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Valor da anuidade permanecerá o mesmo em 2020
Essa foi uma das decisões tomadas na Assembléia Conjunta do Conselho
Federal de Odontologia (CFO) e dos Conselhos Regionais (CROs), ocorrida
em 15 e 16 de agosto, em Brasília (DF).
Além disso, os atuais descontos serão mantidos:
•
10% para pagamento antecipado da anuidade em cota única até 31
de janeiro de 2020 (desconto já concedido no boleto)
•
30% para os proﬁssionais recém-formados com até dois anos, para
pagamento até 31 de janeiro de 2020 ou inscrito no decorrer de 2020
•

33,33% para todas as inscrições secundárias de pessoas físicas.

Outra sugestão aprovada, por unanimidade, foi a retomada do Banco do
Brasil como arrecadador das anuidades.
Entre os temas debatidos estavam também: estágio atual do Siscaf;
programa de ﬁscalização uniﬁcada; processo ético eletrônico; uniﬁcação
das eleições dos CROs, com os mandatos atuais estendidos até dezembro
de 2021.
Durante o encontro, houve ainda a apresentação do projeto Setembro da
Biossegurança. Segundo a bióloga (USP) e mestre em saúde pública
Liliana Donatelli, a ideia é dedicar o mês de setembro para chamar a
atenção da biossegurança na odontologia. As atas das assembléias
conjuntas anteriores podem ser acessadas no site do CFO.
http://transparencia.cfo.org.br/atas-assembleias-conjuntas/
(Com informações do CFO)

Regulamentada
atividade odontológica
fora de consultórios

A Resolução CFO 212/2019, do Conselho Federal de Odontologia (CFO),
veda a prática de atos odontológicos com vinculação, interação, parceria
e/ou convênio com estabelecimentos de estética, salões e/ou institutos de
beleza e congêneres sem a devida observância dos critérios e recursos
sanitários e de higiene, de acordo com as exigências da Anvisa.
Segundo a normativa, os Conselhos Regionais que tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade nesse sentido devem, de ofício,
informar à Vigilância Sanitária local, sem prejuízos das eventuais sanções
previstas no Código de Ética Odontológica.
Leia a íntegra da Resolução CFO 212/2019.
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