
Passo	  a	  passo	  para	  impressão	  de	  boleto	  de	  pagamento	  da	  anuidade	  	  

1-‐ Antes	  de	  acessar	  o	   serviço	  de	   impressão,	  no	   site	  do	  CREA-‐MG,	   certifique-‐se	  que	   seu	  
computador	  esteja	  operando	  com	  as	  versões	  mais	  recentes	  dos	  navegadores	  Firefox,	  
Chrome	  ou	  Internet	  Explorer.	  
	  
Para	  o	  navegador	  escolhido,	  o	  bloqueador	  de	  Pop-‐up	  deverá	  estar	  desabilitado,	  o	  que	  
permitirá	  a	  exibição	  de	  todas	  as	  janelas	  do	  sistema.	  

	   Instruções	  para	  desabilitar	  o	  bloqueador	  de	  POP-‐UP:	  

a	  –	  Firefox	  

	   -‐	  Na	  página	  principal,	  clicar	  sobre	  Opções	  	   	  
	   -‐	  No	  formulário	  apresentado	  escolher	  a	  aba	  Conteúdo	  
	   -‐	  Desmarcar	  a	  opção	  Bloquear	  janelas	  popups	  
	   -‐	  Clicar	  no	  botão	  OK.	  	  
b	  –	  Chrome	  

	   -‐	  Acessar	  a	  opção	  Ferramenta,	  clicando	  sobre	  	   	  
	   -‐	  Configurações	  
	   -‐No	  final	  da	  página	  apresentada,	  clicar	  em	  Mostrar	  configurações	  avançadas...	  
	   -‐	  No	  novo	  formulário	  apresentado,	  mover	  a	  barra,	  do	  lado	  direito	  da	  tela,	  para	  
baixo	  
	   -‐	  No	  título	  Privacidade,	  escolher	  Configurações	  de	  conteúdo...	  
	   -‐	  No	  novo	  formulário	  apresentado,	  mover	  a	  barra,	  do	  lado	  direito	  da	  tela,	  para	  
baixo;	  
	   -‐	  No	   item	  Pop-‐ups,	  marcar	  a	  opção	  Permitir	  que	   todos	  os	   sites	  exibam	  pop-‐
ups	  
	   -‐	  Clicar	  no	  botão	  OK	  
	  
c	  -‐	  Internet	  Explorer	  	  

	   -‐	  Acessar	  a	  opção	  Ferramentas	  ou	  clicar	  sobre	  	   	  
	   -‐	  Opções	  da	  Internet	  
	   -‐	  No	  novo	  formulário	  apresentado,	  clicar	  na	  aba	  Privacidade	  
	   -‐	  Desmarcar	  a	  opção	  Ativar	  Bloqueador	  de	  Pop-‐ups	  
	   -‐	  Clicar	  no	  botão	  Aplicar.	  	  
	  
A	  seguir	  estão	  as	  Instruções	  Específicas	  para	  Impressão	  de	  Boleto	  de	  Pagamento	  da	  
Anuidade:	  
	  

2-‐ 	  Na	  página	  principal	  do	  site	  do	  Crea-‐MG,	  clicar	  na	  opção	  Serviços	  on-‐line,	  no	  canto	  
superior	  direito.	  

	  



3-‐ 	  No	  formulário	  apresentado,	  informar	  Registro	  e	  Senha,	  no	  quadro	  	  próprio:	  

	  
4-‐ Clicar	  no	  botão	  Acessar.	  	  

Será	  mostrado	  o	  formulário	  “Extrato	  Consolidado”,	  com	  os	  dados	  completos	  do	  
profissional.	  	  
Neste	  exemplo	  mostramos	  apenas	  parte	  do	  formulário.	  As	  informações	  referentes	  ao	  
profissional	  não	  foram	  mostradas.	  



	  

5-‐ Clicar	  em	  Anuidades,	  na	  linha	  azul,	  de	  opções.	  Será	  mostrado	  o	  seguinte	  formulário:	  

	  

6-‐ Clicar	  em	  Negociado.	  
O	  formulário	  será	  complementado	  com	  a	  informação	  das	  parcelas	  a	  serem	  pagas.	  



	  

7-‐ Clicar	  sobre	  o	  número	  da	  primeira	  parcela	  que	  está	  em	  aberto	  

	  

Confirmar	  a	  data	  de	  vencimento	  ou	  alterar	  data	  mostrada,	  desde	  que	  dentro	  do	  mês	  corrente.	  

	  Clicar	  no	  botão	  OK.	  

O	  boleto	  será	  gerado	  para	  impressão.	  

	  


