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CÂMARA MUNICIPAL DF.

SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 430/2019 DE 01/07/2019
Promovente:

Ver. RICARDO TEIXEIRA

Ementa:
DISPÕE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE ASSESSORIA DE CORRETORES
CREDENCIADOS EM TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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Projeto de lei
Dispõe no âmbito do município de São Paulo
sobre a obrigatoriedade de assessoria de
corretores credenciados em transação
imobiliária, e dá outras providências.
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Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

-

Artigo 2° - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias e suplementares se necessário.

SGP.22

Artigo 1° - Fica estabelecida a obrigatoriedade da intermediação e assessoria
de corretores credenciados pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis
- CRECI, em todas transações imobiliárias no município de São Paulo.
Parágrafo único - Competirão aos corretores às intermediações nas transações
de compra, venda, permuta e locação de imóveis e outras comercializações
imobiliárias.
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SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei viabiliza a segurança, comprometimento e
responsabilidade para garantir que todas as etapas do processo das transações
imobiliárias sejam feitas de forma segura por profissionais capacitados que
possuem conhecimento no assunto para que os cidadãos não incorram em
fraudes e prejuízos em um investimento.
É sabido que, uma análise incorreta de uma transação imobiliária pode
acarretar danos irreparáveis aos negociantes, sendo assim, a atuação segura de
um profissional pode garantir seriedade ao negócio para que não haja má-fé e
que seja feita de forma legal e adequada para cada situação na transação.
Dessa forma, solicito atenção aos nobres vereadores para a discussão e
aprovação do projeto de lei.
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