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O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 
REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme o inciso IX do art. 40, do 
Estatuto do CREF7; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.197/2010, que fixa limites para o 
valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Educação 
Física; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.514/2011, que trata das contribuições 
devidas aos conselhos profissionais em geral. 

CONSIDERANDO os termos da Resolução CONFEF nº 353/2018; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 19, do Estatuto do CREF7; 

CONSIDERANDO, finalmente, a deliberação do Plenário do CREF7 na Reunião 
Ordinária do dia 24 de novembro de 2018; 

RESOLVE: 

Art. 1º - O valor da anuidade do CREF7/DF para PESSOA FÍSICA, no ano de 2019, será 
de R$ 603,07 (seiscentos e três reais e sete centavos); 

Parágrafo único - Aos aderentes do convênio Meu Primeiro CREF será concedido 
desconto na forma prevista na cláusula quarta do instrumento de Convênio celebrado com 
a respectiva Instituição de Ensino Superior da qual o aderente seja egresso. 

Art. 2º - O valor da anuidade para PESSOA JURÍDICA de direito público ou privado, cuja 
finalidade básica seja prestação de serviço na área da atividade física, desportiva e/ou 
similar, em toda a região de abrangência do CREF7/DF, para o ano de 2019, será de R$ 
1.490,40 (um mil e quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos). 

Parágrafo único - Às pessoas jurídicas constituídas por força da Resolução CGSN nº 
137/2017, que excluiu o Personal Trainer do enquadramento de Micro Empreendedor 
Individual (MEI), será concedido desconto de 90 (noventa) por cento sobre o valor de 
anuidade indicado no caput deste artigo, exclusivamente para a anuidade de 2019, desde 
que haja solicitação formal até o dia 31/03/2019. 

Brasília, 18 de dezembro de 2018.
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Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Patrick Novaes Aguiar  
Presidente – CREF7/DF 
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