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Adeptos ao sistema DDA de pagamento: como acessar para obter o desconto?
Profissionais inscritos que utilizam o sistema de Débito Direto Autorizado (DDA) como forma de 
pagamento, devem ficar atentos para acesso ao desconto de 10% da anuidade em cota única, neste 
mês de janeiro. O sistema DDA registra apenas o prazo final de vencimento da anuidade 2020, em 31 
de março. Ou seja, para validar o desconto é preciso selecionar os débitos até o mês de março e 
efetuar o pagamento até 31 de janeiro.

ACESSO IMEDIATO AO DESCONTO:

1. Selecionar os débitos até março de 2020.
2. Escolher a opção cota única prevista para 31 de março.
3. Efetuar o pagamento até 31 de janeiro.
4. 10% de desconto garantido!

ANUIDADE 2020

DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO DA COTA ÚNICA
ANTECIPADO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2020.

Parcelamento da anuidade
Profissionais e pessoas jurídicas que optarem pelo 
parcelamento da anuidade (valor integral), em até 5 
parcelas iguais e sucessivas, deverão solicitar os 
boletos ao CRO-DF a partir do dia 3 de fevereiro de 
2020. A solicitação deverá ser feita por meio do site 
do CRO-DF.
Caso queira consultar o valor da anuidade ou mais 
informações sobre as condições de parcelamento, 
acesse a Decisão CFO-35/2019.

PALESTRA GRATUITA ORIENTARÁ SOBRE COMO ABRIR UMA 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

RESOLUÇÃO IMPÕE REGRAS PARA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA EM 
ESTABELECIMENTOS DIVERSOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

As inscrições já podem ser feitas por meio 
da página do conselho na internet.

A Resolução 218/2019 publicada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) no mês de 
dezembro estabelece regras para a prática odontológica em estabelecimentos diversos do 
consultório odontológico. O documento também traça diretrizes para a categoria e ainda revoga a 
Resolução CFO-212/2019, aprovada pelo plenário da autarquia em julho do mesmo ano.
Para a deliberação, o CFO levou em consideração a necessidade de o trabalho do cirurgião-dentista 
ser desenvolvido em um ambiente estritamente odontológico e capaz de preservar a autonomia do 
profissional de odontologia, bem como a qualidade dos serviços prestados. Além disso, o ambiente 
onde é oferecido atendimento odontológico deve gozar de estrutura suficiente para permitir o pronto 
atendimento gerado por intercorrências da natureza da atividade desenvolvida.
Assim, fica vedada a prática odontológica em estabelecimentos com fins estéticos, como clínicas, 
salões e institutos de beleza, sem a devida observância dos critérios e recursos sanitários e de higie-
ne referentes à realização de procedimentos odontológicos, de acordo com as orientações e requisi-
tos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A resolução determina 
ainda que, ao tomar conhecimento da prática irregular da Odontologia, os Conselhos Regionais deve-
rão informar à Vigilância Sanitária local sobre a situação.
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