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Fiscalização atuante durante 
a pandemia
Com a pandemia e a proibição de fi scalização no 
país, novas estratégias foram traçadas pelo setor 
de Fiscalização do Creci Minas. O foco tem sido as 
redes sociais e a atuação dos agentes fi scais em 
encontrar situações irregulares neste ambiente 
virtual. A abordagem é informa� va, coibindo 
situações irregulares, para posterior averiguação in 
loco quando puder ser realizada.   

No balanço trimestral, antes da pandemia, de 
janeiro a 19 de março, foram computadas 17.185 
visitas fi scais (diligências) realizadas e lavrados 
12.962 autos. Destes, 678 por exercício ilegal da 
profi ssão e 1.008 por descumprimentos é� cos. As 
no� fi cações comuns chegaram a 2.537 e foram 153 
representações encaminhadas para o Ministério 
Público.

Acesso a cursos on-line gratuitos
Outro bene� cio fornecido pelo Creci Minas, aos corretores de imóveis, é a oferta gratuita de cursos on-line. 

Fotografi a Imobiliária, Perito Judicial, Documentação Imobiliária, Lucro Imobiliário, Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro, Como usar a HP12C e Avaliação Imobiliária estão entre as modalidades oferecidas.

Para ter acesso ao bene� cio, basta acessar o link: h� p://criar.creci.org.br/

e criar o endereço eletrônico usuario@creci.org.br. 

Os cursos ofertados, você pode consultar no site ead.creci.org.br

Anuidade 2020 prorrogada
O pagamento por corretores de imóveis e empresas 
imobiliárias da anuidade 2020 foi prorrogado e pode, 
ainda, ser pago em até seis parcelas, com juros de 
1% ao mês.

Os acordos e emissão de boletos devem ser 
solicitados pelos e-mails:

kellyazevedo@crecimg.gov.br

paulo@crecimg.gov.br

Whatsapp - 31 98119 – 4772

Ou na Regional do Creci-MG mais próxima (confi ra 
no www.crecimg.gov.br)

ouvidoria@crecimg.gov.br     (31) 3271-6044 – ramal 122

/creciminas @crecimg

Confi ra os convênios para os 
corretores de imóveis
Ministério Público, Caixa Econômica Federal, Copasa, 
Cemig. Estes convênios fi rmados pelo Creci Minas 
trazem oportunidades de trabalho para os corretores 
de imóveis e facilidades no dia a dia.

Para conferir todos os editais, é só acessar o site da 
ins� tuição www.crecimg.gov.br, entrar em “Para o 
corretor” e clicar em “ Convênios e Parcerias”. Lá, 
encontrará o passo a passo de como se cadastrar 
nas empresas para ser um prestador de serviço e, 
também, de como usar de forma mais ágil e fácil os 
serviços oferecidos por elas.

Caixa Econômica Federal

Os corretores de imóveis podem se credenciar à 
Caixa Econômica Federal para a venda dos imóveis 
retomados. 

Ministério Público

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais está 
promovendo o credenciamento para pré-qualifi car 
pessoas � sicas e jurídicas para atuação como perito, 
tradutor, intérprete ou laboratórios em áreas 
especializadas. 

Cemig e Copasa

Com a parceria, os serviços abrangidos incluem a 
troca de � tularidade, pedidos de ligações e religações, 
emissão de segundas vias de contas, além de demais 
opções disponíveis no site da companhia.


