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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA - CRO-AL-Nº 036/2021 
 
 
 

DETERMINA O ATENDIMENTO 
PRESENCIAL POR AGENDAMENTO 
EM FACE DO AGRAVAMENTO DA 
PANDEMIA DO COVID-19 E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 

A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de 
Alagoas, no uso de suas atribuições normativas, e considerando o 
agravamento da pandemia do COVID-19; 

  
Considerando que o Estado de Alagoas teve sua situação 

agravada, com comprometimento de leitos e aumento do número de 
infectados e de mortes; 

 
Considerando que o Governo do Estado, através do 

Decreto Nº 73518 de 07/03/2021, estabeleceu fases de restrição vermelha 
e laranja, esta última abrangendo a Capital alagoana; 

 
Considerando os cuidados que devem ser adotados, 

principalmente no que diz respeito a aglomeração de pessoas ou 
atendimento presencial, a fim de se evitar a proliferação viral; 

 
Considerando a necessidade de preservação da saúde de 

nossos colaboradores e dos que procuram os serviços do CRO-AL; 
  
Considerando o constante fluxo de pessoas que procuram 

atendimento presencial no Conselho Regional de Odontologia de Alagoas 
diariamente; 

 
Considerando que no mês de janeiro do ano corrente, este 

Regional recebeu do CFO, instalação e treinamento de uma nova 
plataforma de sistema cadastral, SISCAF.NET/IMPLANTA, permitindo aos 
inscritos, aos que precisam se inscrever e sociedade como um todo, os 
serviços que sempre foram ofertados neste Regional tais como: 
(inscrições diversas, impressão de boletos de anuidades, negociação de 
débitos, certidão de regularidade, entre outros), só que de maneira online, 
acessando o endereço: https://cro-al.implanta.net.br/servicosonline/, sem a 
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necessidade de vir até a sede, estabelecendo mais praticidade, 
transparência, autonomia e acessibilidade. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Determinar que o atendimento presencial no 

Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, a partir da próxima 
segunda-feira, dia 12 de março de 2021, passará a ser exclusivamente 
por AGENDAMENTO PRÉVIO, através da plataforma reservio.com, a ser 
divulgada através do nosso site oficial (www.croal.org.br), redes sociais e 
malas diretas via e-mail, encaminhadas aos nossos inscritos. 

 
Art. 2º. Limitar o atendimento presencial diário, por turno de 

expediente, em 05 (cinco) pessoas por cada departamento, diariamente, 
no horário entre 08 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, conforme 
horários a ser disponibilizado na citada plataforma de agendamento. 

 
Art. 3º. O atendimento presencial no Conselho Regional de 

Odontologia de Alagoas poderá ser suspenso, conforme a evolução de 
fase estabelecida pelo Governo do Estado. 

 
Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
Maceió, 12 de março de 2021. 
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