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Até o dia 31 de dezembro é possível realizar o 
Refi s. Os interessados podem buscar a negociação, 
por meio do e-mail: cobranca1@crecimg.gov.br ou 
kellyazevedo@crecimg.gov.br. 

Ficar regular com o Conselho possibilita aos 
corretores de imóveis aproveitar uma série de 
bene� cios que o Conselho oferece como a carteira 
digital, cursos EAD, Convênios com a CEF, Cemig e 
Copasa, entre outros. 

Os débitos podem ser divididos em várias parcelas 
mensais, desde que o valor de cada não seja inferior 
a R$ 120,00.  As anuidades vencidas e não pagas 
fi cam isentas de multa, juros e correção monetária 
com seu valor equiparado ao da anuidade de 2020. 

Anuidade 2021 fi ca 
congelada até 31/03

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.

Todas as condições de pagamento estão 
disponíveis no site www.crecimg.gov.br

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

/creciminas @crecimg

Últimos dias para fazer 
o Refi s

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

Benefícios para Imobiliárias

Creci Minas renova convênio 
com Copasa

O presidente do Creci Minas, Newton Marques 
Barbosa Junior, e o diretor Marcelo Vilela, de 
Comunicação e Convênios, foram recebidos, no 
dia 15 de dezembro, pelo presidente da Copasa, 
Carlos Castro, juntamente com sua diretora de 
Relacionamento e Mercado, Cris� ane Schwanka, 
para assinar a renovação do convênio fi rmado com 
a ins� tuição, que já está em vigor há 2 anos.

O convênio contempla serviços on-line para 
as imobiliárias inscritas no Creci Minas, 
desburocra� zando o dia a dia e agilizando o 
atendimento aos clientes. Pela Agência Virtual, é 
possível fazer troca de � tularidade, encerramento 
contratual, validação de documentos, religação, 
alteração de endereço, entre outros, de forma 
online, sem precisar ir a uma agência � sica.

Para se cadastrar e ter acesso ao serviço é 
necessário estar regular no Creci-MG, entrar no 
site h� p://www.crecimg.org.br/copasa/index.
php e preencher o formulário de solicitação do 
serviço. 


