
O portal do CREA-RJ só funciona adequadamente com navegador MOZILLA 

FIREFOX e o programa Adobe Reader na versão 9 ou superior. 
 

Receituário Agronômico 

 
Acesse o portal do Crea-RJ, através do endereço eletrônico 

https://novoportal.crea-rj.org.br/ 

 
Clique em Serviços Online ou Faça a sua ART 

 

 

 
Você será redirecionado a uma das tela abaixo , conforme a opção realizada na 

primeira tela, clique em profissionais 

 
 



 
 

 
 

Você será encaminhado à área restrita a profissionais 

 

 
 

Caso seja seu primeiro acesso, leia atentamente as instruções no tópico 1 para se 

cadastrar no sistema. Uma vez concluído o cadastro, insira abaixo, no tópico 2, seu 

número de registro e a senha utilizada no cadastramento e clique em “Entrar”.  

Você será encaminhado à sua área restrita, uma vez que está conectado ao 

sistema. Caso tenha esquecido a senha, siga as instruções no tópico 3. 

 

 
O sistema o remeterá à área restrita 

 



Mova o cursor sobre “ART”, no menu horizontal na parte superior da página, e em 

seguida clique em “Cadastrar ART”. Será exibido um aviso sobre a 

responsabilidade do vínculo contratual. Após a leitura, basta clicar em “Ok”. Você 

será encaminhado à página de geração da ART. 

 
 

No quadro denominado “Natureza”, selecione o tipo da ART a ser emitida. No caso, 

selecione a opção “Receituário Agronômico 

Preencha os dados do estabelecimento 

 
Clique em “Prosseguir” para ser direcionado à página com o resumo da sua ART 

para conferência. 

 
Aqui ainda é possível realizar quaisquer alterações na ART, basta clicar no botão 

“Voltar”. Verifique se todos os dados estão corretos, e clique em “Confirmar”. 

 
A ART foi gerada e seu respectivo número está disposto na página, logo abaixo do 

menu horizontal. 

 
Clique em “Emitir Guia” para gerar o boleto para pagamento da ART. 

 
O valor do boleto da ART de cargo ou função corresponde ao valor da faixa 1 da 

Tabela A. 

 
(clique aqui e veja os valores atuais) 

https://novoportal.crearj.org.br/art/valores/ 

 
Ao clicar em “Imprimir”, você abrirá sua ART para impressão, porém, com a tarja 

de rascunho e sem seu respectivo número, pois ainda não houve compensação 

bancária. 

 
Uma vez compensado o pagamento, você deverá acessar novamente o sistema, 

mover o cursor sobre o tópico “ART” no menu horizontal na parte superior da 

página, e clicar em “Consultar ART”. Em seguida, deverá digitar apenas o número 

da ART no campo designado, e clicar em “Buscar”. Seu Receituário será localizado, 

bastando selecionar a opção “Imprimir” no campo “Funções” à extrema direita. 

Você terá acesso a um arquivo em pdf da sua ART completa, pronta para impressão 

em 02 (duas) vias para providenciar as assinaturas e também as 30 (trinta) 

receitas em 4 vias. 


