
Anuidade 2019 CRESS-MG: Conheça as possibilidades de pagamento e de descontos

A anuidade é um tributo previsto no artigo 149 da Constituição Federal, classificado como contribuição de in-
teresse de categorias profissionais sendo, portanto, de pagamento obrigatório, e que tem por objetivo viabilizar a 
fiscalização do exercício profissional de várias categorias. Visto que a fiscalização é a principal função dos conselhos 
de profissões regulamentadas, incluindo-se nestas o Serviço Social, a anuidade constitui a base financeira do Con-
junto CFESS-CRESS.

Através desse recurso, o CRESS desempenha a fiscalização do exercício profissional, o que contribui para a garan-
tia da qualidade dos serviços prestados ao público do Serviço Social, o que consequentemente leva ao seu fortaleci-
mento e do projeto ético-político, permitindo que a sociedade reconheça as e os assistentes sociais por sua defesa 
intransigente da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, da cultura e da riqueza produzida coletivamente.

Confira a seguir as possibilidades de pagamento da anuidade de 2019:

Taxa única

Pagamento até 15/02/2019 - 15% de desconto = R$ 462,13
Pagamento até 15/03/2019 - 10% de desconto = R$ 489,32
Pagamento até 15/04/2019 - 5% de desconto = R$ 516,50
Pagamento até 15/05/2019 - Sem desconto = R$ 543,69

6 parcelas

1ª Parcela = R$ 90,62 com vencimento em 15/02/2019
2ª Parcela = R$ 90,62 com vencimento em 15/03/2019
3ª Parcela = R$ 90,62 com vencimento em 15/04/2019
4ª Parcela = R$ 90,62 com vencimento em 15/05/2019
5ª Parcela = R$ 90,62 com vencimento em 15/06/2019
6ª Parcela = R$ 90,59 com vencimento em 15/07/2019

Em todos os meses, após o vencimento, haverá o acréscimo de 2% de multa e 1% de juros ao mês. O pagamento dos 
boletos não será recebido após 30/07/2019, sendo passível de negociação junto ao setor de tesouraria da entidade.

Emissão de boleto

O boleto referente à anuidade 2019 foi enviado no mês de dezembro para a casa das e dos assistentes sociais. 

Entretanto, caso você ainda não tenha recebido a correspondência, é possível imprimir a segunda via do documento 
no site do CRESS-MG, efetuar o pagamento até o dia 15 de fevereiro e garantir o desconto no valor de R$ 81,55. 
 
A seguir, confira o passo a passo para a emissão online do boleto: 
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1) Clique aqui e acesse o SICAFWEB

2) Informe seu CPF e clique em “Localizar Cadastro”.
 

3) Em seguida, confirme suas informações preenchendo a data de nascimento, selecione os 
nomes da sua mãe e do seu pai e clique em “entrar”. Após esta verificação de segurança, seus 
dados gerais serão exibidos.
 

4) Na esquerda da página, clique em “Consultar ou imprimir débitos”. 
 

http://www.conselhos.com.br/siscafwebj/carregaConselho.do?tipoAcesso=2&sigla=CRESSMG&ini=0


5) Nesta tela, os boletos estarão disponíveis para impressão. A parcela 0 se refere à cota úni-
ca, que conta com o desconto de 15% do valor total da anuidade e deve ser paga até o dia 
15/02/19. Caso prefira fazer o pagamento da anuidade 2019 parceladamente, emita o boleto 
referente à “parcela 1”.
 

Importante: 
 

Não deixe para acessar o sistema na última hora! Com a aproximação do 
prazo para a garantia dos descontos, os acessos podem aumentar significati-

vamente e comprometer o pleno funcionamento da ferramenta.
 

Caso tenha dúvidas, envie uma mensagem para anuidade1@cress-mg.org.br.
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