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COMISSÃO DO CRECI SE REÚNE NO SEMOC PARA DISCUTIR A 

NORMATIZAÇÃO DA LEI DAS PLACAS 

Na última Segunda- 

Feira (07/05), a 

comissão criada 

para discutir a normatização 

e cumprimento da Lei 

18.199/15, que torna 

obrigatório a instalação de 

painel fixo, para fixação de 

placas publicitárias de 

venda, permuta e locação 

de imóveis nos edifícios, se 

reuniu na Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano da Prefeitura do Recife.

O assunto principal da pauta foi a solicitação do cumprimento desta Lei em 

vigor desde 2015 e o apoio da PCR em levar ao conhecimento da sociedade e 

da categoria, que esta determinação municipal é de interesse público em 

consonância com os direitos fundamentais, contribuindo para melhoria da vida 

urbana no Recife.

Fizeram parte da reunião no SEMOC, os representantes em viabilizar esta 

regulamentação, Marta Lima, Sérgio Pinto, Taciana Souto, Rogério de Luca 

(também vereador do Recife) Gedinaldo França, Públio Lentulus e o 

coordenador da Fiscalização, Marcelo Oliveira.

WORKSHOP ADMINISTRAÇÃO E ALUGUEL DE IMÓVEIS.

O Projeto Educa CRECI trará para você, corretor de imóveis, o Workshop sobre 

Administração e Aluguel de Imóveis, com o renomado palestrante, atual Vice-

Presidente do CRECI da BAHIA e Conselheiro Federal do COFECI, Nilson 

Araújo.

A entrada será apenas uma lata de leite em pó, para nossa campanha Doar faz 

Bem!

Façam suas inscrições pelo link www.creci-pe.gov.br/inscricoes. Serão apenas 

100 vagas!

Confira abaixo, os tópicos que serão abordados: 

Conteúdo do Workshop:

 - Introdução à Administração Imobiliária e à Locação;
 - Locação na Lei 8.245/91;

 - Retomada do imóvel pelo locador;

 - Devolução do imóvel pelo locatário;

 - A alienação do imóvel durante a locação na Lei 8245/91

- Benfeitorias e sua indenização;

- Locação por temporada;

- Locações especiais, dentre outros.
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