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Atualize seu cadastro e obtenha a carteira digital

O Creci Minas disponibilizou em seu site o 
RECADASTRAMENTO NACIONAL (obrigatório), que 
fornecerá ao Corretor de Imóveis - Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica - a cédula de iden� dade profi ssional 
digital.  

Para obtê-la é necessário primeiramente realizar 
o recadastramento no Sistema Cofeci.Creci e, 
logo em seguida, baixar o aplica� vo i-corretor.                                                
Tudo à mão com facilidade e rapidez!

O recadastramento é obrigatório e, após as 
no� fi cações legais, os profi ssionais que não 
realizarem este processo poderão sofrer penalidades 
é� co-disciplinares.

Veja como é simples!

1º passo

Realize o recadastramento nacional. O link está 
disponível no site do Creci Minas (www.crecimg.
gov.br), no menu “Para o Corretor/Carteira Digital 
Creci-MG”.

Importante

Seu e-mail deve ser o mesmo que está registrado no 
Creci- MG. Caso não tenha ou precise alterar o  e-mail, 
favor acessar a sua área restrita, no site do Creci 
Minas em “Para o Corretor/Atualize seu cadastro”.

2º passo 

Baixe o app i-corretor e se cadastre (seu e-mail deve 
ser o mesmo que está registrado no Creci Minas). 
Em seguida, você receberá um e-mail para validar 
a u� lização do app. Acesse e obtenha sua carteira. 
Ela será liberada no app em, no máximo, cinco dias.

No site, em “Para o Corretor”/ “Carteira Digital Creci-
MG”, foi disponibilizado um e-book com o passo a 
passo do recadastramento e do app.

Anuidade 2021 fi ca 
congelada

O Sistema Cofeci.Creci já fi xou a anuidade para 
o exercício 2021. Entendendo que o mercado 
imobiliário já se recuperou quase por completo 
da queda que sofreu com isolamento social, 
mas que pode ainda haver um risco dos efeitos 
provocados pela Covid-19,  a anuidade de 2021 
se manterá congelada com os valores de 2020, 
em R$ 652,00.

Nas opções de recolhimento, o Creci Minas traz 
para o próximo ano uma grande novidade: a 
possibilidade de dividir em até 10 vezes/sem 
juros a anuidade. Além desta condição, é possível 
pagar à vista com descontos e em parcelas fi xas 
sem desconto.

Em breve, todas as condições de pagamento 
estarão disponíveis no site www.crecimg.gov.br
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Recadastramento é obrigatório
para corretores de imóveis 

Valor Especial à vista até 31.03.2021: R$652,00
(Válido para recolhimento em boleto e/ou cartão de crédito)

Vencimentos até Descontos Valor a pagar

15/01/2021 10% R$586,80
15/02/2021 6% R$612,88
15/03/2021 4% R$625,92

Recolhimento parcelado através de boletos bancários
Vencimentos até Parcelas fi xas Valor a pagar
15/01/2021 5 R$130,40
15/02/2021 4 R$163,00
15/03/2021 3 R$217,33

 Recolhimento parcelado através do Cartão de Crédito  
Vencimentos até Parcelas fi xas Valor a pagar

15/01/2021 10 R$65.20


