
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE
PROFISSIONAL DE PESSOA FÍSICA

Ilmo. (a) Senhor (a) Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

Eu, _____________________________________________________________________________________________________________,

E-mail:   _________________________________________________________________________________________________________

_______________________ _______-__________________________ _______-_____________________________

C.P.F. DDD                   Telefone Fixo DDD                         Celular

venho por meio deste, com base no art. 156 da Resolução CFO 63/2005 e Portaria CRO-MT 06/2020, solicitar SUSPENSÃO

TEMPORÁRIA de minha inscrição neste Regional. Segue, em anexo a este, a documentação comprobatória do motivo que justifica a

concessão da suspensão temporária requerida.

Aproveito a oportunidade para declarar que tenho ciência do disposto no parágrafo único do art. 156 da supramencionada

Resolução, onde se estabelece que somente será deferido o pedido de suspensão temporária de profissional QUITE com todas as suas

obrigações financeiras para com a Autarquia e que não esteja respondendo processo ético. Além disso, tenho ciência de que caso me

seja concedida a suspensão temporária, será necessário que eu solicite com antecedência a renovação do pedido antes do término do

prazo de validade, a depender do motivo da suspensão (conforme Portaria CRO-MT 06/2020).

CATEGORIA PESSOA FÍSICA MOTIVO DA SUSPENSÃO
Nº CRO

____________
(   ) Cirurgião-Dentista (   ) Doença

(   ) Técnico de Prótese Dentária (   ) Estudar no exterior

(   ) Técnico em Saúde Bucal (   ) Ocupação de cargo eletivo

(   ) Auxiliar em Saúde Bucal

(   ) Auxiliar em Prótese Dentária

______/_____/_____
DATA DA SOLICITAÇÃO

______________________________________________
ASSINATURA

(Semelhante ao documento de Identificação)



1. FORMAS DE REALIZAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO

PRESENCIALMENTE: Nessa opção, o profissional precisará acessar o nosso site ofícial

(https://cromt.org.br/agendamento_online) para agendar um horário de atendimento e,

posteriormente, comparecer no momento e local marcado portando os documentos

necessários, conforme os itens 2 e 3.

CORREIOS: Conforme os itens 2 e 3, o profissional poderá encaminhar sua documentação

AUTENTICADA por correios.

SERVIÇOS ONLINE: Os documentos serão encaminhados de forma digitalizada pelo portal de Serviços Online, em

nosso site, na aba de requerimentos do seu perfil profissional.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO

DOCUMENTO COM FOTO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

3. AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

PRESENCIAL: Na entrega de cópias já autenticadas em Cartório, fica dispensada a apresentação das guias

originais dos documentos. No caso de entrega de cópias simples (sem autenticação em

Cartório), a guia original do documento deverá ser apresentada para conferência da

autenticidade.

CORREIOS: Somente serão aceitas cópias já autenticadas em Cartório.

SERVIÇOS ONLINE: Cópia Digitalizada, legível.

OBSERVAÇÕES:

1. Os pedidos de suspensão solicitados até o dia 31 de março ficarão isentos da Anuidade do ano corrente;

2. O profissional que estiver como Responsável Técnico por alguma EPAO, EPO ou LB, deverá primeiramente dar baixa na
responsabilidade para solicitar a suspensão de sua inscrição;

3. Assim que recebermos os documentos citados nas condições acima descritas, daremos abertura no processo de solicitação
de suspensão de inscrição. Quando o referido processo for aprovado na Plenária mais próxima, lhe será comunicado o
resultado pelo setor competente e sua inscrição será desativada em nosso sistema de dados.

4. Caso opte pelo envio por Correspondência, favor preencher o Formulário acima e enviá-lo conjuntamente com os outros
documentos necessários;

5. Caso realize a entrega pessoalmente da documentação necessária (em nossa Sede Cuiabá ou em uma de nossas
Delegacias Regionais – Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Tangará da Serra) é obrigatório estar portando as vias
originais dos documentos. Caso não esteja em posse das vias originais dos documentos, apenas serão aceitas cópias

https://cromt.org.br/agendamento_online


autenticadas dos mesmos. Conforme Lei Federal nº 13.726/2018, em seu Art. 3º, “(...) é dispensada a exigência de: II –
autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia,
atestar a autenticidade;”.

6. Conforme Portaria CRO-MT 06/2020 que dispõe sobre a suspensão temporária das atividades odontológicas no Regional,
temos que:

Art. 1º -  Fica fixado prazo de suspensão temporária das atividades profissionais, desde que
comprovada o afastamento do exercício, devendo ser renovada conforme cada caso.

I - Por motivo de doença fica estabelecido prazo máximo de 1(um) ano para suspensão das
atividades, desde que comprovado com documentos médicos, exames e afins.

II - Por ocupar cargo eletivo fica estabelecido prazo máximo de 2(dois) anos para a suspensão das
atividades, ou o tempo que o mandado durar, desde que comprovada com a ata de posse do cargo
ocupante.

III - Por motivo de estudo no exterior fica estabelecido prazo máximo de 1(um) ano para a
suspensão das atividades mediante comprovação da passagem, matrícula do
curso/mestrado/doutorado e afins.

Parágrafo único: Para aquelas doenças consideradas graves, crônicas ou irreversíveis, fica
estabelecido o prazo máximo de 5(cinco) anos, ou pelo tempo estipulado em atestado médico,
mediante comprovação do mesmo e exames médicos e laboratoriais.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO
Rua 05, Quadra 12, Lote: 07,
Setor: A - Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT - CEP 78049-035
FONE: (65) 3644 - 2002
GRATUITO: 0800 – 723– 2510 (Não atende ligação de telefone celular)
cromt@cromt.org.br


