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Ao: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia-CREMEB           Tel 71 3339 -2830 

EMAIL financeiro: TESOURARIA@CREMEB.ORG.BR 

 
 

 

Eu,__________________________________________________________________,CRM _______, 

solicito parcelamento da(s) anuidade(s) de exercícios anteriores de ______________________ 

em ____ (_________)* parcelas, com vencimento a partir de ___/_____/_____. 

De logo, informo que tenho conhecimento de que o não pagamento de uma das parcelas implica em 
novo cálculo gerando diferença nos valores das parcelas a vencer, com vencimento automático do 
remanescente do débito parcelado como também, na cobrança judicial, do total do débito, não se 
podendo proceder um novo parcelamento. 
 
Resolução CFM Nº 2.185/2018 CAPÍTULO VI DO PARCELAMENTO Art.  20 Os  débitos  em  atraso,  referentes  a  exercícios  anteriores,  dos  

médicos  inscritos  e  das empresas  registradas  no  Conselho  Regional  de  Medicina  da  respectiva  jurisdição  podem  ser parcelados  em  até  doze  

vezes  e  serão  consolidados  na  data  do vencimento  da  1ª  parcela, acrescidos de multa e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados de 
acordo com a regra pro rata die e os demais vencimentos com intervalo de 30 (trinta) dias.  

§ 1ºA falta de pagamento de qualquer das parcelas implicará na revogação do parcelamento e o débito estará sujeito ao disposto no artigo 17 desta 

Resolução, ficando facultado aos Conselhos Regionais de Medicina encaminhar as certidões de dívida ativa para o protesto extrajudicial por falta  de  
pagamento,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  Artigo  1º da  Lei  nº  9.492,  de  10  de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012.  

§ 2ºNa hipótese do parágrafo anterior, os eventuais valores recolhidos aos cofres do Conselho de   Medicina   serão   corrigidos   com   base   
na   variação   do Índice   Nacional   de   Preços   ao Consumidor  (INPC),  calculado  pela  Fundação  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  
Estatística 
 
*Sujeito a alteração, conforme orientações para parcelamento. 
* A anuidade do Exercício (atual) poderá ser parcelada em até 05 (cinco) parcelas, se solicitado até 
20/01 do ano corrente. 
Obs:. Os boletos das Parcelas estarão disponibilizados também no site 

www.cremeb.org.br 
 

 
Salvador BA, ___/___/____. 
 

___________________________ - _______ 
Assinatura  -  CRM 

 
 

Despacho 
 

 

Concordo com parcelamento do débito, pois de acordo com a Resolução CFM nº 
2.185/2018. 
Salvador BA, _____/_____/_____. 
 
 

Cons. Raimundo Teixeira 
Tesoureiro 

 
BOLETOS: 

 __Enviados via e-mail    Entregue ao Médico    __   Entregue ao portador_____________________________________   Em:        /          /        . 


