
 

ENTIDADES CONTÁBEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
sesconsc.org.br    sescongf.com.br   sesconblumenau.org.br    crcsc.org.br    fecontesc.org.br 

Oficio nº 010/2018  
                       Joinville/SC, 26 de junho de 2018. 
  
 
Assunto: Simplificação do processo de Registro no CRM 
  
  
Senhor Presidente, 
 
  
Em contato com nossos representados, recebemos a informação de que Conselho 

Regional de Medicina tem melhorado muito os processos nos últimos anos com a 

criação do CR Virtual.  

Entretanto, entendem que é possível melhorar e simplificar ainda mais, e nesse sentido, 
encaminharam as sugestões que repassamos a seguir: 
 
1 - O CRM exige a renovação anual do Certificado de Regularidade das PJ’s, sendo que 
a empresa deve enviar todos os anos as mesmas declarações, alvarás, notas fiscais, 

contratos, etc. 

Sugestão: O CRM poderia renovar o certificado automaticamente, cobrar a taxa devida 

junto com a anuidade e a empresa manifestar-se apenas quando houvesse alguma 

alteração em relação ao seu cadastro no Conselho. 

 2 - O CRM pode justificar essa cobrança anual alegando que é preciso verificar se a 

empresa está com as licenças de funcionamento, manutenção periódica dos 

equipamentos e outros, em dia. 

Sugestão: Nesse caso, o CRM poderia eliminar o envio da documentação anual e 

intensificar a fiscalização in loco; caso a empresa esteja irregular, o Conselho poderia 

reter o Certificado e dar prazo para regularização, a exemplo da Prefeitura e a Vigilância 

Sanitária.  

3 - Toda alteração contratual precisa ser homologada no CRM, inclusive as alterações 

contratuais em que a empresa retificou apenas cláusulas particulares que não dizem 

respeito ao cadastro da empresa no CRM, como é o caso da cláusula de distribuição de 

lucros, que apesar de não interferir com o CRM, se faz necessário preencher 

formulários, pagar taxa e enviar cópia autenticada da alteração contratual por correio. O 

CRM nesse caso, irá somente arquivar a alteração, que hoje, inclusive, é eletrônico. 

Sugestão: Enviar a alteração contratual por e-mail ao CRM para que esteja ciente do 

processo. Se implicar em alteração do cadastro da empresa junto ao Conselho, a 

Contabilidade faz o processo via CR Virtual. Caso não altere, é enviado apenas por e-

mail, o Conselho arquiva e não cobra a taxa da PJ. 
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4 - Para alterar o e-mail do médico no cadastro no CRM, este deve solicitar ao Conselho 

via telefone. Porém, o CR Virtual possui um canal de comunicação por onde já foi 

tentado solicitar esta alteração, entretanto, o Conselho recusou o pedido.  

Sugestão: Abrir a alteração de dados cadastrais através do CR Virtual. Facilitaria a 

atualização uma vez que o médico raramente consegue tempo e disposição para ficar 

ao telefone.  

Diante de todo o exposto, as entidades Contábeis Catarinenses (Sescon Santa 
Catarina, Sescon Grande Florianópolis, Sescon Blumenau, CRCSC e Fecontesc), em 
nome de seus representados, vêm respeitosamente solicitar ao CRM que avalie as 
sugestões acima descritas, que têm como objetivo, tão somente, o de contribuir com os 
profissionais e entidades envolvidas, bem como com toda a sociedade. 
 
Com nossos sinceros votos de estima e elevada consideração. 
  
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 

Ilmo. Sr. 
Nelson Grisard 
Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina 
Florianópolis/SC 
 


