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FISCALIZAÇÃO DO CRECI PERCORRE LITORAL SUL

N

a última semana
de janeiro,
Agentes da
Fiscalização, com apoio
do Setor de Inteligência,
percorreram parte do
litoral sul do Estado de
Pernambuco.
Dentre as praias
fiscalizadas estiveram as
de Serrambi, Barra de
Sirinhaem, Guadalupe,
Cupê, Porto de Galinhas,
Maracaípe e Enseadinha.

Foto: a equipe de fiscalização e o Delegado do Creci Neto Bandeira

Foram feitas vistoria em empresas, stands de vendas, loteamentos, lançamentos e
escritórios. Ao final da ação a equipe contabilizou, 59 Autos de Constatação, 23 Autos
de Infração entre não escritos, débitos e facilitação ao exercício ilegal e 01 Boletim de
Ocorrência, na delegacia civil.
O Delegado do Creci Neto Bandeira, que acompanhou a equipe elogiou o desempenho
dos profissionais: ''Gostaria de parabenizar a diretoria do Conselho, e registrar o
trabalho sério e intenso da fiscalização, que tem garantido a valorização da categoria no
combate ao falso corretor de Imóveis'' .

LEI N° 13.097 / 15 EM VIGOR

F

oi aprovada a Lei N° 13.097/15 apelida de "Renavam dos Imóveis", por aceitar
que questionamentos sobre os imóveis estejam centralizados unicamente na sua
matrícula, no Cartório de Serviços Registrais, como ocorre com o registro único
dos automóveis.
Apenas a matricula do imóvel poderá ser consultada, já que deverá conter todas as
informações sobre o imóvel. A nova regra facilitará a aquisição da casa própria.
Outra novidade é que a lei trata da relação de trabalho do Corretor de Imóveis com as
imobiliárias, através do contrato de associação, coordenando entre si o desempenho de
suas funções na intermediação imobiliária, ajustando critérios na partilha dos
resultados de suas atividades, mediante obrigatória assistência da entidade sindical.

CORRETOR
SANGUE BOM

SEJA UM

O CRECI apoia essa ideia
Veja os locais onde você, Corretor de Imóveis,
pode doar seu sangue:
HEMATO: Av. Lins Petit, 264, na Ilha do Leite. Atendimento: De segunda a sábado das
7h às 18h, Fones: (81) 3038 6992/ 3038 6122
HEMOPE: Rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças. Atendimento: De segunda a sábado
das 07h15 às 18h30, Fone: (81) 3182.4600 Fax: (81) 3182-4671

IHENE: Rua Tabira, 54, na Boa Vista. Atendimento: Segunda a Sábado: 08h00 às 18h00
PABX: (81) 2138.3500 | Fax: (81) 2138.3536

Ou nos pontos de doação da sua cidade.

www.creci-pe.gov.br
Creci: 81- 3428-7151 / Ouvidoria : 3422-2776

Jornalista Responsável: Sabrina Maia DRT 4847

