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Desconto Pessoa Jurídica 2019 - Até 20/12/2018 

 

 - O desconto na anuidade das empresas médicas que atendem aos critérios 

estabelecidos pela Resolução do CFM aumentou - 

 

Seguindo os termos da Resolução CFM nº 2185/2018, que determina valores e condições de 

pagamento das anuidades do exercício 2019, o CREMERS vem a público alertar que o prazo 

para as Pessoas Jurídicas solicitarem o desconto de 80% termina no dia 20/12/2018. 

 

Estão habilitadas a obter o desconto as empresas que cumpram os seguintes requisitos: 

- Pessoas Jurídicas compostas por, no máximo, dois sócios, sendo OBRIGATORIAMENTE um 

deles médico; 

 

- Estejam enquadradas na primeira faixa de capital social (até R$ 50 mil); 

 

- Não possuam filiais; 

 

- Sejam constituídas exclusivamente para a execução de consultas médicas - realizadas em 

seu próprio consultório - sem a realização de exames complementares para diagnósticos;  
 

- Não mantenham contratação de serviços médicos a serem prestados por terceiros; 

 

OBS:  A Resolução do CFM 2185/2018 não contempla as empresas EIRELI (Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada) 

 

- As pessoas jurídicas, seus médicos responsáveis técnicos e integrantes do Corpo Societário 
deverão estar em situação cadastral regular, bem como quite com o pagamento das 
anuidades e da taxa de certificado de regularidade de exercícios anteriores; 
 
- Estar com o Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica dentro da validade. 
 
 

Acesse o link abaixo para solicitar o desconto: 

http://www.cremers.org.br/index.php?indice=102.1 
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Para sanar qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo telefone (51) 3219-7544 - opção 2 - 

ou através do e-mail: pj.05@cremers.org.br 

 

 


