

11 – Você será redirecionado para o seu cadastro online 

12- selecione a opção CERTIDÃO NEGATIVA 
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13- Logo após clicar na guia CERTIDÃO NEGATIVA , vai abrir uma janela para imprimi-la 

conforme abaixo: (veja como desabilitar pop-ups em seu navegados, nas intruções a seguir) 

 

14 – A certidão é aberta em uma janela pop-up 

Veja como habiliar janelas pop-up em seu computador: 

Ativar ou desativar pop-ups no Google Chrome 

1. No computador, abra o Google Chrome. 

2. No canto superior direito, clique no ícone exibido: de menu ou de mais opções . 

3. Clique em Configurações. 

4. Na parte inferior, clique em Mostrar configurações avançadas. 

5. Em "Privacidade", clique em Configurações de conteúdo. 

6. Em "Pop-ups", selecione uma opção: 

Bloquear ou permitir pop-ups no Chrome - Computador - Ajuda do ... 
https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE...hl=pt-BR 

  

 

Ativar ou desativar pop-ups no Firefox 

 

1. Abra o navegador Mozilla Firefox, clique no menu que fica na parte superior direita da 
tela. 

2. Clique em ''Opções'' 

3. Selecione a aba de Conteúdo e desmarque ''Bloquear janelas pop-ups''. Clique em 
OK. 

Como faço para desbloquear pop-ups? - notícias em Informações de 
... 
centraldeajuda.globo.com/minha-conta/.../como-faco-para-desbloquear-pop-ups.html 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE...hl=pt-BR
http://centraldeajuda.globo.com/minha-conta/Pagamento/Informacoes-de-pagamento/noticia/2015/05/como-faco-para-desbloquear-pop-ups.html
http://centraldeajuda.globo.com/minha-conta/Pagamento/Informacoes-de-pagamento/noticia/2015/05/como-faco-para-desbloquear-pop-ups.html


 

Ativar ou desativar pop-ups no Internet Explorer 

 

1. Abra o Internet Explorer. 

2. Toque ou clique no botão Ferramentas e depois em Opções da Internet. 

3. Na guia Privacidade, em Bloqueador de Pop-ups, toque ou clique em Configurações. 

4. Faça as alterações que deseja, toque ou clique em Fechar e depois em OK. 

Altere configurações de segurança e privacidade no Internet Explorer 
windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/ie-security-privacy-settings 

 

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/ie-security-privacy-settings

