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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
CRECI 5a REGIAO/GO

REGIMENTO

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES
Segao I
FINALIDADE - COMPETENCIA - ESTRUTURA
Art. 1° - O Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 5a Regiao,
Estado de Goias (CRECI 5a Regiao/GO ou CRECI/GO), pessoa jurfdica de direito
publico, com sede e foro na cidade de Goiania, Capital do Estado de Goias, fundado
em 27/08/1962 com base na Lei 4.116/62, elaborada nos termbs da Lei de regencia.
da profissao a epoca em vigor, atualmente sob a egide da Lei n° 6.530, de 12 de
maio de 1978, regulamentada pelo Decreto n° 81.871, de 29 de junho de 1978, a
qual sofreu alteracoes introduzidas pela Lei n° 10.795, de 05 de dezembro de 2003,
com poderes para fiscalizar, orientar e disciplinar o exercfcio da profissao de
Corretor de Imoveis em todo o territorio do Estado de Goias, alem de representar,
nos limites de sua competencia e abrangencia, com autonomia administrativa,
operacional e financeira, em jufzo ou fora dele, os legitimos interesses de seus
inscritos, e orgao integrante do Sistema COFECI/CRECI e funcionara sob^a
organizacao basica estabelecida neste Regimento e em atqs_posteriores que yiere-rn
a complementa-lo.
Art. 2° - O CRECI 5a Regiao/GO e constituido p
representantes de seu quadro de profissionais inscritos !
efetivos e 27 (vinte e sete) suplentes eleitos para um npandato
designados como Conselheiros Regionais — e exe^e^^c^ a
P £
competencia e jurisdicao, dentre.outras, acoes de naturez^^
I - fiscalizadora;
II - disciplinar;

III - normativa;
IV - deliberative;
V - administrativa;
VI - supervisora.
Art. 3° - A estrutura organizacional do CRECI 5a Regiao/GO compoe-se de:
III -

Plenario;
Diretoria;
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III - Conselho Fiscal;
IV - Representacao no Conselho Federal de Corretores^eyimoveis;
V - Comissao de Etica e Fiscalizacao Profissional;
VI - Comissao de Analise de Processes de Inscrigapf
VII - Comissao de Analise Situacional;
VIII - Coordenadoria de Fiscalizacao;
IX— Procuradoria Fiscal;
Re/wstro-afetuado-nos feermos d.
XOutras Comissoes e Grupos de Trabalhs. ; artigo 127, Incfaeyn^DeUOl.
Segao II
PLENARIO
Art. 4° - O Plenario e composto por 27 (vinte e sete) Conselheiros,
competindo-lhe:
I - eleger o Presidente e demais Diretores, dentre seus membros efetivos,
em votacao secreta ou, nao havendo contestacao nem competidores, elege-los por
aclamacao, facultado ao Presidente eleito sugerir n-omes para composicao da
Diretoria;
II - eleger os integrantes do Conselho Fiscal, dentre seus membros efetivos,
em votacao secreta ou, nao havendo contestagao nem competidores, elege-los por
aclamacao;

i

III - eleger, dentre seus membros efetivos, os representantes junto ao
COFECI, em votacao secreta ou, nao havendo contestacao nem competidores,
elege-los por aclamacao, facultado ao Presidente eleito sugerir nomes;
IV - expedir Atos e outros diplomas normativos no ambito de sua
competencia e jurisdicao;
V-julgar, originariamente, os processes administrativos nao disciplinares e:
a) no caso de Plenario nao dividido em Turmas:
a.1) originariamente,
os processes decorrentes de Termo
Representacao;
a.2) em instancia revisional, os decorrentes de Auto de Infracao.

de

b) no caso de Plenario dividido em Turmas, em instancia revisional, os
processes decorrentes de Termo de Representacao.
VI -julgar, originariamente, o Diretor, o Conselheiro, o Conselheiro Fiscal ou
membro de Comissao ou Grupo de Trabalho do CRECI, pela pratica de improbidade
administrativa, desldia ou falta de decoro, por maioria simples de votos de no
mfnimo 2/3 (dois tercos) de seus membros, exclufdos da composicao, para efeito de
quorum, o Conselheiro ou Diretor em julgamento, o qual nao tera direito a voto;
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VII - proper ao COFECI aditamentos a este Re
VIII - resolver duvidas relatives as normas constantes d
decidir sobre materias e assuntos de sua competencia;
IX - cumprir e fazer cumprir as Resolugoes do COFEGl;
X - analisar e julgar o relatorio anual, os balangos/e as contas trimestrais da
Diretoria, bem como a previsao orgamentaria para o exercfcio seguinte,
submetendo-os a aprovagao do Plenario do COFECI; /
XI - conceder licenga a Conselheiros, Diretores e a membros do Conselho
Fiscal;
XII - referendar ou nao atos do Presidente, praticados por motivo de
urgencia, dentre os quais a reformulacao e suplementacao de dotagoes
orgamentarias;
XIII - proper a criagao de Sub-regioes e Delegacias, estabelecendo sede e
abrangencia de suas jurisdigoes;
XIV - nomear representantes honorfficos;
XV - examinar e decidir sobre requerimentos e processes de inscrigao e
exp'edir as respectivas carteiras profissionais e demais documentos de registro;
XVI - uniformizar decisoes proferidas pelas suas Turmas, se houver;
XVII - apreciar justificativas de ausencia de Conselheiros em Gessoes
Plenarias, desde que devidamente comunicadas a Presidencia com antecedencia
minima de 5 (cinco) dias, salvo casos excepcionais;
1

XVIII - propor ao COFECI modelos de contratos padroes e outros
documentos de observancia obrigatoria ou nao pelos inscritos;
XIX - indicar ao COFECI pessoas ou instituigoes para concessao de
honrarias, medalhas e comendas;
XX - cobrar contribuigoes anuais, emolumentos, multas e pregos de
servigos;
XXI - autorizar a aquisigao de bens moveis, imoveis e de servi9os, bem
como a realizacao de operagoes financeiras de emprestimo, antecipagao de repeita
e congeneres;
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XXII - instituir o Livro do Merito e Medalha de ,.,<=,llv
designates nao venham a conflitar com as instituidas pelo COFE
XXIII - resolver os casos eventualmente omitidos nes-te Regimento.
§ 1° - Os Conselheiros Regionais, no exercfcio de suas atribuicoes
participam de reunioes, relatam processes e desempenham os encargos que Ihes
forem atnbuidos, podendo dirigir-se a quaisquer orgaWde apoio para Ihes solicitar
assistencia.
/
§ 2° - Das decisoes proferidas com base no inciso VI deste artigo cabera
recurso ao COFECI, pela parte interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
pubhcacao da decisao na Imprensa Oficial ou do recebimento da notificacao mas
havendo ou nao recurso voluntario, independente do resultado do julgamento sera'
obrigatoria a remessa do Processo para reexame pelo Plenario do COFECI.
Art. 4°. A - Para julgamento de processes de natureza disciplinar, o Plenario
divide-se em Turmas, das .quais nao fazem parte o Presidente, o Secretario e o
Tesoureiro do Regional, alem do Coordenador Geral da CEFISP, compostas de no
minimo 7 (sete) membros, Conselheiros Regionais efetivos, nomeados por Portaria
da Presidencia do CRECI, ad referendum do Plenario e com mandate coincidente
com o dos Conselheiros.
Art. 4°. B - Compete as Turmas julgar, em primeira instancia, os
onginarios de Termo de Representacao e, a titulo de revisao, as decisoes
onginanamente pela Comissao de Etica e Fiscalizacao Profissional podendo reconsiderar suas proprias decisoes, mediante peticao
interessada.
-.. ...... ,

processes
proferidas
CEFISP
da Fparte

Paragrafo Unico - Das decisoes proferidas com base neste artigo cabera
recurso ao COFECI, pela parte interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
pubhcacao da decisao na Imprensa Oficial ou recebimento da notificacao.
Art. 4°. C - As Turmas, em conjunto ou isoladamente, serao convocadas
sempre que entender necessario o Presidente do Regional.
quorum para func

pormaiori

'°namento regular das Sessoes de
°'
* aS delibera?5es s^§° tomadas

maj ria abS

°

Uta

Art. 4°. D - Cada Turma tem urn Coordenador, um Secretario e seu«s
respective^ suplentes, escolhidos dentre seus membros.
^creiano e seus
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Paragrafo Unico - Ao Coordenador de Turma cabera'^'a'
desempate, exceto nos casos em que funcionar como Relator
passara a coordenagao dos trabalhos ao seu substitute legal.

sjfop^yoto d
asiao er

Art. 4°. E - Integrante de Turma, quando ausente, pcftiera ser substituido por
urn Conselheiro suplente, o qual relatara ad hoc os rocesses distribufdos ao
Relator.
Paragrafo Unico - Conselheiro suplente: quandp integrants -de Turma estara
impedido de relatar e proferir voto em processo do qual tenha participado da
instrucao ou do julgamento na CEFISP.
Art. 4°. F - De cada julgamento sera exarado acordao para juntada aos
autos do processo respective, facultado a Turma encaminhar ao Plenario do
Regional proposta de uniformizacao de decisoes.
Art. 4°. G - De cada Sessao de julgamento de Turma sera extraida Ata com
o resultado dos trabalhos.
Art. 4°. H - A ordem dos trabalhos nas Sessoes de Julgamento das Turmas
obedecera, no que couber, ao que dispoem os artigos 55 a 77 deste Regimento,
considerando-se que para esse fim, o "Plenario" equivale a Turma, o "Presidente"
equivale ao Coordenador da Turma e a "Sessao Plenaria" equivale a Sessao de
Julgamento da Turma.
Se?ao.l.
DIRETORIA
CD
t
~O

-v
o

Art. 5° - A Diretoria compoe-se de um Presidente, dois Vice-Presidentes,
dois Secretaries e dois Tesoureirds, que'' exercem seus mandates
concomitantemente com o de Conselheiros Regionais, competindo-lhe, sob a
direcao do Presidente:
I- - definir diretrizes e politicas administrativas e financeiras para o Regional;
II - analisar e deliberar sobre os assuntos sugeridos pelo Presidente e
demais Diretores, bem como os submetidos a sua apreciacao;
III - analisar sugestoes apresentadas por Comissoes e Grupos de Trabalho
do Regional, decidindo sobre seu encaminhamento ou nao ao Plenario;
IV - aprovar o registro de concessao de estagio para o estudante
matriculado em curso de formacao de corretor de imoveis;
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V - determinar elaboracao de regulamentos para os orgaos de apoio do
Regional, ad referendum do Plenario.
§ -jo _A ordem de chamada dos Diretores para o exercicio da titularidade do
cargo em suas respectivas pastas obedece a ordem estabelecida quando da eleicao
da Diretoria.'
§ 2° - O titular dos cargos de Diretoria, nas respectivas pastas, e o primeiro
listado na ordem de chamada.
Art. 6° - Os Vice-Presidentes, que tambem assessoram o Presidente e
exercem os encargos que por ele Ihes forem atribuidos, obedecida a ordem de
chamada, substituem o Presidente em suas ausencias, faltas e impedimentos e
assumem em definitive o cargo em caso de vacancia.
Art. 7° - Os Diretores, pela ordem de chamada, substituem o respective
titular em suas ausencias, faltas e impedimentos e assumem a titularidade definitive
do cargo em caso de vacancia.
§ 1° - As vagas deixadas por membros da Diretoria que assumirem a
titularidade definitive serao preenchidas atraves de eleicao pelo Plenario, dentre
seus membros efetivos.

=3
S

5

a
-o

§ 2° - Diretores titulares do Regional residentes em cidades distantes mais
de 50 (cinquenta) quilometros da capital do Estado, que exercerem suas fungoes
com frequencia sistematica na sede CRECI/GO, a criterio do Plenario, poderao
receber gratificacao especial prevista no Normative de Pessoal para cargos 'delivre
provimento, com base no artigo 2°, § 3° da Lei n° 1^j
recebimento de diarias quando em service na sede fT
§ 3° - As despesas com gratificacoes a qi 3 se refere o
nao poderao exceder a 2,5% (dois virgula cinco Detf/cweentol fe
realizado do CRECI/GO.
Subsegao I
PRESIDENCY

Art. 8° - Compete ao Presidente do CRECI/06:
I - assinar, com o Diretor Secretario, atos normativos e mandar publica-los,
se for o caso;
/
II - convocar e presidir Sessoes Plenarias, reunioes de Diretoria,
acompanhar reunioes de Comissoes e Grupos de Trabalho, dar posse a
Conselheiros efetivos e suplentes, a Conselheiros Fiscais e a Diretores, determinar
diligencias e resolver sobre procedimentos, podendo delegar atribuicoes;
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J" „' firmar, acord°s, convenios e contratos em geral, com entidades de
classe, orgaos publicos e institutes privadas;
^*^ ae
IV - contratar e demitir pessoal;
V - resolver casos de urgencia, ad referendum da Diretoria ou do Plenario
conforme o caso;
icnonu,
1

H~ r7.resf"tar ° 6r^0 Qm MZO ou fora dele, podendo, observados os
de lei, delegar essas funcoes a outros Diretores e, na hipotese de
representacao que nao seja em juizo, delega-las a corretores de imoveis
Conselheiros Regionais ou nao;
VII - assinar com o Diretor Tesoureiro,
documentos necessaries a movimentacao de contas
reformular e suplementar dotacoes orcamentarias ad referendum
autorizar pagamentos e despesas;
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisoes do Plen
IX - resolver duvidas oriundas das Sub-regioes e
X - em carater extraordinario:
a) propor ao Plenario a suspensao da Sessao;7
b) suspender decisao do Plenario, fundamentando neste caso seu ato Haue
tera vigencia ate nova Sessao.
... - ~XI " des'Snar conselheiros ou corretor de imoveis para desempenhar
atnbu.goes espec.ficas, individualmente ou em Comissoes ou Grupos de Trabalho
X

so

" " n?me~F corretores de imovejs para desempenhar a funcao de Diretor
es ecffica
es
D r e tP
o rr aatera
t " direito
Pnao a voto"
' ° ***• Q^ndo convocado . para reuniao
°* &™
™amas
de Diretoria,
a voz,
'

XIII - designar Conselheiro como Vice-Presidente Adjunto o qual auando
convocado para reuniao de Diretoria, tera direito a voz, mas nao a voto;
" auutorizar Via9ens de funcionarios, assessores
Diretores
, membros de Comissoes e Grupos de Trabalho bem como demS
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XV - autorizar concessao de auxflios e subvencoes a outros Conselhos
Regionais de Corretores de Imoveis e entidades sem fins lucrativos ligadas ao
mercado imobiliario, mediante previa autorizacao do Presidente do COFECI;
XVI - - autorizar a alienacao e oneracao de bens moveis e veiculos
automotores;
XVII - obedecida a ordem de chamada, convocar os Vice-Presidentes para
substitui-lo em suas faltas e impedimentos.
XVIII - Indeferir os pedidos de inscricao de
social ou nome de fantasia que tenha grafia ou sonoridade
pessoa juridica ja inscrita no Regional.
Subsecao II
DIRETOR SECRETARIO
Art. 9° - Compete ao Diretor Secretario:

I
c

?
a

decorrentes de
I - assinar com o Presidente atos oficiais e
decisoes do Plenario e da Diretoria;
II - supervisionar as atividades da Secretaria Adrninlstrativa;
III - secretariar reunioes e fazer verificacao de quorum;
IV - elaborar anualmente o Relatorio da Diretoria;
V - organizar e manter atualizado registro de profissionais e pessoas
juridicas inscritos no Regional, bem como o registro de concessao de estagio o
estudante matriculado em curso de formacao de corretor de imoveis;
VI — organizar a distribuicao de processes no Regional.
§ 1° - O Diretor Secretario substitui o Presidente e os Vice-Presidentes
quando ausentes, faltosos ou impedidos simultaneamente.
§ 2° - Em caso de comoriencia, destituicao ou renuncia simultanea do
Presidente e dos Vice-Presidentes, compete ao Diretor Secretario assumir a
Presidencia ate a eleicao de novos diretores para a pasta, o que devera ocorrer em
Sessao Plenaria do CRECI no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
Subsegao 111
DIRETOR TESOUREIRO
Art. 10 - Compete ao Diretor Tesoureiro movimentar, com o Presidente,
contas bancarias, assinando cheques e o que mais-for exigido para o citado fim.
Assinar, tambem com o Presidente, balances e prestacoes de contas e
supervisionar, nos seus aspectos formais, todas as atividades econom/co-financeiras
do CRECI, orientando, nesta atribuicao, a Diretoria e o Plenario.
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Secao IV
CONSELHO FISCAL
Art. 11 - O Conselho Fiscal e constituido por 3 (tres) me
igual numero de suplentes, cabendo aos primeiros escolher
Coordenador.
Art. 12 - Compete ao Conselho Fiscal examinar o' balance, balancetes,
relatorios financeiros, prestacoes de contas e respective documentacao, restituindoos a Diretoria, com manifestacao registrada em ata sobre sua regularidade ou nao e
eventuais ressalvas, para posterior apreciacao do Plenario, cabendo-lhe, ainda, a
analise do Processo de Prestacao de Contas anual.
Paragrafo Onico - O Conselho Fiscal reune-se, ordinariamente, a cada
trimestre e, a qualquer memento, por convocagao do Presidente, com antecedencia
minima de 5 (cinco) dias, podendo ainda, por convocacao justificada de seu
Coordenador, reunir-se extraordinariamente, ad referendum do Plenario.
Art. 13 - Os membros do Conselho Fiscal respondem pelos danos
resultantes de omissao ou excesso no cumprimento de seus deveres e por atos
praticados, culposa ou dolosamente, com violacao a lei e a este Regimento,
devendo guardar sigilo sobre quaisquer informacoes de que tenham conhecimento
em virtude de suas funcoes, exceto aquelas que devam constar de seus relatorios,
pareceres e atas a serem apresentados a Diretoria e ao Plenario.
Secao V
REPRESENTACAO NO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
Art. 14 - A representagao do CRECI/GO no Conselho Federal de Corretores
de Imoveis compoe-se de 4 (quatro) representantes eleitos dentre os Conselheiros
Regionais efetivos, sendo 2 (dois) efetivos e 2 (dois) suplentes, designados como
Conselheiros Federais.
Secao VI
COMISSAO DE ET|CA E FISCALIZAQAO PROFISSIONAL - CEFISP
Art. 15 - A Comissao de Etica e Fiscalizacao Profissional - CEFISP compoe-se de tantos membros quantos necessaries para a consecucao de seus
objetivos, nomeados pelo Presidente do CRECI/GO dentre os corretores de imoveis
nao pertencentes ao quadra de Conseiheiros Regionais efetivos, a excecao de seu
Coordenador Geral, que devera ser Conselheiro efetivo ou suplente.
Paragrafo Unico - Para melhor ordenamento funcional, a criterio do
Presidente do CRECI/GO, a CEFISP podera ser dividida em Se?6es, cada gual com
urn Coordenador Adjunto nomeado dentre seus membros.
AV. ANHANGUERA, N° 5674, 5° ANDAR, SALAS 501/510, ED. PALACIO DO COMERO /CENTRl
GOIANIA, GO/AS, CEP 74043-010 / FONE/FAX 62 3224-2299 OU 3095-6£
Site: www.crecigo.org.br E-mail: crecigo@creciao.nrn hr

^ Lei 6015

SERVigO PUBL1CO FEDERAL /
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS
V c > *&&&
5a REGIAO/GOIAS
'
*'"
PWfl:Cflfl).r

Art. 1 6 - Ao Coordenador Geral da CEFISP
das Secoes constrtufdas, inclusive no sentido da
Para9rafo

°™co - ° Coordenador nao tern direito a

recurso da decisao no Plenario ou na Turma Julgadora

f o o s julgamentos da
JU gamento de eventual

'

Art 17 - A CEFISP ou a Segao da CEFISP 4em como atribuicao iulaar
pr.me,ra .nstancia, os processos administrativos originados de Auto
"
parecer quanta a absolvicao ou pena a ser aplicada nos pro^ssos
decorrentes de Termo de Representacao, podendo para issJ ^diligendar
dlTeu

"
julgamento ou

acordao

Parecer realizado pela CEFISP sera exarado

Iavrada

DiretorialTo

„
SecaoVII
COMISSAO DE ANALISE DE PROCESSOS DE INSCRICAO - COAPIN
_ Art 18 - A Comissao de Analise de Processos de Inscricao - COAPIN

s

^
inscrigao de pessoas fisicas e juridicas;

§ 2= - Para cada processo analisado a COAPIN emitira

parecer conclusive.
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Segao VIII
COMISSAO DE ANALISE
Art. 20 - A Comissao de Analise

minimo 5 (cinco) membros, corretores de imoveis nomeados
CRECI.
Paragrafo Unico - A CAS tera um Coordenadol; dentre seus membros,
designado pelo Presidente, que devera ser um conselheiro efetivo ou suplente.
Art. 21 - A CAS tem como atribuicao instruir e ppinar quanta aos pedidos de
remissao, isencao e cancelamento dos debitos de anuidades.
§ 1° - A CAS podera diligenciar, proceder 'a oitivas, citacoes, notificagoes e
praticartodos os demais atos necessaries ao cumprimento de seu desiderate.
§ 2° - Para cada processo analisado a CAS emitira parecer conclusive.
Segao IX
COORDENADORIA DE FISCALIZACAO - COOFIS

Art. 22 - A Coordenadoria de Fiscalizacao - COOFIS - compoe-se de tantos
membros quantos necessaries para a consecucao de seus objetivos, coordenados
pelo Coordenador de Fiscalizacao, nomeados pelo Presidente do CRECI de acordo
com as prescrijoes legais e normativas.
Art. 23 - A COOFIS tem como atribuicao:
I - fiscalizar o regular exercfcio da profissao de corretor de imoveis no
ambito da jurisdicao do Regional.
II — formar processo disciplinar oriundo de auto de infracao e de termo de
representacao;
Paragrafo unico - A COOFIS podera diligenciar, requisitar documentos,
notificar, constatar e lavrar autuacao, bem como praticar todos os demais atos
necessaries ao cumprimento de seu desiderate.
SegaoX
PROCURADORIA FISCAL

Art. 24 - A Procuradoria Fiscal - PROCURADORIA - compoe-se de tantos
membros quantos necessaries para a consecucao de seus objetivos, coordenados
pelo Procurador e nomeados pelo Presidente do CRECI.
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Art. 25 - A PROCURADORIA tern como atribuigao, depots de esgotados os
prazos fixados para pagamento, notificar, inscrever em divida ativa, extrair a
respective certidao e ajuizar agao de execugao fiscal de debito de anuidade, taxa,
contribuigao, multa administrativa ou disciplinar devidas ao Regional.
Paragrafo unico - A PROCURADORIA podera requisitar diligencias,
documentos, notificacoes, bem como praticar todos os demais atos necessarios ao
cumprimento de seu desiderate.
Segao XI
COMISSOES E GRUPOS DE TRABALHO
Art. 26 - As Comissoes e Grupos de Trabalho criados pelo Presidente
desempenharao tarefas permanentes ou eventuais que por ele Ihes forem
atribuidas.
CAPITULO II
ORGAOS DE APOIO
Art. 27 - Constituem orgaos de apoio do CRECI:
I - Secretaria;
II - Secretaria Financeira;
III - Assessoria Contabil-Financeira;

a
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IV - Assessoria Juridica;
V - Assessoria de Comunicafao;
VI - Assessoria de Informatica;
VII - Outras assessorias que vierem a ser criadas
CAPITULO III
PRESTACAO DE CONTAS DO CRECI
Art. 28 - No primeiro bimestre de cada ano, o Plenario, convocado pelo
Presidente, reunir-se-a prioritariamente para apreciacao do Processo de Prestacao
de Contas do CRECI referente ao exercfcio anual anterior.
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Art. 29 - Mediante sorteio providenciado pela SecMtaria do CRECI, o
Processo de Prestacao de Contas sera distribuido a urrXConselheiro designado
Relator, a quem cabera apresentar relatorio e proferir votp/em Sessao Plenaria.
§ 1° - O Conselheiro Relator, antes de subcneter o Processo ao Plenario,
podera solicitar a citacao ou audiencia dos responfsaveis, ou outras providencias
consideradas necessarias ao saneamento dos autos e forma5§o de seu juizo.
§ 2° - Qualquer que seja o resultado do julgamento no Plenario, o
Presidente do CRECI ou seu substitute legal se obriga a enviar copia do Processo
ao Presidente do COFECI, que devera submete-lo ao Plenario do Federal.
Art. 30 - O Processo de Prestacao
obrigatoriamente das seguintes pecas:

.
I -Ata da reuniao do Conselho Fiscal;

de

Contas sera composto
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II - Relatorio de gestao, contendo o rol dos responsaveis;
III - Relatorio elaborado pela Assessoria Contab.il do CRECI;
IV - demais pecas contabeis como balance financeiro; balance prcamentario
contendo comparativo da receita orcada com a arrecadada e das despesas
autorizadas com as realizadas; balango patrimonial e comparado; demonstrate das
variances patrimoniais; demonstracao dos saldos e das contas patrimoniais e
conciliacao bancaria.
Art. 31 - A decisao no Processo de Prestacao de Contas pode ser preliminar
ou definitiva.
§ 1° - Preliminar e a decisao pela qual o Plenario do Regional, antes de
pronunciar-se quanto ao merito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar
a citacao ou a audiencia dos. responsaveis ou, ainda, determinar outras diligencias
necessarias ao saneamento do processo.
§ 2° - Definitiva e a decisao pela qual o Plenario julga as contas regulares,
regulares com ressalvas ou irregulares.
Art. 32 - As contas serao julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidao dos
demonstrativos contabeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos
de gestao;
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II - regulares com ressalvas, quando indicarerr
outra falta de natureza formal de que nao resulte evidencia de aproj
ou dano ao CRECI;
III - irregulares, quando comprovada qualquerdas seguirj.teV6correncias:
a) omissao no dever de prestar contas;
b) pratica de ato de gestao ilegitimo, ilegal ou antieconomico;
c) infracao a normas legais ou regulamentares de natureza cbntabil,
financeira, orcamentaria, operacional ou patrimonial;
d) apropriacao indebita, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores.
Art. 33 - Verificadas irregularidades nas contas, o Plenario:
I - definira a responsabilidade individual ou solidaria pelos atos de gestao
inquinados;
II - se houver debito, ordenara a citagao dos responsaveis para, no prazo de
15 (quinze) dias, apresentarem defesa ou recolherem as quantias devidas;
III - adotara outras medidas cabiveis.
§ 1° - Os responsaveis cuja defesa for rejeitada pelo Plenario serao
cientificados para,'em novo e improrrogavel prazo de 1.5 (quinze) dias, recolherem
as importancias devidas.
§ 2° - Reconhecida a boa-fe e a liquidacao tempestiva do debito,
devidamente atualizado e acrescido dos juros e.taxas legais e, caso nao venham a
ser observadas outras irregularidades nas contas,'D Plenario saneara o processo.
§ 3° - Os responsaveis que nao atenderem a citacao ou nao comparecerem
a audiencia serao considerados reveis, para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo.
Art. 34 - Na hipotese de serem as contas julgadas irregulares, o Plenario
designara um Diretor ou Conselheiro Regional que nao tenha envoivimento com os
fatos, para promover de imediato:
I - adocao das medidas administrativas necessarias para correcao das
irregularidades verificadas e saneamento do processo;
II - abertura de procedimento etico-administrativo contra os responsaveis,
bem como o afastamento dos cargos que ocuparem ate seu definitive julgamento.
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Paragrafo Onico - Se a ocorrencia prevista no presente artigo for acrescida
da hipotese prevista no inciso III, "d", do artigo 32, cabera ao Diretor ou Conselheiro
Regional designado pelo Plenario promover, ainda, a imediata e circunstanciada
comunicacao ao COFECI, instruida com copia do inteiro teor do Processo de
Prestacao de Contas.
Art. 35 - Ocorrendo denuncia formal e fundamentada, ou fato novo relevante
que evidencie procedimento irregular dos ordenadores de despesas, o Plenario
podera, desde que a denuncia ou o registro do fato ocorra ate 01 (urn) ano depois de
encerrado o mandato, reapreciar, integral ou parcialmente, o Processo_de Prestacao
de Contas.
Art. 36 - As citagoes, as audiencias, as comi
notificacoes serao feitas de forma pessoal ou por inte^
registrada, com aviso de recebimento, ou ainda por ea
Oficial, quando o destinatario nao for localizado.
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CAPITULO IV
ORCAMENTACAO E DESPEjS^S
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Secao I
ORCAMENTO
Art. 37 - Anualmente, ate 31 (trinta e um/de outubro, o CRECI providenciara
sua proposta orcamentaria para o ano seguinte, que sera encaminhada ao COFECI,
no maximo ate o dia 15 (quinze) de novembro.
Paragrafo Unico - As pepas que comporab a proposta serao definidas pelo
COFECI, por intermedio de sua Assessoria Contabil,'e informadas ao Regional ate o
ultimo dia do mes de setembro.
Art. 38 - O CRECI podera promover tantas reformulacoes . ou
suplementacoes orcamentarias quantas forem necessarias, a fim de manter o
equilibrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, submetendo-as a
aprovagao pelo COFECI.
Segao II
APLICAQOES FINANCEIRAS

Art. 39 - O CRECI podera manter contas-correntes em instituicoes bancarias
ou congeneres privadas, a fim de satisfazer necessidades de gestao, nelas
observando saldo maximo equivalente ao limite de garantia do seguro de liquidez
oferecido pelo Sistema Bancario Nacional.
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Paragrafo Unico - O CRECI podera obter junto ao sistema bancario ou ao
COFECI informagoes sobre eventual mudanca no limite de garantia a que se refere
o capufdeste artigo.
Art. 40 - As aplicacoes financeiras devem ser realizadas sempre no Banco
do Brasil S/A ou na Caixa Economica Federal, permitida a aplicacao em titulos de
renda fixa, desde que garantida pelo Governo Federal.
Paragrafo Unico - Ficam proibidas aplicacoes financeiras em bancos
privados, bem como em acoes, fundos de acoes, mercado future, ouro, moedas
estrangeiras e demais mercados de risco.
Secao 111
DESPESAS EM GERAL
Art. 41 - Nenhuma despesa podera ser realizada sem dotacao orcamentaria
que a suporte, ou ser imputada a dotacao impropria.
Art. 42 - A receita do CRECI/GO deve ser aplicada:
I - na organizacao e funcionamento administrativo;
II - nos services de fiscalizagao do exercicio prof is s|p_nal_e_de_ com bate ao
exercicio ilegal ou irregular da profissao;
III — na promocao e aperfeigoamento cultural e p
IV - na aquisicao de bens moveis e imoveis rje
seus objetivos institucionais.

apao de
riginal aprejentatta

§ 1° - Fica proibido:

I - pagamento antecipado de despesas;
II - emissao posterior de comprovantes de despesas;
III - emissao de cheques ao portador ou a destinatario diferente do
constants no documento contabil;
IV - emissao de cheque sem a respectiva copia para arquivamento;
V - emissao de um mesmo cheque para pagamento de duas ou mais
despesas, exceto se for de salaries, diarias ou jetons;
VI - despesa com divulga9§o de carater pessoal.
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§ 2° - O pagamento a prestador
mediante emissao de recibo, descontados os i
em contrato, ordem de servico ou autorizacao prev
Art. 43 - O CRECI/GO podera contratar seguro de vida^para:
I-'empregados e Diretores;
II - Conselheiros, assessores, membros de Comissao e Grupo de Trabalho,
bem como convidados, quando em viagem a servico do orgao.
Paragrafq Unico - O CRECI podera contratar piano de saude e odontologico
para seus empregados.
Art. 44 - O CRECI fica obrigado a contratar seguro sobre seus bens moveis
e imoveis, sob pena de responsabilidade para seus ordenadores de despesa.
Secao IV
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Art. 45 - O suprimento de fundos destina-se a atender despesas de pequena
monta e pronto pagamento, que sejam de dificil subordinacao:a execucao normal.
H
i
?

Par^grafo Unico - O COFECI, por intermedio de sua Assessoria Contabil,
determinara os procedimentos a serem seguidos, bem como os valores maximos e
minimos a serem obedecidos.

o
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Segao V
AQUISIQAO DE BENS E SERVICOS
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Art. 46 — A aquisicao de bens moveis, de imoveis, de servigos, operacoes
financeiras de emprestimo, antecipacao de receita ou congeneres, observada a
finalidade estabelecida no art. 42 deste Regimento, devera ser autorizada pelo
Plenario do Regional.
Segao VI
AUXILIOS E SUBVENQOES
Art. 47 - O CRECI podera disponibilizar ate 5,0% (cinco por cento) de sua
receita anual para, em parceria ou nao com outras instituicoes sem fins lucrativos
ligadas a profissao de corretor de imoveis ou ao mercado imobiliario:
I - realizar eventos e solenidades comemorativas dos corretores de i
ou do mercado imobiliario, vedado o pagamento de bebidas alcoolicas;
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II - promover eventos de esclarecimento publico,
profissional e de fomento ao mercado imobiliario;

perfeicoamento

III - promover propaganda institucional do Sistema COFECI/CRECI e suas
instituicoes internas, de valorizagao profissional do corretor de imoveis e de fomento
ao mercado imobiliario.
Paragrafo Unico - O percentual previsto neste artigo sera considerado
cumulativamente, qualquer que seja a epoca e o valor utilizado em cada
oportunidade, porem, nos ultimos 4 (quatro) meses de cada mandate, os gastos com
esta rubrica nao poderao exceder a 4 (quatro) duodecimos da dotacao anual, ainda
que haja nela maior disponibilidade.
Art. 48 - A concessao de auxilios e subvencoes a outros Conselhos
Regionais de Corretores de Imoveis ou a entidades sem fins lucrativos ligadas ao
mercado imobiliario, independentemente do valor, so podera ocorrer com anuencia
previa do Presidente do COFECI, mediante solicitacao justificada.
Segao VII
PROIBICOES
Art. 49 - Nos ultimos 4 (quatro) meses de cada mandate ficam proibidos:
t3£

•S

I - aumentos salariais alem dos previstos em lei ou dissidio coletivo;
II - aquisicao de maquinas e equipamentos, exceto se em continuidade a
piano aquisitivo anteriormente iniciado; > ; ' •
.
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III - contratacao de propaganda promocional de qualquer especie, exceto as
mensagens institucionais de final de ano e as alusivas as datas comemorativas da
profissao;
IV - assuncao de qualquer compromisso financeiro para pagamento depois
de terminado o mandate, exceto os de pequena monta, comuns no dia-a-dia do
CRECI.
CAPITULO V
ELEIQOES
Art. 50 - A eleigao dos Conselheiros do CRECI/GO para o trienio seguinte
processar-se-a por chapa, na forma prevista na legislacao propria dos corretores de
imoveis em vigor, complementada por Resolucao do Conselho Federal, e sera
realizada, salvo motivo de forca maior, sempre no ano em que veneer o trienio do
mandate em curse.
'
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Paragrafo Unico - Encerrando-se o
realizacao da eleigao ou a posse dos novos Conselheiros, o
temporariamente, nomeando Diretoria provisoria para administra*

-.
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I - promover a eleicao do novo Conselho, em nova data estabelecida pelo
Presidente do COFECI, proclamar os eleitos; e/ou,
/
II - dar posse aos novos Conselheiros e promover os consequentes atos de
eleigao e posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal, para cumprimento do restante
do mandate.
Art. 51 - O mandate dos Conselheiros Regionais sera de 3 (tres) anos e
comecara no dia 1° de Janeiro do ano subsequente ao do vencimento do mandate
anterior, exceto se, por qualquer motivo, a eleicao e/ou a posse dos eleitos
ocorrerem(em) fora de epoca, caso em que sera reduzido para adaptar-se ao
vencimento dos mandates nos demais Conselhos Regionais.
Art. 52 - As eleicoes para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal do
CRECI/GO, bem como de seus Representantes junto ao COFECI, para
cumprimento do trienio de que trata o artigo 50 ocorrerao entre o 11° (undecimo) e o
30° (trigesimo) dia, inclusive, apos a proclamacao do resultado eleitoral, em Sessao
Plenaria Especial, para a qual serao convocados pela Presideneia do CRECI/GO
Conselheiros efetivos eleitos. A eleicao dar-se-a pela seguinte forma:

I
4,

I - o Presidente do CRECI/GO presidira os trabalhos ate que estejam eleitos
o Presidente, os Diretores e os Conselheiros Fiscais para o proximo trienio,
nomeando, dentre os Conselheiros do mandate em curso, urn Secretario e dois
Escrutinadores para auxilia-lo;
II - instalada a mesa e iniciados os trabalhos, o Presidente do CRECI/GO
dara posse aos Conselheiros eleitos para o proximo trienio, convidando, um a um,
para assinar o ternro de posse, e promovera, dentre eles, a eleicao do Presidente,
dos Diretores, do Conselho Fiscal e dos Representantes junto ao COFECI;
III - concluida a eleicao, o Presidente do CRECI/GO dara posse ao
Presidente eleito e este aos demais Diretores e aos Conselheiros Fiscais de sua
futura gestao, assumindo, dai em diante, a presidencia dos trabalhos.
§ 1° - O Presidente do CRECI/GO podera, a titulo de homenagem, delegar
as atribuicoes que Ihe conferem os incisos I a III deste artigo a um Conselheiro de
sua gestao, escolhido pelo criterio que mais Ihe convier.
§ 2° - A convocagao da Sessao Plenaria Especial sera feita com
comunicacao simultanea ao COFECI, de modo que esta venha a realizar-se no
intervalo previsto no caput Nao sendo providenciada a convocacao, sera ela feita
por pessoa designada pela Presidencia do COFECI, ficando sujeito a punicao.
disciplinar o ocupante da Presidencia do Regional que deixar de convoca-la.
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§ 3° - Os novels Conselheiros Regionais, bem copfb a Diretoria e o
Conselho Fiscal eleitos serao considerados formalmente empossados para
exercerem seus mandates a partir de 1° de Janeiro, inclusive, do ano em que se
iniciar o trienio para o qual forem eleitos.
§ 4° - A Ata extraida da Sessao Plenaria Especial valera como Termo de
Posse dos novos Conselheiros Regionais, da Diretoria e do Conselho Fiscal,
independente da realizacao de outra Sessao.
§ 5° - Para efeitos de comprovacao junto a repartigoes e ao sistema
bancario, com data de 1° de Janeiro do ano do inicio do novo trienio, sera
providenciado um Termo de Posse da nova Diretoria, o qual fara referenda a
Sessao Plenaria Especial e sera assinado pelos novos Diretores.
Art. 53 - .As eleicoes referidas no artigo anterior obedecerao ao que
preconiza o artigo 4°, incisos I a III, deste Regimento, podendo cada cargo ser
disputado individualmente, vedada a candidature a mais'de um cargo.
Art. 54 - Encerradas as eleicoes, o Presidents do CRECI, no primeiro dia util
subsequente, remetera ao COFECI copia da Ata da Sessao Plenaria Especial.
I Registro eletXiadp'Txos
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CAPITULO VI
CONVOCACAO E ORDEM DOS TRABALHQS
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Art. 55 - As Sessoes Plenarias de carater ordinario serao realizadas em
numero mfnimo de uma a cada trimestre, convocadas com a respectiva pauta, com
antecedencia minima de 5 (cinco) dias; as de carater extraordinario serao
convocadas com qualquer prazo que nao prejudique sua realizacao.
Paragrafo Unico - O quorum para funcionamento regular das Sessoes
Plenarias sera de maioria absoluta e as deliberates serao tomadas por maioria
simples.
Art. 56 - As reunioes ordinarias de Diretoria serao realizadas em numero
minimo de uma a cada bimestre, convocadas com antecedencia minima de 5 (cinco)
dias; as de carater extraordinario serao convocadas com qualquer prazo que nao
prejudique sua realizacao.
Paragrafo Unico - O quorum para funcionamento regular das reunioes de
Diretoria sera de maioria absoluta e as deliberates serao tomadas por maioria
simples.
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Art. 57 - As Sessoes Plenarias e as reunioes de Diretoria serao realizadas
presencialmente ou, de forma virtual, pela internet ou qualquer outro meio de
comunicacao a distancia, em tempo real, podendo, no entanto, ser realizadas
mediante consulta direta aos Conselheiros ou Diretores, por telefonemas gravados
cartas, correio eletronico ou qualquer outro meio, desde que da pauta conste no
maximo tres itens.
Art. 58 - As Sessoes Plenarias e das Turmas, bem como as reunioes de
Diretoria e dos e dos orgaos enumerados nos incisos V, VI e VII do artigo 3° deste
Regirnento poderao ser realizadas tanto na capital do Estado quanto em outras
cidades para onde forem convocadas, dentro do territorio da jurisdicao do Regional.
Art. 59 - As despesas de transports, diarias e jetons decorrentes de
convocacoes serao custeadas pelo Regional.
§ 1° - Somente serao pagos diarias e jetons a Diretor, Conselheiro membro
de Comissao ou Grupo de Trabalho que permanecer no local da reuniao para a qual
for convocado ate o seu encerramento.
§ 2° - A criterio do Presidente, colaboradores nao remunerados quando a
serv.go do orgao, poderao receber diarias para cobertura de despesas com
hospedagem, alimentacao e locomocao urbana.
Art. 60 - A Mesa Diretora das Sessoes Plenarias sera composta pelo
Presidente, Secretario e Tesoureiro.
Paragrafo Unico - Ocorrendo fatos que impecam a composicao da Mesa
Diretora, podera o Presidente designar Diretor ad hoc dentre os Conselheiros.
Art. 61 - Aberta a Sessao, sera observada a
I - execugao do Hino National;
II - verificacao do quorum;
III - leitura, discussao e aprovacao da Ata da Sess
IV- leitura do expediente;
V - comunicacoes da Presidencia e Diretoria;

A oraienfe^opla CONFEREcom o original apresemado
M£rcio Ujz H/latgi

VI - ordem do dia;
VII - assuntos de interesse geral;
VIII - encerramento.
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Paragrafo Unico - A ordem estabelecida neste artig.6 pfeflera ser alterada
pelo Presidente, a bem do service, desde que nao haja contestagao do Plenario.
Art. 62 - A distribuifao de processes aos Conselheiros dar-se-a por sorteio
manual ou eletronico, providenciado pela Secretaria do Regional.
Paragrafo Unico - O Conselheiro Relator de processo devera devolve-lo no
prazo de 15 (quinze) dias, a contardo efetivo recebimento.
Art. 63 - No julgamento de processes disciplinares, as partes diretamente
interessadas serao intimadas por intermedio de correspondencia registrada com
aviso de recebimento, ou pessoalmente, ou por edital publicado na imprensa oficial
com antecedencia minima de 10 (dez) dias da data do julgamento.
Paragrafo Onico - As partes, querendo, terao a palavra pessoalmente ou por
intermedio de seus advogados, por 15 (quinze) minutos, para produzir sustentacao
oral.
*
Art. 64 - No julgamento de processes disciplinares considerados sigilosos
so permanecerao no recinto os Conselheiros, as partes diretamente interessadas e
seus advogados constituidos, alem do pessoal administrativo necessario.
Paragrafo Unico - O carater de sigilo sera decidido pelo Plenario a
requenmento justificado de qualquer Conselheiro que participe do julgamento ou de
quaisquer das partes.
Art. 65 - No processo de perda de mandate de membra do Regional o
procedimento sera sumario, sendo todos os prazos reduzidos pela metade nos
segumtes casos:
'
Virtude

transitad'a'em
d

5stitu'5a° de cargo, fungao ou emprego, relacionada a pratica

III - por fate, sem motivo justificado, a 3 (tres) sessoes conseoutivas ou 6
(se,s) mtercaladas, no intersticio de 1 (um) ano, a contar da primeira fate

com

Bourse ao COFECI,

"°

*
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Art. 67 - Nenhum Conselheiro podera usar da palavra sem que Ihe tenha
sido concedida pelo Presidente, que observara, cfuando for o caso, a lista de
inscricao.
Art. 68 - Os apartes dependem da anuerfcia do orador e devem ser breves,
intervindo o Presidente para garantir o tempo de'quern estiver com a palavra.
Art. 69 - O Presidente nao pede apartes, nao os concede, nem os permite
paralelos.
Art. 70 - Durante os debates, o Presidente concedera a palavra a oradores
nao inscritos somente para apresentacao de questoes de ordem e pedidos de
esclarecimento.
Art. 71 - Salvo em casos especiais, a criterio do Plenario, as deliberates
• observarao o seguinte:
I - terao prioridade as materias que sejam objeto de sustentacao oral ou
revisao e aquelas cuja apreciagao em Sessoes anteriores tenha sido interrompida
por pedido de vista ou baixa em diligencia;
II - nao havendo Relator, o Conselheiro interessado usara da palavra por 5
(cinco) minutos;
III - havendo Relator, este resumira a materia em relatorio;
IV - terao a palavra, para debater o relatorio, por 5 (cinco) minutos, os
oradores que se inscreverem;
V - encerrados os debates, o Relator proferira seu voto;
VI - tratando-se de materia relevante ou de processo disciplinar, qualquer
Conselheiro podera pedir vista;
VII - fica assegurado a todos os Conselheiros o direito de proper
alternativas;
VIII - se a decisao for por apiicacao de pena de suspensao ou cancelamento
de inscrigao, o Presidente do Regional devera recorrer ex officio ao COFECI;
§ 1° - Porforca da celeridade processual que caracteriza os procedimentos
administrativos, o Conselheiro que pedir vista tera de devolver o Processo na
mesma Sessao, com ou sem parecer sobre a materia, no prazo .m^xjtno de 30
(trinta) minutos.
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§ 2° - O Conselheiro que desejar assinar carga de KrOCesso com pec
vista ate a Sessao Plenaria seguinte, so podera faze-lo cor/i'autorizagao do Plenario,
cuja decisao se dara por maioria simples.
§ 3° - Ao autor de Projeto de Ato rejeitado poi/Comissao ou pela Diretoria, e
facultado o direito de relata-lo, desde que seu reqi/erimento venha subscrito pela
maioria dos Conselheiros presentes a Sessao.
/
Art. 72 - As questoes de ordem poderao ser suscitadas a qualquer tempo,
desde que o Conselheiro suscitante declare o dispositive legal ou regimental em que
se funda, ou que esteja sendo transgredido e, se tal nao ocorrer, o Presidente
podera cassar-lhe a palavra liminarmente.
Paragrafo Unico - A questao de ordem devera ser levantada e
fundamentada em 5 (cinco) minutos e, havendo orador na tribuna, o Presidente
restituir-lhe-a o tempo consumido pela questao de ordem.
Art. 73 - Encerrados os debates, o Presidente dara inicio a votacao
convocando os Conselheiros a votarem nominalmente ou pelo sistema que Ihe
parecer mais rapido e pratico, salvo pedido de antecipacao de voto de qualquer
Conselheiro, devidamente justificado.

Era

§ 1° - O Secretario anotara os votos e o Presidente proclamara o resultado,
proferindo.se necessario, voto de desempate.
§ 2° - Os Conselheiros vencidos poderao apresentar declaracao de voto, por
escrito, que sera anexada ao processo.
§ 3° - Quando o Relator for vencido, o Presidente designara o Conselheiro
que encaminhou a votacao com o voto vencedor para redigir a decisao do Plenario.
Art. 74 - Das decisoes do Plenario cabera pedido de reconsideragao no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicacao na Imprensa Oficial, ou recebimento
da notificacao pela parte interessada, mas o requerimento sera indeferido pelo
Presidente se nao se fundamentar em fato novo.
Art. 75 - A ordem dos trabalhos, desde que nao haja contestacao, podera
ser alterada a criterio do Presidente.
Paragrafo Unico - Nas Sessoes extraordinarias, somente depois de
esgotadas as materias de sua convocacao e que outros assuntos poderao ser
discutidos.
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Art. 76 - Qualquer Conselheiro podera requeret urgencia ou preferencia,
desde que seu requerimento venha subscrito por maiofia simples do's Conselheiros
presentes.
/
Art. 77 - A materia rejeitada pelo Plenarib so podera ser reapreciada e
debatida, se fundamentada em fato novo, depois dp decorridos 90 (noventa) dias do
primeiro julgamento.

CAPJTULO VII
DISPOSIQOES GERAIS

Registro efetuado'nos
.artigo 127,irvcis* VII-daLei 601:

Art. 72 - Prescreve em 01 (um) ano, a contar do termino do mandate, o
direito de denuncia contra Diretor, Conselheiro, Conselheiro Fiscal ou membro de
Comissao ou Grupo de Trabalho do Regional, pela pratica de irregularidade
administrativa, desidia ou falta de decoro.
Art. 73 - Nos Regionais sob intervencao, a Diretoria Provisoria agira
segundo orientagao da Diretoria do COFECI, a qual apresentara relatorios mensais.
Paragrafo Unico - Os Regionais sob intervencao terao suas contas
analisadas pelo Conselho Fiscal do COFECI, cujo relatorio sera submetido a
aprovagao de seu Plenario.
Art. 74 - Sao proibidas contratacoes de pessoal, de parentes consangufneos
e afins, ate o 3° (terceiro) grau, de membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e de
representantes junto ao COFECI, exceto se aprovados em processo de selecao
publica.
'
Art. 75 - As Sess5es Plenarias serao publicas, salvo nos casos previstos no
artigo 64, deste Regimento.
Art. 76 - E vedado o exercicio simultaneo de cargos de Diretoria e do
Conselho Fiscal do Regional com cargos de Diretoria ou de C.onselhos de entidades
smdicais ligadas ao mercado imobiliario.
Paragrafo Onico - A acumulacao mencionada neste artigo implica perda
automatica do cargo no Regional.
Art
- 77'
r,r.cc^I

- E vedado o exercicio simultaneo do cargo de Presidente do
COFECI com o de Presidente de Regional.
' £ vedado a Diretor' Conselheiro, membro de Comissao ou de
brupode Trabalho, empregado e prestador de services do Regional atuar na
rn
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Paragrafo Unico - Exceto para empregados e prestadores de services, o
desrespeito a vedacao contida neste artigo implica falta etica de natureza grave.
Art. 79 - As disposicoes deste Regimento prevalecem sobre Resolugoes,
Atos, Portarias, Instrucoes Normativas e Deliberagoes que a ele nao se devem opor
e somente poderao ser aditadas, ad referendum do COFECI, por proposta aprovada
no minimo por 2/3 (dois tercos) do CRECI/GO em 2 (duas) Sessoes Plenarias.
Art. 80 - Este Regimento entra em vigor em 1° de outubro de 2009.
Goiania, 28 de agosto de 2009

Monteiro Guimaraes
Presidente

^/Sampaio
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