Belo Horizonte, 20 de Abril de 2020.

Resolução Especial CREF6/MG 2020.
Dispõe
sobre
prorrogação
do
vencimento
dos
valores
de
anuidades para o exercício de 2020.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA 6ª REGIÃO – CREF6/MG, no uso de suas atribuições estatutárias;
CONSIDERANDO o enfrentamento da Pandemia da COVID-19 e a
necessidade de definição de novos vencimentos dos boletos das
anuidades;
CONSIDERANDO ser atribuição do Conselho Federal de Educação
Física - CONFEF, ouvidos os Conselhos Regionais de Educação Física CREFs, a fixação do valor das anuidades, contribuições, emolumentos
e taxas;
CONSIDERANDO as Resoluções CONFEF nº 295/2015, nº 378/2019,
nº 379/2019 e nº 380/2019 que dispõem sobre os valores de
anuidades, taxas e emolumentos devidos aos Conselhos Regionais para
o exercício de 2020;
CONSIDERANDO a delegação prevista no § 1º do artigo 1º, da
Resolução CONFEF nº 378/2019;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CREF6/MG realizada
em 17 de Abril de 2020;
CONSIDERANDO as Anuidades, para o exercício de 2020, fixada pelo
CONFEF nos valores máximos de R$603,07 (seiscentos e três reais e
sete centavos) para Pessoa Física e R$1.490,40 (um mil quatrocentos
e noventa reais e quarenta centavos) para Pessoa Jurídica.
RESOLVE:
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Art. 1º - O valor da Anuidade para os Profissionais já inscritos neste
Conselho poderá ser pago até o dia 31 de Dezembro de 2020: valor
de R$ 603,07 (seiscentos e três reais e sete centavos).
Parágrafo único: Os demais prazos para pagamento do valor da
anuidade COM DESCONTO e faculdade de pagamento da anuidade
permanecem aguardarão nova deliberação pelo Plenário deste
Conselho.
Art. 2º - O valor da Anuidade de Pessoa Jurídica poderá ser pago
até o dia 31 de Dezembro de 2020: valor de R$ 1.490,40 (hum
mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos).
Parágrafo único: Os demais prazos para pagamento do valor da
anuidade COM DESCONTO aguardarão nova deliberação pelo Plenário
deste Conselho.
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