Museu da República

BOLETIM ELETRÔNICO
Gestão 2016/2018
Ano V

15 de janeiro de 2018

Nº 201

PAGAMENTO EM COTA ÚNICA COM
DESCONTO ATÉ 31 DE JANEIRO
Aos Inscritos que ainda não pagaram a anuidade de 2018, terão
até o dia 31/01/2018 para usufruírem do desconto de 10%. O
valor da anuidade para os Cirurgiões-Dentistas com o desconto é
de R$ 453,16, após esta data o CD pagará o valor integral de R$
503,52.
Os Cirurgiões-Dentistas com menos de 2 (dois) anos de inscritos
terão o desconto de 30% na anuidade, com pagamento até o dia
31/01/2018. O Valor da anuidade com desconto é de R$ 352,46,
após esta data o CD pagará o valor integral de R$ 503,52.
O pagamento com desconto será concedido somente até o
dia 31/01/2018.
Se você é proﬁssional militar, que não exerce atividade
proﬁssional fora do âmbito das Forças Armadas, solicite a
isenção da anuidade de 2018 entregando a declaração emitida
pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica até o dia 31 de março.
Se você pretende deixar de exercer as atividades inerentes à
Odontologia, cancele a sua inscrição até o dia 31 de março
para ﬁcar isento do pagamento da anuidade de 2018. O
referido prazo vale também para o proﬁssional que tem inscrição
secundária no DF e principal em outro estado e deseja transferila para o DF sem ter que pagar a anuidade em ambos os
estados.
Se você está afastado do exercício de suas atividades por motivo
de doença, por ocupar cargo eletivo ou motivo de estudo no
exterior, desde que devidamente comprovado, solicite a
suspensão temporária de sua inscrição até o dia 31 de março
para ﬁcar isento do pagamento da anuidade de 2018.
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