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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

O voto é pessoal e obrigatório Conforme artigo 14 da Lei nº 5.517/1968 

Para votar, é preciso estar regularmente inscrito no 

CRMV-MG 

Sem débitos ou impedimentos administrativos 

Cada profissional só pode votar uma vez Votar duas vezes, além de infração ética, também 

incide em multa equivalente a 10% do valor da 

anuidade vigente 
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COMO VOTAR: 
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Voto por Correspondência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

Esta é uma modalidade acessória A modalidade principal é a votação 

eletrônica (pela internet), que estará 

disponível das 9h do dia 19 de 

fevereiro às 20h do dia 20 de fevereiro 

A ausência de manifestação por 

escrito implica na opção automática 

pelo voto eletrônico ou presencial  

 

Quem não se manifestar dentro do 

prazo, deve utilizar umas das outras 

formas de votação 

O voto por correspondência deve ser 

encaminhado utilizando-se somente 

o material fornecido pelo CRMV-MG 

O voto só será válido se constar de 

ofício de encaminhamento com firma 

reconhecida em cartório e cédula 

eleitoral fornecida pelo CRMV-MG 

O voto deve ser postado em agência 

dos Correios, via Carta Registrada 

Postado em dupla sobrecarta, opaca, 

fechada, endereçada ao Presidente da 

Comissão Eleitoral Regional. 

A sede e as unidades regionais do 

CRMV-MG não poderão receber 

voto por correspondência 

Os votos devem ser enviados 

exclusivamente para a Caixa Postal 

informada 

É responsabilidade do profissional 

que o voto chegue dentro do prazo 

 

A Comissão Eleitoral retirará os votos 

da Caixa Postal às 17h do dia 20 de 

fevereiro de 2018 
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Voto eletrônico (via internet) – Modalidade Principal 
 

 

 

 

 

 

 

   

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

O profissional receberá, pelos 

Correios, carta com login e 

senha pessoal  

 

O documento será enviado para o endereço 

cadastrado no CRMV-MG até o dia 02 de 

fevereiro 

O login e a senha para acesso 

ao sistema de votação são 

diferentes do acesso ao 

cadastro no site do CRMV-MG 

O login é o número do CRMV-MG e a 

senha deve ser trocada no primeiro acesso 

(no site do CRMV-MG o login é o CPF) 

O voto eletrônico estará 

disponível das 9h do dia 19 de 

fevereiro às 20h do dia 20 de 

fevereiro de 2018. 

São 35 horas ininterruptas para votar pela 

internet. Assim, não deixe para votar nos 

últimos minutos, evitando eventual 

congestionamento no sistema 

Para votar o profissional deve 

acessar o sistema eleitoral e 

votar conforme sua escolha 

de chapa. 

 

O link para acesso estará disponível em:  

https://eleicoes2018.crmvmg.gov.br 

Ou no dia da eleição, no endereço: 

https://eleicoes2018crmvmg.breleicoes.com 
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Voto Presencial:  
 

 

 
 
No ato do voto o eleitor deve comparecer com um documento de identificação 

original (preferencialmente carteira do CRMV-MG).  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

Quem optar pelo voto presencial deve 

comparecer à sede do CRMV-MG, no dia 

20 de fevereiro de 2018, de 9h às 17h. 

A sede será o único local de 

instalação das Mesas 

Receptoras.  
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JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA 

 

 

 

 

 
SÃO JUSTIFICATIVAS ACEITÁVEIS:  
 

 Morte em família até segundo grau de parentesco, no interregno de sete dias anteriores a contar da eleição, inclusive;  

 
 Emergência médica afetando o profissional, cônjuge, pais ou f ilhos, tais como partos, cirurgias ou doenças que impliquem em 

internações ou cuidados médicos intensivos;  
 

 Privação de liberdade;  
 

 Sinistro natural ou sanitário, na área de jurisdição do CRMV ou de residência do profissional;  

 
 Convocação judicial para data coincidente com a da votação;  

 
 Viagem para fora do domicílio do profissional, convocada após prazo hábil para envio do voto por correspondência, desde 

que o deslocamento se inicie ou f inalize em horário incompatível para o exercício do voto;  
 

 Acidente afetando o profissional, cônjuge, pais ou f ilhos, com gravidade tal que comprometa o seu comparecimento ao pleito.  

 

 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

O voto é pessoal e obrigatório em toda 

eleição 

Salvo caso de ausência plenamente 

justificada 

A justificativa eleitoral foi normatizada pelo 

CFMV 

Os fatos que subsidiam a justificativa 

estão elencados no §2º, do art. 2º da 

Resolução CFMV 948/2010 

O profissional deve justificar sua ausência 

no prazo de 10 dias úteis a contar da data 

da eleição.  

O prazo final para apresentação da 

justificativa expira em 6 de março de 

2018. 

A justificativa deve ser acompanhada de 

prova do fato alegado 

Cabe ao CRMV-MG a apreciação de 

qualidade da prova e do pedido 

A justificativa que não atenda à Resolução 

CFMV 948/2010 pode ser indeferida pelo 

CRMV-MG  

O justificante pode recorrer ao CFMV, 

no prazo de 30 dias, a contar da 

notificação da decisão. 
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MULTA ELEITORAL 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

A ausência de voto ou justificativa implica 

na incidência automática da multa ao 

profissional 

O CRMV-MG deverá, no prazo 

máximo de 30 dias após o resultado 

das eleições, promover notificação 

aos faltosos. 

A multa correspondente a 30% do valor da 

anuidade estabelecida para o exercício de 

2018 

Equivalente a R$153 nos termos da 

Resolução CFMV nº 668/2000. 

Caso não seja registrado pagamento nos 

30 dias posteriores à emissão da multa, o 

CRMV-MG providenciará a sua inscrição 

na dívida ativa para execução fiscal 

Incidirão juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária calculada 

pelo IPCA do IBGE. 

É obrigação do CRMV-MG enviar ao 

CFMV, no prazo de 90 dias após o 

resultado das eleições, relatório constando: 

nome e nº do CRMV dos profissionais 

faltosos; relação dos pedidos de 

justificativa; total de pedidos julgados 

procedentes; relação dos profissionais 

faltosos que já estão regularizados. 

A falta de envio das informações 

implicará no pagamento ao CFMV de 

25% das multas não cobradas. A 

responsabilidade é da Diretoria do 

Conselho Regional, vedado 

pagamento com recursos do 

Regional. 
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REGISTRO DE CHAPAS 

 

 

 

 
 

 

 

Documentação necessária para cada candidato, incluindo o presidente:  
 

o Documento de Anuência 

o Cópia da carteira de Identidade Profissional 

o Indicação da forma como quer o seu Nome Grafado 

o Certidão Estadual Criminal – 1ª Instância 

o Certidão Justiça Estadual Cível – 1ª Instância 

o Certidão Justiça Estadual Criminal – 2ª Instância 

o Certidão Justiça Estadual Cível – 2ª Instância 

o Certidão Justiça Estadual Execução Cível – 1ª 

Instância 

o Certidão Justiça Federal Cível e Criminal  

o Certidão Justiça Federal de Processos Eletrônicos 

(Pje) 

o Certidão junto TRE-MG – Quitação Eleitoral  

o Certidão junto TRE-MG – Crimes Eleitorais 

o Certidão Junto ao Tribunal de Contas da União 

o Certidão perante o CRMV-MG 

OBSERVE ENTENDA MELHOR 

É direito dos médicos 

veterinários e zootecnistas 

regularmente inscritos no 

CRMV-MG candidatar-se 

É preciso preencher as condições de 

elegibilidade e atender aos requisitos da 

Resolução CFMV nº 958/2010. 

O requerimento para registro de 

chapa deve seguir o disposto 

nos artigos 14 a 21 da 

Resolução CFMV Nº 958/2010 

O documento precisa ser protocolado pelo 

candidato a Presidente até as 17h do dia 22 

de dezembro de 2017. 

Cada candidato deve 

apresentar os documentos 

abaixo listados 

As certidões perante a Justiça Estadual e 

Justiça Federal devem ser emitidas 

conforme a comarca de residência do 

Candidato 

Em anexo ao requerimento de 

inscrição deve constar Lista de 

Apresentação da Chapa 

Assinada por 50 profissionais regularmente 

inscritos no CRMV-MG 
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LEGISLAÇÃO 

 

A legislação mencionada está disponível no site do CFMV, clique nos links abaixo ou acesse 

www.cfmv.gov.br 

 

Lei nº 5.517/1968; 

Resoluções CFMV nº 948/2010; 

Resoluções CFMV nº 958/2010; 

Resoluções CFMV nº 1122/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfmv.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/157
http://portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/282
http://portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/423
http://portal.cfmv.gov.br/portal/lei/index/id/490

