REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

Protocolo Geral:
Recepção e/ou carimbo da Seccional

Ilustríssimo Senhor Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. A entidade abaixo
identificada vem requerer o cancelamento, nos termos da lei e disposições do CFO e CROSP:
Empresa/Entidade:

Dados

Categoria CROSP:

( CL, LB OU CIP)

CROSP
Número de Inscrição no CROSP:

Data do encerramento

/

/

,

Motivo:

,

Local:

/

/

Nome legível:

Assinatura

Favor indicar endereço para correspondência:
Endereço:
Bairro
Telefone: (

Cidade:
)

Última atualização em Janeiro de 2020

CEP:

1

CANCELAMENTO DO REGISTRO

Ao encerrar as atividades da empresa e/ou os serviços odontológicos, obrigatoriamente deverão requerer
ao cancelamento, a não solicitação implicará na continuidade de anuidades. O Visto Prévio no Distrato
Social não caracteriza pedido de cancelamento da inscrição.
Fica isento do pagamento da anuidade do exercício, a empresa que requerer o cancelamento até 31 de
março do ano corrente, como prevê o art. 157 - § 3º da Consolidação CFO,

COMO REQUERER: deverão protocolizar OBRIGATORIAMENTE na Sede ou nas Seccionais
CROSP,

- Requerimento de Cancelamento de Inscrição preenchido e assinado por sócio, ou procurador ou
responsável técnico;
- Declaração sob as penas da lei, vide modelo 06 do anexo I, contendo o motivo e data do
encerramento da atividade assinada por todos os sócios e responsável técnico (TODAS AS
ASSINATURAS DEVERÃO ESTAR COM FIRMA RECONHECIDA);
- Certificado de Inscrição ORIGINAL, na falta deste, encaminhar declaração de extravio;
P.S. NO CASO QUE TANGE A DECLARAÇÃO SOB PENAS DA LEI, PODERÁ SER SUSBSTITUIDA,
APRESENTANDO A CÓPIA DO CCM E CNPJ BAIXADOS.

Taxa: Isento
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Anexo I
Modelo de Declaração

Os modelos aqui indicados devem ser reproduzidos de forma legível e sem rasuras, não aceitaremos
declarações rasuradas. Lembramos ainda, que toda declaração falsa incorre no art. 299 do Código Penal
Brasileiro:
“Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”.

DECLARAÇÃO 06: Cancelamento
MODELO:

Declaro sob as penas de Lei, de que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(denominação completa), estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(endereço
completo).Solicita o cancelamento da inscrição pelo motivoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Motivo
do encerramento).
Datar: cidade, dia, mês e ano e Assinatura dos Declarantes.
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