
INSTRUÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 
(Instituições, Associações, Secretarias, Prefeituras, UBS, CER e Hospitais) 

 

Para requerer inscrição será necessário a apresentação dos seguintes documentos: 
 

 

✓ Requerimento de inscrição fornecido pelo CRFa 2ª Região, com TODOS os campos 

preenchidos através do computador, sem rasuras, datado e assinado; 

 

✓ Cópia simples do CNPJ;  

 
A pessoa jurídica de direito público poderá se enquadrar em situações diferentes de registro 

e documentos, verifique a seguir: 

 

 Situação 1 - Quando o registro dos documentos da pessoa jurídica for realizado através do 

cartório:  

✓ 01 cópia simples do Estatuto, Ata de eleição e posse da atual diretoria ou qualquer 

alteração que tenha ocorrido. 

 

Situação 2 - Quando a apresentação de documentos para registro no CRFa 2ª Região for 

através de publicações: 

a) 01 cópia simples da publicação no D.O.M. (Diário Oficial do Município) onde conste a 

criação do estabelecimento ou 

b) 01 cópia simples da publicação no D.O.E. (Diário Oficial do Estado) onde conste a 

criação do estabelecimento; 

c) Nomeação/publicação com a indicação do representante legal do estabelecimento; 

d) CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do serviço de 

fonoaudiologia); 

e) Cópia do Termo de Constatação fiscal (quando houver). 

 

Situação 3 – Quando o órgão público é administrado por OSS (organização social de 

saúde): 

✓ 01 (uma) cópia simples do documento em que a administradora se enquadrar: 

 

a)  Contrato de Constituição ou 

b) Alteração Contratual Consolidada ou  

c) Estatuto, Ata de Eleição e posse da atual diretoria e de qualquer alteração que tenha 

ocorrido; 

d) CNPJ (da administradora); 

e) CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde do local do serviço de 

fonoaudiologia); 

f) Cópia do Termo de Constatação fiscal (quando houver); 

✓ Requerimento de inscrição devidamente preenchido com os dados da 

ADMINISTRADORA. 

Obs: Não é necessário o reconhecimento de firma de assinatura nos requerimentos 

         Não haverá ônus para pessoa jurídica de direito público 


