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PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

Serviço Público
Federal

OFÍCIO CIRCULAR N. 003/2014
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de
Pernambuco, atendendo recomendação do Ministério
Público, orienta aos Corretores e Imobiliárias, que antes
do início da venda de empreendimentos imobiliários, sejam
consultados os Cartórios de Imóveis e as Prefeituras Municipais,
requerendo certidões, com o objetivo de verificar se o Memorial
de Incorporação encontra-se registrado.

O

A Preocupação desta Autarquia é com a proteção da sociedade e
com o combate à facilitação e ao exercício ilegal da profissão, já
que nenhum empreendimento pode ser comercializado sem o
prévio registro de seus atos constitutivos.
Ressaltamos, inclusive, que os anúncios relativos à divulgação
desses empreendimentos devem ser precedidos da Autorização de
Venda( Contrato de Corretagem), conforme prevê a Lei N.
6.350/78 e o Decreto N. 81.871/78, que regulamenta a profissão
de Corretor de Imóveis.
Petrus L. S. Mendonça
Presidente
CRECI APOIA O I CONGRESSO REGIONAL DO
MERCADO IMOBILIÁRIO

N

os próximos
dias 20 e 21
de novembro,
a capital do frevo
agitará as sombrinhas
para o maior Congresso
Regional que o
Mercado Imobiliário já
viu.
Congressistas vários
Estados do Brasil estarão reunidos no Auditório Master da Faculdade de
Ciências da Administração de Pernambuco, durante os dois dias de evento, para
assistir palestras com o enfoque no mercado imobiliário, desafios,
perspectivas, produtos, processos, inovações, onde será dado destaque especial
à posição do Brasil e do Nordeste dentro deste contexto. A produção de
conhecimento e o fomento ao debate contará com a participação de
especialistas renomados e professores desta Instituição, como João Teodoro da
Silva, Petrus Mendonça, Frederico Mendonça, José Thomaz de Medeiros
Correia, José Nivaldo B. de Araújo e o motivador Guilherme Machado.
Além das qualificações, os participantes contarão com espaços de convivência
para network, stands com demonstração de produtos, coffebreak, certificado,
entre outros.
As inscrições variam entre R$ 25 (estudantes), 50 (profissionais inscritos no
Creci) e 100 reais (profissionais), e poderão ser feitas através do site:
www.admtec.org.br . Participe!
Realização: Creci, FCAP e ADMTEC.
Ouvidoria Creci: 3422-2776

www.creci-pe.gov.br

Jornalista Responsável: Sabrina Maia DRT 4847

