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Inscrições ainda podem ser feitas

As vagas são limitadas e o evento é aberto a 
corretores de imóveis adimplentes, que ainda 
podem fazer suas inscrições através do site 
www.educacreci.com.br. Já os estudantes de 
TTI e construtores interessados devem fazer 
suas inscrições presencialmente na Delegacia 
do Creci-PB em Campina Grande. Maiores 
informações podem ser obtidas pelo número 
3321-6969.

    Débitos devem ser saldados para exercício do voto

O Creci-PB realizará no próximo dia 10 de maio a eleição para composição do 
Conselho Pleno do Órgão (mandato 2019/2021), Para cumprir esse importante 
dever, os corretores de imóveis que têm registro de débitos com o Órgão, a 
exemplo de anuidades, multas de processos administrativos e de eleições 
anteriores, devem saldá-los.

Não votantes sujeitos à multa

O voto é obrigatório e àqueles que deixarem de fazê-lo estarão sujeitos à multa 
no valor equivalente ao de uma anuidade do ano da realização da eleição, 
corrigida até o dia do efetivo pagamento, prevê o art. 11 da lei 6.530/78. A multa 
também será aplicada aos inscritos que deixarem de votar sem causa 
justificada.

Pagamento de anuidade em atraso pode ser parcelado

O Creci-PB está disponibilizando às pessoas físicas e jurídicas, o parcelamento 
em até 4 vezes (com entrada), do pagamento da anuidade 2018, previsto na Lei 
n.º 6.530/78,  condição sine qua non para o exercício da profissão.

 Formas de atendimento

O parcelamento deverá ser realizado presencialmente na sede e delegacias do 
Conselho e dar-se-á mediante assinatura do Termo de Acordo e Confissão de 
Dívida-TCD.  Maiores informações podem ser obtidas através dos números 
2107-0406 (JP); 3321-6969 (CG); 3421-2924 (Patos); 3531-2329 (Cajazeiras); 
2107-0440 (Conde) e 2107-0412 (Santa Rita), bem como pelo atendimento on 
line através do site www.creci-pb.gov.br


