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MENSAGEM Da presidência

Por mais que ambicionemos muitas metas e conquistas não há como ignorar que vivemos um 
período atípico. Onde ninguém sabe ao certo como teremos que nos comportar daqui para 
frente, seja no âmbito pessoal ou profissional. A verdade é que a pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) transformou e vai transformar ainda mais o Brasil e o mundo.

O Sistema Cofeci-Creci entendeu que, apesar de todas as responsabilidades financeiras, era 
preciso reduzir o valor da contribuição profissional. Nesse sentido, foi atualizado pelo IPCA, com 
abatimento de R$ 31,76. Parece pouco, mas quando multiplicado pelo universo de inscritos, o 
desconto atinge quantia considerável.

Por outro lado, na questão peculiar do “Plano de Ação”, trabalhamos incansavelmente para 
incutir no espírito de todos que a palavra de ordem é: “programação antecipada”. É isso que 
estamos projetando para Gestão a 2022/2024.

Vamos coordenar as ações para a consecução dos seguintes objetivos: (i) fiscalizar o exercício 
ilegal da profissão, combatendo aqueles que desempenham sem aptidão, a nobre missão de 
bem intermediar a compra e venda, permuta e locação de imóveis; (ii) defender a sociedade 
não só contra os profissionais inaptos, como também, contra a má prestação de serviços; (iii) 
assumir o compromisso perene de aperfeiçoamento profissional; (iv) defender as                       
prerrogativas da profissão de forma intransigente.

Assim, para cumprir com lealdade, impessoalidade e moralidade o planejamento estratégico, 
somos compelidos a empregar os princípios da Administração Pública da eficiência e da      
economicidade. Por conseguinte, ao mesmo tempo em que desejamos implementar o     
desenvolvimento de uma estratégia voltada ao resultado, queremos deixar bem viva que a 
nossa missão, a nossa visão e os nossos valores visam atingir o propósito de que a ética é um 
mandamento que não tem fim e ainda de que nada, absolutamente nada, vence o trabalho.

Entre essas metas inclui-se o uso frequente e 
preferencial de softwares que permitam a          
realização de reuniões de diretoria, reuniões 
com empregados, atos solenes, plenárias         
virtuais, sessões das comissões de trabalho 
como CEFISP e COAPIN, além de treinamentos e 
palestras com baixo custo.

Continuaremos a adotar fórmula ampla de 
política de transparência em todos os nossos 
setores, a fim de não só estabelecer, mas 
também alcançar os objetivos programados 
com efetividade. Inclui-se aí uma aproximação 
maior com os Corretores de Imóveis e com a 
sociedade que merece o melhor e mais qualifi-
cado serviço para que haja segurança jurídica 
nas relações imobiliárias. 

Cordialmente,
Luiz Celso Castegnaro
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Apresentação

Plano Plurianual – PPA foi estabelecido pelo Art. 165 da Constituição Federal de 
1988 e é o instrumento utilizado pela União, Estados, Distrito Federal e Autarquias 
Federais para realizar o planejamento a médio prazo da Administração Pública. 

No PPA deve conter as metas e prioridades da instituição, assim como                   
estabelecer as diretrizes de política fiscal e objetivos que ressoem com a                 
sustentabilidade da dívida pública e outras decorrentes para a manutenção dos 
programas de duração continuada. Para se enquadrar no que diz a lei, o             
presente PPA refere-se ao período da gestão 2022-2024, condizente com a       
duração do mandato da gestão eleita no Creci-PR.

Para a aplicação deste método viu-se a necessidade não só de planejar as 
ações deste Conselho, mas também de adaptar o seu orçamento às medidas a 
médio prazo, de modo que este permaneça autêntico às diretrizes e limites       
estabelecidos na composição deste documento durante o período vigente.

O processo de elaboração do PPA do Creci-PR é realizado pela Gestão, que é    
assessorada pelo Controle Interno, e ao final aprovado pela alta administração. 
Em seguida, é submetido para aprovação pelo Plenário do Creci-PR e validado 
através de Instrução Normativa.

Apesar de sua elaboração ocorrer no início da gestão da Diretoria, o PPA é         
anualmente revisto, devido a necessidade de atualização decorrentes de novas 
demandas internas e do ambiente externo.
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sistema cofeci-creci
Na Lei nº 6.530/78, Art. 5º, ficou estabelecido que a fiscalização do exercício da profissão de   
Corretor de Imóveis é de responsabilidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e a 
regulamentação do Conselho Federal – Cofeci.

A delegação da regulamentação profissional é competência da União que, dentro do previsto 
na Constituição Federal, organiza o sistema nacional de emprego e a inspeção do trabalho ao 
estabelecer as condições para o exercício da profissão como trata o artigo 21, inciso XXIV e 
artigo 22, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A técnica profissional, portanto, prevista no Código de Ética Profissional (CEP), refere não só ao 
trato com o cliente, mas também, na relação profissional entre colegas e ao próprio conselho 
de fiscalização profissional.

Creci-PR
Historicamente constituído como autarquia de fiscalização profissional em caráter paraestatal 
no artigo 5º da Lei no 6.530/1978, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6ª Região/PR é 
órgão fiscalizador, criado para disciplinar e fiscalizar a profissão de corretor de imóveis e 
impedir o exercício ilegal dessa atividade profissional.

O Creci-PR integra o denominado Sistema Cofeci-Creci onde se prevê normas de ética profis-
sional a serem respeitadas por todos que atuam no ramo imobiliário. A atuação do organismo 
de fiscalização profissional ocorre em todo o estado do Paraná.

Como pessoa jurídica da Administração Pública Indireta tem a executoriedade de serviço 
público, com patrimônio e receitas próprias, cuja destinação é auditada pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU).

O corpo funcional está distribuído na sede localizada na capital do estado e em mais 12 uni-
dades administrativas presentes nas principais cidades do Paraná. Tanto as delegacias 
regionais quanto os escritórios de atendimento do Creci-PR estão capacitados a oferecer aos 
inscritos informações e suporte técnico ao exercício da profissão, bem como à sociedade no 
que se refere aos atos de intermediação imobiliária.

Mapa do Paraná com a definição da Sede, Delegacias Regionais e Escritórios Regionais.

Sede
Delegacias Regionais
Escritórios Regionais

NORTE 
PIONEIRO

LONDRINA

APUCARANA

MARINGÁ
UMUARAMA

CASCAVEL
FOZ DO 
IGUAÇU

GUARAPUAVA

PATO 

PONTA 
GROSSA

CURITIBA
LITORAL

TOLEDO

BRANCO

5



Apesar de o objetivo precípuo do Conselho ser a fiscalização, no que tange ao exercício regular 
da profissão, há a aplicação da ética profissional nas transações imobiliárias cuja atribuição 
compete à Coordenadoria de Fiscalização e seus agentes. Antes de punir os infratores, os 
fiscais primeiramente orientam os corretores de imóveis, para, somente depois, penalizar os 
que se mantiverem em desacordo com a Lei e o Código de Ética Profissional. 

Com frota de veículos moderna e equipamentos que trazem facilidade ao agente em sua 
rotina, a entidade consegue intensificar as atividades da fiscalização, beneficiando a própria 
sociedade, que se vê mais segura nas negociações imobiliárias. 

Além disso, a atuação dos Grupos de Trabalho e Comissões, assim como dos delegados 
regionais e municipais congregam sintonia com as necessidades do mercado imobiliário e da 
sociedade.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO VISÃO VALORES

Fiscalizar e regulamentar 
a atividade defendendo a 
sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que 
violam à  técnica e à ética 
profissional.

Ser uma instituição que 
promova o  aprimoramen-
to dos serviços, dialogue 
com a sociedade e seja 
reconhecida como        
Conselho de Fiscalização 
Profissional na disciplina, 
orientação e regulamen-
tação da atividade.

Ética e responsabilidade;
Transparência e diálogo;
Comprometimento e 
efetividade;
Profissionalismo.
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MAPA DE OBJETIVOS
O mapa de metas é estabelecido contendo os “Objetivos Estratégicos” para o período de 3 
(três) anos, coincidindo com o mandato da Gestão trienal e descendem da análise das forças, 
riscos, oportunidades e ameaças resultantes de informações das características                            
sociais, políticas e econômicas. 

Baseando-se na premissa de que os Conselhos de Fiscalização são entidades públicas com         
objetivo de fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão em defesa da sociedade, é possível 
abranger suas atribuições em:

a. Registros profissionais: através do registro profissional dos corretores de imóveis e das       
empresas imobiliárias;

b. Fiscalização: regularidade profissional e proteção da sociedade contra o mau profissional 
nos termos da lei;

c. Julgamento disciplinar: aplicar sanções estabelecidas em decorrência natural da função da 
fiscalização;

d. Orientação: aos profissionais da categoria, à sociedade e outros órgãos e instituições       
públicas de forma educativa e preventiva a respeito dos aspectos que envolvam a corretagem 
de imóveis.

Diante da identidade institucional e de forma a informar à sociedade a cerca do compromisso 
deste Conselho, o Mapa de Objetivos do Creci-PR 2022-2024, foi assim estabelecido:

MISSÃO:

Fiscalizar e regulamentar a atividade 
defendendo a sociedade do exercício 
ilegal e das condutas que violam a 

técnica e a ética profissional.

VALORES:
Ética e responsabilidade; 
Transparência e diálogo; 

Comprometimento 
e efetividade; Profissionalismo.

VISÃO DE FUTURO:
Ser uma instituição que promova o aprimoramento 
dos serviços em constante diálogo com a sociedade 

visando o reconhecimento do conselho de fiscalização 
profissional como órgão de disciplina, orientação e 

regulamentação da atividade. 

ESTRUTURAFortalecer a técnica e a ética 
na fiscalização profissional e 

regulamentação da atividade

Promover fiscalização, 
orientação e disciplina favorável 
à regularidade profissional e ao 

desenvolvimento social e econômico.

Promover ações que garantam e 
ampliem o acesso à informação a 

respeito da profissão. 

Aprimorar a governança 
e a gestão estratégica 

institucional

Fortalecer a atuação da 
fiscalização profissional e 
o relacionamento com a 

sociedade e os profissionais

Promover a gestão 
da informação e a 

transformação digital

Aprimorar e desenvolver a 
comunicação institucional

Modernizar e integrar 
soluções em sistema de gestão 

da informação (TIC)

Aprimorar os serviços e a 
satisfação do usuário na busca à 

excelência de atendimento

Aprimorar a gestão visando 
garantia de acesso aos serviços de 

fiscalização profissional e a importância 
do controle disciplinar.

PROCESSOS 
INTERNOS

RESULTADOS

Orientar a sociedade sobre a 
regularidade profissional e os critérios 

da técnica da corretagem

RESULTADOS PARA 
A SOCIEDADE
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O mapa de metas é estabelecido contendo os “Objetivos Estratégicos” para o período de 3 
(três) anos, coincidindo com o mandato da Gestão trienal e descendem da análise das forças, 
riscos, oportunidades e ameaças resultantes de informações das características                            
sociais, políticas e econômicas. 

Baseando-se na premissa de que os Conselhos de Fiscalização são entidades públicas com         
objetivo de fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão em defesa da sociedade, é possível 
abranger suas atribuições em:

a. Registros profissionais: através do registro profissional dos corretores de imóveis e das       
empresas imobiliárias;

b. Fiscalização: regularidade profissional e proteção da sociedade contra o mau profissional 
nos termos da lei;

c. Julgamento disciplinar: aplicar sanções estabelecidas em decorrência natural da função da 
fiscalização;

d. Orientação: aos profissionais da categoria, à sociedade e outros órgãos e instituições       
públicas de forma educativa e preventiva a respeito dos aspectos que envolvam a corretagem 
de imóveis.

Diante da identidade institucional e de forma a informar à sociedade a cerca do compromisso 
deste Conselho, o Mapa de Objetivos do Creci-PR 2022-2024, foi assim estabelecido:

PLANO PLURIANUAL 2022/2024
É necessário tomar como base o cenário do mercado brasileiro e mundial que ainda está        
abalado em razão da pandemia da Covid-19 para avaliar a evolução do mercado profissional. 
Desta forma, se vê ainda maior, a necessidade de proteger a sociedade com relação aos 
assuntos pertinentes às intermediações imobiliárias. Diante disso, para o período de 2022-2024, 
destacou-se do mapa, os seguintes objetivos como prioritários: 

Estes objetivos servirão como guia durante o período, bem como as metas estabelecidas para 
que a visão de futuro do Creci-PR seja conquistada.

01
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria e valorização 
do exercício da corretagem de imóveis;

Promover o exercício ético e qualificado da profissão;

Estimular conhecimento e difundir informações práticas e 
técnicas em corretagem de imóveis;

Garantir a eficácia no serviço e atendimento aos correto-
res e à sociedade;

Otimizar e inovar os procedimentos institucionais.

02

03

04

05
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O CRECI-PR EM NÚMEROS
Para fundamentar o presente PPA apresentamos a seguir alguns números do Conselho, 
tomando como base o exercício 2020.

a. Quantidade de profissionais registrados no Conselho por Regional.

Total de profissionais ativos inscritos: 22.424

2934

433

9711.126

308
796

2.007

2938

1260

584

LONDRINALITORALGUARAPUAVAFOZ
DO IGUAÇU

CURITIBA UMUARAMANORTE
PIONEIRO

PONTA
GROSSA

PATO
 BRANCO

MARINGÁCASCAVEL

9.067
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b. Quantidade de empresas com registro no Conselho por Regional

Total de empresas ativas inscritas: 3.726

468

59

144176

37
114

289

471

251

57

LONDRINALITORALGUARAPUAVAFOZ
DO IGUAÇU

CURITIBA UMUARAMANORTE
PIONEIRO

PONTA
GROSSA

PATO
 BRANCO

MARINGÁCASCAVEL

1.660
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria e valorização do       
exercício da corretagem de imóveis.

Ampliar a fiscalização preventiva visando evitar possíveis infrações; 

Orientar os corretores de imóveis quanto ao cumprimento do Código de Ética               
Profissional e demais legislações pertinentes;

Auxiliar outros órgãos externos na fiscalização quanto à atividade de intermediação        
imobiliária;

Resguardar os direitos dos cidadãos, nos assuntos relativos à intermediação imobiliária, 
atendendo as demandas de forma ágil e transparente;

Intensificar a fiscalização de pessoas físicas no exercício ilegal da profissão, bem como 
pessoas jurídicas que atuam na área sem o devido registro no Conselho;

Buscar melhorias sistêmicas e tecnológicas em conjunto com o Departamento de        
Tecnologia da Informação do Creci-PR para aumentar a produtividade e eficiência das 
rotinas de fiscalização e dos documentos gerados;

Atender com celeridade e de forma orientativa a demanda do Departamento de Ética e 
Disciplina no cumprimento de diligências processuais;

Estabelecer procedimento de fiscalização em mídias digitais.

INDICADORES:

1.  Índice de visitas de rotinas realizadas;
2. Índice de operações conjuntas realizadas;
3. Índice de atendimento de denúncias recebidas;
4. Índice de autos de infração lavrados;
5. Índice de atendimentos às demandas do Departamento de Fiscalização (Cefisp - Crecicon);
6. Índice de atendimento às irregularidades encontradas nas mídias sociais e demais meios de 
veiculação da atividade.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Realizar o cumprimento das rotinas operacionais de fiscalização com qualidade;

Orientar os novos inscritos sobre a finalidade e funcionalidade do Creci-PR;

Promover ações que fomentem o registro profissional dos Corretores de Imóveis e de 
empresas prestadoras de serviços;

Atender com eficiência as solicitações de registro profissional com informações sobre os 
direitos e obrigações relativos à profissão regulamentada;

Promover palestras, reuniões e eventos para aprimorar a técnica e propagar                         
informações.

INDICADORES:

1.  Número de inscrições de pessoas físicas;
2.  Número de inscrições de pessoas jurídicas;
3.  Número de participantes em eventos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estimular o conhecimento e difundir informações práticas e    
técnicas em corretagem de imóveis.

Consolidar a realização de cursos e palestras a fim de proporcionar o aprimoramento da 
técnica aos corretores de imóveis;

Promover a discussão e reflexão sobre temas de interesse da classe;

Ampliar o alcance do conteúdo educacional aos corretores de imóveis localizados nas 
regiões mais distantes, via eventos presenciais ou digitais;

Buscar profissionais de alta competência para palestras e cursos, de forma voluntária.

Difundir informações de interesse profissional a respeito de técnicas, políticas públicas 
voltadas ao mercado imobiliário, orientações jurisprudenciais e fatores econômicos rele-
vantes que afetam a profissão;

Criar, em conjunto com a equipe de tecnologia de informação, recursos informatizados 
para melhoria da gestão de cursos e palestras.

INDICADORES:

1. Índice de realização de cursos e palestras              
realizadas nos formatos presenciais e à distância;
2. Índice de engajamento dos corretores de imóveis 
aos cursos ofertados; 
3. Índice de desistência dos corretores de imóveis
aos cursos ofertados;
4. Pesquisa de satisfação dos corretores de imóveis 
em relação a qualidade dos cursos ofertados;
5. Índice de seguidores e engajamento nas mídias 
sociais.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantir a eficácia no serviço e atendimento aos corretores de 
imóveis e à sociedade.

Desenvolver parcerias não onerosas para ampliar a oferta de recursos de capacitação 
aos corretores de imóveis;

Realizar a atualização de dados dos profissionais e das empresas no sistema cadastral e 
campanhas de atualização por meios eletrônicos;

Informatizar os processos internos, reduzindo o consumo de papel e trânsito dos              
documentos;

Evoluir de forma gradual e organizada para a inserção da tecnologia de gestão, para 
instrução de processos administrativos digitais;

Reestruturar os procedimentos, visando adequá-los às normas vigentes e realidade 
atual;

Otimizar os trâmites processuais a fim de garantir a regular instrução documental,     
visando potencializar a capacidade de resposta ao público;

Desburocratizar etapas dos processos administrativos;

Garantir a atualização e manutenção dos dados cadastrais da base de inscritos,           
norteando as demais áreas do Conselho para cumprimento de suas atividades.

INDICADORES:

1. Mensuração do tempo processual;
2. Índice de redução de compra de folhas de papel;
3. Índice de impressões realizadas;
4. Índice de correspondências devolvidas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Dispor de infraestrutura e sistemas de informações que              
proporcionem a gestão e atendimento dos corretores de imóveis 
e da sociedade.

Inaugurar as sedes já adquiridas das Delegacias Regionais de Londrina, Maringá e Foz do 
Iguaçu;

Readequar e reformar as sedes das Delegacias Regionais, para atender às necessidades 
de acessibilidade, segurança, comodidade e demandas operacionais aos                             
jurisdicionados e empregados;

Manter o desenvolvimento do sistema de informações gerenciais;

Ampliar a modernização do parque tecnológico.

INDICADORES:

1. Índice de entrega de obras previstas;
2. Acompanhamento do plano de implantação do sistema de gestão;
3. Índice de atualização do parque tecnológico.
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Inaugurar as sedes já adquiridas das Delegacias Regionais de Londrina, Maringá e Foz do 
Iguaçu;

Readequar e reformar as sedes das Delegacias Regionais, para atender às necessidades 
de acessibilidade, segurança, comodidade e demandas operacionais aos                             
jurisdicionados e empregados;

Manter o desenvolvimento do sistema de informações gerenciais;

Ampliar a modernização do parque tecnológico.

GOVERNANÇA
A partir do Decreto n. 9.203/2017 – que contém as disposições sobre a política de governança 
na administração pública federal direta, autárquica e fundacional – e do Referencial Básico de 
Governança do TCU, o Creci-PR busca desenvolver os mecanismos necessários para a              
implementação de boas práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, tendo em vista 
a prestação de serviços de interesse da sociedade.

O Art. 3º do Decreto n. 9.203/2017 estabelece como princípios da governança pública a:

Capacidade de resposta
Integridade
Confiabilidade
Melhoria regulatória
Prestação de contas e responsabilidade
Transparência

Ao aliar estes aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e               
eficiência que orientam a atividade pública, tem-se a base para designar as normativas para 
a condução das boas práticas.

16



Com o propósito de salientar as ações já praticadas, como também de verificar as condutas 
que ainda não estão formalizadas, a alta administração do Conselho se mobiliza no intuito de 
adequar ferramentas que permitam o alinhamento de suas ações e condutas com os 
princípios e diretrizes ditados para a administração pública.

Para isso, serão elaborados e atualizados, progressivamente, documentos como:

Esse arcabouço de manuais estrutura o conjunto de ferramentas formalizadas com o propósito 
de demonstrar os caminhos que deverão ser seguidos para o alcance da missão institucional, 
prezando pelos valores do Conselho e pelo respeito ao cidadão.

que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 
serviços públicos, em atendimento à Lei 13.460/2017;

Carta de Serviços 
do Creci-PR

a fim de definir as atribuições e normas procedimentais dos Delegados,              
Coordenadores e membros de grupo de trabalho;

Manual dos
Delegados

a fim de orientar os empregados do Creci-PR que atuam como fiscais de         
contrato, proporcionando diretrizes de trabalho condizentes com a legislação; 

Manual de Conduta 
do Fiscal de Contrato

reformular e aprimorar aos tempos atuais, substituindo o documento anterior, a 
fim de orientar e nortear as ações dos empregados e colaboradores do          
Conselho no desenvolvimento dos trabalhos;

Código de Ética
do Creci-PR

a fim de explicar passo a passo cada procedimento realizado, para que os      
empregados, estando em qualquer sub-regional ou escritório de atendimento, 
tenham respaldo e conhecimento para atuar junto ao público externo.

Manual de
Procedimentos

a fim de estabelecer regras de conduta de caráter externo, de modo a nortear a 
relação entre o Creci-PR e os fornecedores e prestadores de serviço;

Manual de Conduta
do Contratado
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ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO
A fim de alcançar as metas e objetivos traçados, o Creci-PR entende que é necessário delimitar 
estratégias que sejam fundamentadas nos princípios organizacionais para guiar as ações   
previstas, fortalecendo assim a sua legitimidade e o seu compromisso.

A estratégia de atuação do Creci-PR é pautada pela antecipação das demandas sociais e do 
mercado imobiliário, bem como a evolução na agilidade da prestação de serviços e a                
disponibilização de estrutura apropriada para atender o profissional da categoria e a                 
sociedade. 

Diante disso, fragmentou-se quais são as demandas prioritárias e essenciais a serem          
aperfeiçoadas com o intuito de manter em alcance os objetivos estratégicos ao longo do     
triênio 2022-2024. São elas:

Planejar ações de combate ao exercício ilegal da profissão, afastando dos profissionais 
corretores de imóveis a concorrência desleal e, principalmente, preservando os cidadãos 
de atos ilegais e prejudiciais;

Engajar e nortear os agentes fiscais no cumprimento da missão institucional do Creci-PR 
instruindo-os à prática do fortalecimento da atuação da Fiscalização Preventiva;

Realizar ações educacionais e orientativas aos corretores de imóveis, promovendo             
reciclagens dos assuntos do mercado imobiliário, ética, tecnologia, relacionamento e 
demais temas que possam contribuir para o fortalecimento do exercício ético, de modo a 
valorizar a profissão;

Promover parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas, visando consolidar a 
atuação do Conselho como referência nos assuntos relativos ao setor imobiliário;

Aprimorar a capacidade técnica dos empregados, visando obter uma estrutura                   
organizacional sólida e eficaz, capaz de suportar as adversidades e alterações de rota de 
trabalho; 

Proporcionar uma estrutura física adequada para acomodar os empregados em sua 
rotina, bem como para receber os cidadãos com segurança e comodidade; 

Ampliar o conceito de informatização aos procedimentos diários, essencialmente, no que 
se refere aos processos ético-disciplinares, proporcionando celeridade e transparência 
nos atos;

Potencializar os mecanismos de controle interno, no aprendizado e execução de boas 
práticas de gestão, assegurando a transparência e conformidade nos atos praticados;

Manter-se atualizado aos normativos e diretrizes dos órgãos de controle externo, no 
intuito de prestar um serviço ao cidadão cada vez mais eficiente e transparente.

Garantir sustentabilidade financeira e orçamentária, assim como preservar, de maneira 
adequada, os recursos patrimoniais;
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A fim de alcançar as metas e objetivos traçados, o Creci-PR entende que é necessário delimitar 
estratégias que sejam fundamentadas nos princípios organizacionais para guiar as ações   
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triênio 2022-2024. São elas:

Planejar ações de combate ao exercício ilegal da profissão, afastando dos profissionais 
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de atos ilegais e prejudiciais;
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reciclagens dos assuntos do mercado imobiliário, ética, tecnologia, relacionamento e 
demais temas que possam contribuir para o fortalecimento do exercício ético, de modo a 
valorizar a profissão;

Promover parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas, visando consolidar a 
atuação do Conselho como referência nos assuntos relativos ao setor imobiliário;

Aprimorar a capacidade técnica dos empregados, visando obter uma estrutura                   
organizacional sólida e eficaz, capaz de suportar as adversidades e alterações de rota de 
trabalho; 

Proporcionar uma estrutura física adequada para acomodar os empregados em sua 
rotina, bem como para receber os cidadãos com segurança e comodidade; 

Ampliar o conceito de informatização aos procedimentos diários, essencialmente, no que 
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nos atos;

Potencializar os mecanismos de controle interno, no aprendizado e execução de boas 
práticas de gestão, assegurando a transparência e conformidade nos atos praticados;
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adequada, os recursos patrimoniais;

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

A fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis é o dever legal do Creci-PR. 
Sendo assim, é o objetivo macro do Conselho. A fiscalização norteia todas as demais metas e 
tem o intuito de garantir à sociedade o exercício adequado da profissão.

A ação de fiscalizar tem em sua essência a necessidade de conter o interesse do particular em 
confronto com o interesse da coletividade. À vista disso, o Departamento de Fiscalização está 
alicerçado no cumprimento da missão institucional do Conselho, viabilizando planos de 
trabalho para atendimento das demandas da sociedade com agilidade e eficiência. 

A realidade prática do mercado, por vezes, difere do conteúdo acadêmico aprendido ou se 
apresenta como algo novo. Por essa razão, é importante salientar, a preocupação do Creci-PR 
no campo educativo, junto aos corretores de imóveis, apresentando os regramentos                       
convencionados pela legislação vigente e normativos ligado à profissão. 

Há por outro lado, o trabalho do Departamento de Fiscalização no combate ao exercício ilegal 
da profissão, que afeta os corretores de imóveis com a possibilidade da concorrência desleal e 
aos cidadãos com a falta de instrução e preceitos necessários para orientar e conduzir a           
intermediação imobiliária.

Atualmente, são elaborados planos de trabalho de forma integrada e organizada, visando 
economia de tempo e recursos. 

FISCALIZAÇÃO

Para manter uma estrutura adequa-
da e condizente ao atendimento dos 
objetivos, todos os esforços são       
concentrados na capacitação e          
reciclagem dos agentes fiscais e na 
atualização dos recursos tecnológi-
cos e demais equipamentos que            
compõem o conjunto de itens 
necessários para o trabalho. 

Os investimentos destinados ao 
Departamento de Fiscalização             
refletem diretamente no aumento da 
produtividade e na qualidade dos 
serviços prestados
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A fiscalização do exercício da profissão de Corretor de Imóveis é o dever legal do Creci-PR. 
Sendo assim, é o objetivo macro do Conselho. A fiscalização norteia todas as demais metas e 
tem o intuito de garantir à sociedade o exercício adequado da profissão.

A ação de fiscalizar tem em sua essência a necessidade de conter o interesse do particular em 
confronto com o interesse da coletividade. À vista disso, o Departamento de Fiscalização está 
alicerçado no cumprimento da missão institucional do Conselho, viabilizando planos de 
trabalho para atendimento das demandas da sociedade com agilidade e eficiência. 

A realidade prática do mercado, por vezes, difere do conteúdo acadêmico aprendido ou se 
apresenta como algo novo. Por essa razão, é importante salientar, a preocupação do Creci-PR 
no campo educativo, junto aos corretores de imóveis, apresentando os regramentos                       
convencionados pela legislação vigente e normativos ligado à profissão. 

Há por outro lado, o trabalho do Departamento de Fiscalização no combate ao exercício ilegal 
da profissão, que afeta os corretores de imóveis com a possibilidade da concorrência desleal e 
aos cidadãos com a falta de instrução e preceitos necessários para orientar e conduzir a           
intermediação imobiliária.

Atualmente, são elaborados planos de trabalho de forma integrada e organizada, visando 
economia de tempo e recursos. 

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

A capacitação e orientação aos corretores de imóveis, à sociedade e a outros órgãos e               
instituições públicas em caráter pedagógico e preventivo é tratada com muita seriedade e 
profissionalismo. O Creci-PR entende que o trabalho preventivo e educativo é um suporte digno 
para se evitar prejuízos e danos aos cidadãos e ao profissional corretor de imóveis. 

Ao ser conhecedor dos seus direitos e deveres, o corretor de imóveis atua em cumprimento ao 
Código de Ética da profissão e pode orientar e conduzir as transações imobiliárias de maneira 
ética, honesta e transparente.

Diante dessa perspectiva, são oferecidos cursos e palestras, nas modalidades presenciais e a 
distância (EAD), realizados em caráter voluntário e totalmente gratuitos, na Sede do Creci-PR e 
em suas Delegacias ou em locais cedidos sem nenhuma contrapartida de caráter pecuniário. 

São eles:

CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Quintas especiais: Evento mensal, realizado na Sede do Creci-PR e em suas delegacias 
com objetivo de oferecer palestras, com conteúdo relevante aos corretores de imóveis.

Café com o Presidente: Evento, realizado pela manhã, em cidades do interior do Estado 
com objetivo de capacitar, orientar e conscientizar profissionalmente os novos corretores 
de imóveis.

Jornada Valorizar e Capacitar: Programa de palestras aos Corretores de Imóveis,               
realizadas no mês de agosto. Transmitido via Internet no canal do Youtube                              
(www.youtube.com/crecipr).

Cursos presenciais: Cursos de curta duração, exclusivos aos corretores de imóveis,         
ministrados por profissionais voluntários, com temas importantes para o aprimoramento 
profissional dos inscritos no Conselho. Podem ocorrer na Sede do Creci-PR, nas                  
Delegacias ou em instituições por meio de cessão de uso não oneroso.
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ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

o Creci-PR tem firmado acordos não-onerosos de cooperação em busca de proporcionar 
assessoramento técnico especializado a entidades do setor público, fortalecendo e estreitando 
o relacionamento entre as instituições.

Por meio dessas parcerias, compete ao Conselho, por exemplo, encaminhar aos profissionais 
devidamente habilitados e interessados a demanda do Ministério Público do Paraná (MPPR) de 
elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM, para fins de instruir         
processos judiciais, extrajudiciais e administrativos. 

A parceria para assessoramento técnico no valor de comercialização de imóveis também é 
mantida com o Ministério Público Federal do Paraná (MPF-PR), por meio de inspeções, vistorias, 
realização de estudos, perícias e documentos técnicos para a valoração do patrimônio          
imobiliário público.

O trabalho ético, realizado por profissionais gabaritados e experientes, permite que sejam         
respeitadas as avaliações de mercado, trazendo transparência e agilidade à administração 
pública. Com isso, o Creci-PR se coloca, mais uma vez, ao lado da sociedade, respaldando as 
ações das entidades e instituições parceiras.

O objetivo para o triênio 2022-2024 é ampliar as parcerias estratégicas em benefício da            
sociedade.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
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ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

Ao longo dos anos o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização foi o foco dos trabalhos, 
visando proporcionar economia, celeridade e transparência nos atos praticados pelos agentes 
fiscais.

Tudo isso aliado ao fato de ser uma prestação de serviços sustentável, sem utilização de papel.
As notificações, constatações e autuações serão realizadas via tablet, totalmente eletrônicas e 
os documentos enviados por e-mail.

O departamento que instaura os processos recebe as demandas em tempo real e pode        
consultar os documentos a qualquer hora e de qualquer lugar.

Essas são algumas das soluções do Departamento de Tecnologia da Informação que engloba 
o uso da  tecnologia para unir agilidade, eficiência e proximidade dos diferentes públicos ao 
Conselho. 

Para o triênio 2022/2024 o propósito do Departamento de Tecnologia da Informação estará          
voltado à informatização plena da instauração dos processos ético-disciplinares, no intuito de 
reduzir consideravelmente o uso de papel e propiciar celeridade no trânsito dos processos, 
inclusive nas solicitações de vistas pelas partes envolvidas. 

Os processos ético-disciplinares estão em nível de prioridade no projeto em razão da                
necessidade de potencializar a capacidade de resposta para a sociedade no julgamento das 
demandas recebidas. Sempre obedecendo às formalidades processuais e jurídicas, porém 
intensificando as análises e priorizando a tramitação desses procedimentos. 

O projeto visa, em uma segunda fase, informatizar os demais processos do Conselho, 
abrangendo todos os Departamentos e Setores. 

Além dos projetos mencionados, o Departamento de Informática tem como objetivos:

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Implantar conjunto de boas práticas (gestão governança de TI), gerando maior              
alinhamento entre o departamento e o negócio, melhorias na prestação de serviços e na     
satisfação dos públicos. Redução de custos por meio de uma melhor utilização dos 
recursos;

Capacitar equipe por meio de treinamentos com intuito de nivelar o conhecimento nas 
equipes de trabalho.
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ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

Estrutura de Pessoal

No triênio 2022/2024, o Creci-PR realizará seleção pública para adequar o seu quadro funcional, 
visando atender a demanda da fiscalização e dos serviços prestados à sociedade e aos profis-
sionais inscritos no Conselho.

Atualmente o quadro funcional do Creci-PR é insuficiente para cumprir as respectivas               
demandas. O nosso quadro é composto por 47 empregados, cuja redução se dava em virtude 
da proibição judicial de realizar seleção pública. Ora superada, devido a decisão do Supremo 
Tribunal Federal em relação ao regime de contratação dos Conselhos profissionais.

Avaliação de Desempenho

Tendo em vista que a Portaria 009/2021 alterou a Plano de Cargos e Salários (PCS) do Conselho, 
com definição e instituição do Normativo de Pessoal – Avaliação de Desempenho. Este define 
os critérios de análise sistemática do desempenho dos empregados do Creci-PR para                 
fomentar o aumento de produtividade e da qualidade dos serviços prestados.

Essa ferramenta auxiliará no conhecimento das demandas, clima organizacional e perfis, bem 
como apresenta elementos que poderão subsidiar treinamentos específicos.

Capacitação e Treinamentos

O Creci-PR proporcionará aos seus empregados, de maneira contínua, a participação de        
treinamentos e palestras, sobre os mais variados temas:

GESTÃO DE PESSOAS

Avaliação de Desempenho;
Relacionamento Interpessoal;
Qualidade de vida e ambiente profissional;
Assédio Moral; e
Uso consciente de mídias sociais e celular.
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Estrutura de Pessoal
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treinamentos e palestras, sobre os mais variados temas:

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

Além disso, serão realizadas qualificações mais assertivas em relação as funções exercidas 
pelos empregados, assim como aperfeiçoamentos e palestras:

Palestras periódicas aos Profissionais de Fiscalização, visando a orientação e a                       
atualização dos procedimentos nos trabalhos a serem desenvolvidos, na forma presencial 
e com transmissão online, para os corretores de imóveis que exercem suas funções nas 
Delegacias Regionais; 

Treinamentos específicos e periódicos aos empregados que atendem ao público, com o 
intuito de aprimorar constantemente a qualidade dos serviços prestados pelo Conselho 
aos inscritos e à sociedade;

Treinamentos aos chefes de Departamentos/Setores, com o intuito de aprimorar o          
conhecimento e orientar sobre assuntos administrativos diversos;

Programa de Integração para os empregados ingressantes, realizado nas primeiras          
semanas de início das funções, para que os mesmos tenham conhecimento detalhado 
dos Departamentos/Setores que compõem a Estrutura Organizacional, bem como os 
serviços realizados, possibilitando uma visão global da organização;

Reunião Anual de Trabalho, com a participação de empregados, Diretores, Conselheiros, 
Delegados e membros de grupos de trabalho, visando promover a discussão de todos os 
trabalhos realizados durante o ano e nortear os projetos futuros para o ano seguinte,       
objetivando a atualização e melhoria contínua dos serviços realizados por este Conselho 
e pelos Grupos de Trabalho.

Para o triênio 2022/2024, o Creci-PR prevê diversas ações contínuas tais como: 

Atualização dos departamentos e setores, visando ajuste ao Organograma Funcional, 
para melhor atendimento da demanda; 

Implantar a avaliação de desempenho, no intuito de estimular o crescimento           
profissional e pessoal do quadro funcional;

Ampliar a capacidade de atendimento à sociedade e aos inscritos com a criação de 
novos postos de atendimento; 

Intensificar os treinamentos aos empregados, no intuito de fortalecer suas                    
competências e melhorar ainda mais o atendimento ao público.
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