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Fique atento! Estabelecimentos pet 
devem se adequar a Lei Nº 11.318

Você tem a marca de um 
Médico-Veterinário no braço

CRMV-ES envia cobrança amigável

Acesse o QR code 
e confira o modelo 
sugerido pelo CRMV-ES.

No dia 29 de junho foi sancionada no Espírito Santo a Lei Nº 
11.318, que obriga a afixação de cartaz com números de te-
lefones para denúncias de maus-tratos contra animais em 
clínicas veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos 
que prestam serviços relacionados a animais domésticos. 
Os estabelecimentos têm 60 dias para se adequarem.

O cartaz deverá ser afixado em local visível para o público, 
com dimensões mínimas de 40 centímetros de compri-
mento por 30 centímetros de largura, contendo a inscrição: 
“Para denúncias de maus-tratos a animais, ligue para:”, se-
guida dos números de telefones da Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (DPMAPC), da Ou-
vidoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
(MPES) e da Polícia Militar.

São diversos os fatores que levam o profissional a atrasar o pagamento de sua anuidade: 
falta de dinheiro, esquecimento, descontentamento com serviço etc. Pensando nisso, o 
CRMV-ES enviou uma carta de cobrança amigável, que é mais uma oportunidade para o 
pagamento e/ou parcelamento do valor devido, antes da inscrição do débito em Dívida 
Ativa, protesto em Cartório e ajuizamento.

Caso você queira ficar em dia com o Conselho e não tenha recebido a carta, entre em con-
tato pelo e-mail cobranca@crmves.org.br ou whatsapp (27) 99841-3499.

O pagamento da anuidade possibilita ao CRMV-ES fiscalizar, atuar e promover ações que 
valorizam e fortalecem a Medicina Veterinária e a Zootecnia, bem como os seus profissio-
nais, além de proteger a sociedade de pessoas que exerçam irregularmente as profissões 
oferecendo incontáveis riscos.

CRMV-ES participa de capacitação da 
fiscalização do CRMV-MG
Com objetivo de promover capacitação e atualização de informações, o CRMV-ES participou 
da reunião do setor de fiscalização do CRMV-MG. Os representantes do Conselho foram a pre-
sidente, Virginia Emerich, a chefe da fiscalização, Talita Calegario Figueira Dias, e a fiscal Maria-
ne Luchi de Oliveira. 

Houve visita ao Haras Nutreal em Nova Lima – MG para o curso de capacitação técnica em 
equideocultura, com foco no projeto de intensificação do registro das empresas da área (Lei 
5.517/68), e a abertura de responsabilidade técnica para médicos-veterinários.

Na ocasião, foram discutidos os check-lists já aplicados, houve um treinamento prático na insti-
tuição Newton Paiva, com foco na estrutura baseada na Resolução 1275/2019, e também foram 
realizadas fiscalizações noturnas em estabelecimentos veterinários registrados no CRMV-MG.

Você sabia que a vacina BCG, que previne tuber-
culose e é obrigatória em crianças com menos 
de 1 ano de idade, foi desenvolvida por um Mé-
dico-Veterinário chamado Jean Marie Camille 
Guérin, juntamente com o biólogo Albert Cal-
mette? A junção dos sobrenomes formou a 
sigla Bacilo Albert-Guérin (BCG).

Fale com o CRMV-ES
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E-mail: secretariageral@crmves.org.br
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Celular: (27) 99518-1374
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