Perguntas Frequentes - FAQ

Serviços
O que é o SISCAD?
É um sistema desenvolvido pelo Conselho Federal de Medicina veterinária responsável pela gestão
e operacionalização dos processos de inscrição/registro, financeiro e fiscalização dos Conselhos
Regionais de Medicina veterinária, com exceção do CRMV-MG que possui um sistema próprio.
Quais os serviços que o SISCAD oferece?
Aos profissionais e empresas registrados junto aos CRMVS é possível alterar o endereço
residencial/correspondência (exceto empresas), emitir boletos, emitir certidões negativas e
solicitar anotações de responsabilidade técnica online.
A sociedade pode consultar a situação de qualquer profissional ou empresa registrada junto aos
CRMVS.
Como faço para entrar no SISCAD?
Para entrar no sistema basta acessar o sítio eletrônico https://siscad.cfmv.gov.br, clicar no link
Obter Senha e seguir o passo a passo.
Como faço para atualizar meu endereço?
O CFMV fornece o sistema SiscadWeb* para que Médicos-Veterinários e Zootecnistas possam
fazer a gestão de suas informações junto aos CRMVS.
Neste sistema o profissional Médico-Veterinário ou Zootecnista poderá alterar seu endereço
residencial e/ou de correspondência caso possua a senha de acesso. Caso contrário, basta acessar
o sítio eletrônico https://siscad.cfmv.gov.br e clicar em “Obter Senha”. Será aberto um passo a
passo para validação das suas informações e criação da senha de acesso.
Havendo dificuldade no procedimento, entre em contato com o CRMV do estado o qual que
exerce atividade. Eles oferecerão o suporte necessário.
Esta funcionalidade não está disponível para empresas, em virtude da necessidade de alteração
do contrato social.
* Este sistema está disponível para os profissionais e empresas inscritos/registrados em qualquer
CRMV do Brasil, com exceção de CRMV-MG. Os inscritos/registrados no CRMV-MG deverão
utilizar o sítio eletrônico http://www.crmvmg.org.br/novosicrmv/Login.aspx
Porque pagar a anuidade? Como os valores são definidos? Como é feita a divisão do valor
pago dentro do Sistema CFMV/CRMVs?
O pagamento da anuidade foi estabelecido na Lei nº 5.517/68, em seu artigo 25. A definição dos
valores é feita entre o CFMV e os CRMVs, sendo fixado e estabelecido por meio de resolução CFMV
anual. O valor pago na anuidade é divido entre o CRMV e o CFMV, tendo o Regional direito a 75%
e o CFMV a 25%, conforme Resolução CFMV nº 664/2000.

Como faço para emitir o boleto de débitos diversos?
O CFMV fornece o sistema SiscadWeb* para que profissionais e empresas possam fazer a gestão
de suas informações junto aos CRMVS.
Neste sistema é possível emitir qualquer boleto não vencido, caso possua a senha de acesso. Caso
contrário, basta acessar o sítio eletrônico https://siscad.cfmv.gov.br e clicar em “Obter Senha”.
Será aberto um passo a passo para validação das suas informações e criação da senha de acesso.
Havendo dificuldade no procedimento, entre em contato com o CRMV do estado o qual que
exerce atividade. Eles oferecerão o suporte necessário.
No caso de boletos vencidos, entre em contato com o CRMV da jurisdição e verifique a
possibilidade de negociação e atualização dos valores. Após este procedimento, o boleto estará
disponível e poderá ser emitido diretamente no SiscadWeb.
* Este sistema está disponível para os profissionais e empresas inscritos/registrados em qualquer
CRMV do Brasil, com exceção de CRMV-MG. Os inscritos/registrados no CRMV-MG deverão
utilizar o sítio eletrônico http://www.crmvmg.org.br/novosicrmv/Login.aspx
Como faço para quitar meus débitos junto ao Sistema CFMV/CRMVs?
Somente indo diretamente ao seu Regional será possível negociar os débitos existentes, bem
como avaliar parcelamento.
Vale esclarecer que o CFMV não emite boletos correspondentes a anuidades e taxas, atribuições
e procedimentos que são exclusivos dos CRMVs.
Como faço para emitir uma certidão negativa?
A certidão negativa pode ser retirada diretamente no site do CFMV (clicar em certidão negativa,
para acessar o link).
Na impossibilidade de emissão da certidão por meio do site, entrar em contato com o CRMV onde
mantem sua inscrição, para as providências necessárias. Os dados de contato dos CRMVs podem
ser acessados no link http://portal.cfmv.gov.br/conselhos-regionais/.
Como faço para consultar um profissional ou empresa inscrita no Sistema CFMV/CRMVs?
Querendo informação especificamente sobre algum profissional Médico-Veterinário ou
Zootecnista, ou empresa registrada no Sistema CFMV/CRMVs, poderá consultar diretamente o
Portal: http://siscad.cfmv.gov.br/consulta/index.php?acao ou entrar em contato com o Conselho
regional da jurisdição que deseja consultar.

