COMO IMPRIMIR O BOLETO DE SUA ANUIDADE
Para emitir o boleto de sua anuidade, siga os passos abaixo:
1- Acesse o site do CRBio-02 no endereço http://www.crbio02.gov.br
2- Localize e clique na imagem ANUIDADE 2020 na página principal do site ou acesse no menu SERVIÇOS a opção
Boleto da Anuidade 2020.
imagem ANUIDADE 2020 na página principal do site

acesso pelo menu SERVIÇOS

Outra opção é digitar diretamente o endereço: http://www.crbio02.gov.br/Recobranca.Aspx?t=Boletas
3- Com o formulário de acesso a Boletos - Impressão ou 2º Via carregado em sua tela, preencha os campos conforme
seu cadastro no conselho:

Registro: Informe somente os números do seu registro. Não informe, ponto, traços ou a regional, neste caso o 02
Exemplo: Se o número de seu CRBio é 001234/02-D, seu registro é 1234. Digite apenas o 1234. O Registro está disponível em sua
carteira ou identidade de Biólogo do conselho.

CPF ou CNPJ: Informe os números do CPF (para registro de Biólogos) ou o CNPJ (para registro de empresa). Não
informe, ponto, traços ou barras, somente os números, comforme exemplo:
Se o Seu CPF é: 001.234.567-04, digite 00123456704
Se o seu CNPJ é: 12.345.678/0001-99, digite 12345678000199
No campo "Eu sou" escolha a a forma de seu registro. BIÓLOGO para os profissionais registrados ou EMPRESA para
registros de pessoa jurídica.
Usando o exemplo acima com dados do Biólogo ficaria assim:

4- Após digitados todos os dados de acesso, clique no botão azul de ENTRAR.

Caso os dados informados estejam corretos e cadastrados no CRBio-02 a tela de confirmação será exibida, verifique
se o nome ou parte do nome apresentado confere com o seu.

Se as informações não coincidirem com um registro ATIVO será exibida a mensagem de acesso negado:

5- Clique sobre seu nome para confirmar e carregar suas boletas disponíveis.

Tela com suas boletas:

6- Localize a boleta que deseja imprimir e clique no botão abaixo da respectiva linha de sua boleta e aguarde a
boleta ser carregada em uma nova janela.

