ANUIDADE PROFISSIONAL
Os valores definidos pelo Confea para a anuidade 2017 são de R$ 529,95
para profissionais de nível superior e de R$264,97 para profissionais de
nível médio.
Há opções de descontos de 15% para vencimento em 31 de janeiro de 2017
(R$450,46 para nível superior e R$225,23 para nível médio), de 10% para
vencimento em 28 de fevereiro de 2017 (R$476,96 para nível superior e
R$238,47 para nível médio) e cota única até 31 de março de 2017.
Ressaltamos ainda que uma correspondência com as três opções de
descontos e vencimento será enviada via correios. Apenas um pagamento
das três opções deverá ser feito a critério do profissional.
É possível ainda parcelar a anuidade, através do SITAC, em cinco cotas iguais,
com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e
31 de maio de 2017.

ANUIDADE EMPRESA
Os valores definidos pelo Confea para anuidade de empresas são:
Faixa

Anuidade cheia

15% até

10% até

31/01/2017

28/02/2017

1

R$ 501,23

R$ 426,05

R$ 451,11

2

R$ 1.002,47

R$ 852,10

R$ 902,22

3

R$ 1.503,71

R$ 1.278,15

R$ 1.353,34

4

R$ 2.004,93

R$ 1.704,19

R$ 1.804,44

5

R$ 2.506,18

R$ 2.130,25

R$ 2.255,56

6

R$ 3.007,40

R$ 2.556,29

R$ 2.706,66

7

R$ 4.009,86

R$ 3.408,38

R$ 3.608,87

Há opções de descontos de 15% para vencimento em 31 de janeiro de 2017,
de 10% para vencimento em 28 de fevereiro de 2017 e cota única com
valor integral com vencimento em 31 de março de 2017.
Ressaltamos ainda que uma correspondência com as três opções de
descontos e vencimento será enviada via correios, apenas um pagamento
das três opções deverá ser feito a critério da Empresa.
É possível ainda parcelar a anuidade, na área da empresa na site do CREAPA, https://servicos-crea-pa.sitac.com.br/ , em cinco cotas iguais, com
vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31
de maio de 2017.

