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PROGRAMA	DE	TRABALHO	PARA	O	ANO	DE	2016	

	

	

	 APRESENTAÇÃO	

	

	 A	Diretoria	do	CORE-SE,	Conselho	Regional	dos	Representantes	Comerciais	no	

Estado	 de	 Sergipe,	 apresenta	 ao	 CONFERE,	 Conselho	 Federal	 dos	 Representantes	

Comercias,	programa	de	trabalho	que	pretende	realizar	no	exercício	de	2016,	dentro	

da	 disponibilidade	 financeira	 e	 conforme	 estabelecido	 na	 Proposta	 Orçamentária	

para	o	Exercício	de	2016.		

	

1. 	Valorização	da	Entidade	e	da	Classe	

Incrementar	os	trabalhos	iniciados	pela	diretoria	e	colaboradores	em	janeiro	

de	 2014,	 de	 valorização	 da	 profissão	 e	 da	 categoria	 do	 Representante	

Comercial,	 melhorar	 e	 ampliar	 a	 difusão	 sobre	 a	 natureza	 do	 exercício	

profissional,	enfatizar	a	visão	que	o	Representante	do	nosso	estado	tem	em	

relação	 ao	 Conselho	 Regional,	 incrementar	 o	 número	 de	 registros	 dos	

Representantes,	 através	 da	 legalização	 e	 em	 atendimento	 e	 observância	 às	

determinações	da	Lei	4.886/65,	às	Resoluções	e	 Instruções	do	CONFERE,	do	

Regimento	Interno	e	das	Normas	do	TCU	–	Tribunal	de	Contas	da	União.	

	

2. 		Dívida	Ativa	

Continuar	 com	 as	 ações	 de	 cobrança	 desenvolvidas	 pela	 Fiscalização,	

orientadas	 pelas	 Assessorias	 Jurídica	 e	 Contábil	 e	 pela	 comissão	 de	

acompanhamento	 da	 dívida,	 visando	 à	 solução	 e	 finalização	 de	 todas	 as	

pendências,	 utilizando-se	 das	 mediações	 possíveis	 e	 previstas	 na	 lei,	 para	

reagregar	o	Representante	Comercial	ao	Conselho	Regional	e	do	saneamento	

de	 toda	 a	 dívida	 pendente,	 além	 da	 normalização	 no	 pagamento	 das	

anuidades.	
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3. 		Fiscalização	

		Intensificar	 ações	 para	 novos	 registros	 e	 cobrança	 com	 possíveis	

parcelamentos	 dos	 débitos	 aos	 Representantes	 inadimplentes,	 objetivando	 a	

regularização	 das	 empresas	 de	 representação	 comercial	 e	 dos	 representantes	

comerciais,	 integrantes	 a	 categoria	profissional,	 objetivando	o	 cumprimento	da	 lei.	

Realizar	 convênios	 e/ou	 solicitar	 informações	 com	 as	 Secretarias	 de	 Finanças	 das	

prefeituras	das	cidades	de:	Estância,	 Itabaiana,	 Itabaianinha,	Lagarto,	Nossa	Sra.	do	

Socorro,	 São	 Cristóvão,	 Tobias	 Barreto,	 (cidades	 com	 população	 acima	 de	 50	 mil	

habitantes	e/ou	com	grande	número	de	indústrias),	para	identificar	Representantes	

Comerciais	e	Empresas	de	Representação	Comercial	não	cadastrados	no	CORE,	para	

envio	dos:	Auto	de	Constatação,	Auto	de	Infração	e	Auto	de	Notificação,	concluindo	

com	o	envio	ao	Ministério	Público	Federal,	caso	não	seja	alcançado	o	êxito	em	umas	

das	etapas	exigidas	por	lei.		

Manter	contatos	e	visitas	nas	principais	empresas	de	todos	os	segmentos	que	

contratam	 e/ou	 fazem	 negócios	 com	 Representantes	 Comerciais,	 no	 estado,	

informando	e	orientando	sobre	a	contratação	e	sobre	o	exercício	da	profissão,	sem	o	

devido	registro	no	Conselho	Regional	de	forma	coerente	e	em	conformidade	com	a	

Lei	4.886	de	1965.	

	

4. 		Parcerias	

	 Dar	prosseguimento	com	amplitude	ao	projeto	em	parceria	com	o	Sebrae/SE,	

COMÉRCIO	 BRASIL,	 que	 patrocina	 o	 encontro	 do	 Representante	 Comercial	 com	 a	

Indústria	 e	 vice-versa,	 como	 também	 o	 Convênio	 do	 CONFERE	 com	 o	 SEBRAE	

Nacional.	

	 Implementar	 parcerias	 com	 o	 SEBRAE/SE,	 e	 com	 o	 Sistema	 FECOMÉRCIO/SE,	

para	realização	de	Palestras	e	Cursos.	

	

5. 		Eventos	
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	 Realizar	palestras	em	parceria	com	o	CONFERE,	com	o	SEBRAE,	CRC-SE,	OAB-

SE,	FECOMÉRCIO/SE,	entre	outras	entidades	de	interesse	do	CORE-SE	e	da	categoria,	

afim	 de	 elevarmos	 o	 nome	 e	 a	 importância,	 mostrarmos	 as	 mudanças	 para	 o	

Representante	Comercial	com	foco	no	seu	desenvolvimento	e	qualificação	técnica.		

	 	

	 Participar	 em	eventos	oficiais	 promovidos	por	 órgãos	 ligados	 ao	nosso	 setor,	

como	 Feiras,	 Exposições,	 Congressos	 e	 Encontros	 a	 exemplo	 do	 SUPERVENDAS,	

FITEC,	SALÃO	IMOBILIÁRIO,	eventos	da	ADEMI	/	SINDUSCON	e	em	especial	quando	o	

CONFERE	 sugerir	 e/ou	 em	 parceria	 com	 outros	 Conselhos,	 visando	 sempre	 o	

desenvolvimento	 e	 o	 engrandecimento	 do	 CORE-SE,	 de	 outros	 Conselhos	 e	 do	

próprio	 CONFERE,	 sempre	 divulgando	 o	 nosso	 trabalho	 e	 os	 benefícios	 para	 a	

carreira	e	para	o	Representante	Comercial.		

	 	

	 Promover	 Cursos	 e	 Treinamentos	 sobre	 assuntos	 de	 interesse	 da	 categoria	 e	

que	 desenvolvam	 e	 promovam	 o	 desenvolvimento	 e	 o	 crescimento	 dos	

Representantes	Comerciais	e	de	suas	empresas	de	Representação	Comercial.	

	 	

	 Organizar	 o	 6º	 Congresso	 Brasileiro	 de	 Representantes	 Comerciais	 que	 será	

realizado	em	Aracaju/SE,	no	mês	de	setembro	de	2016,	congregando	e	promovendo	

discursões	de	assuntos	pertinentes	a	categoria	em	todo	o	Brasil.		

	 	

	 Realizar	 o	 Evento	 em	 Comemoração	 ao	 Dia	 Panamericano	 do	 Representante	

Comercial	 e	 a	 Confraternização	 de	 Final	 de	 Ano,	 entre	 outros,	 para	 trazer	 o	

Representante	Comercial	para	o	CORE-SE,	unindo,	dando	visibilidade	e	orgulho	para	

a	categoria.	

	

6. 	Entrega	de	Carteiras	e	Diplomas	

Planejar	 e	organizar	 eventos	 trimestrais	no	Auditório	do	CORE-SE,	para	entrega	de	

Carteiras	 Profissionais	 e	Diplomas,	 com	apresentação	de	palestras	 sobre	o	 sistema	
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CONFERE/CORE´s	e	sobre	serviços	e	benefícios	em	estar	registrado	e	em	dia	com	o	

Conselho	de	Classe.	

	

7. 	Sede	

	 Promover	pesquisa	para	aquisição	de	imóvel	para	uma	nova	sede	do	Conselho	

Regional,	tendo	em	vista	os	seguintes	fatores	desfavoráveis	da	nossa	atual	sede:	

a	 –	 pouca	 frequência	 do	 Representante	 Comercial,	 devido	 ao	 tráfego	 intenso,	

congestionamento	e	a	falta	de	estacionamento;	

b	 –	 prédio	 construído	 há	 mais	 de	 50	 anos,	 com	 problemas	 de	 infraestruturas	 de	

instalações	hidro	sanitárias,	telefônicas,	telecomunicações,	elétricas	e	elevadores;	

c	 –	 prédio	 sem	 nenhuma	 segurança	 para	 evacuação	 nos	 casos	 de	 incêndios	 e	

inexistência	de	Portas	Corta-Fogo.	

	

8. Site	

	 Manter	a	revitalização	e	a	constante	atualização	do	site,	 tornando-o	cada	vez	

mais	 visitado	 por	 todos,	 disponibilizando	 serviços	 essenciais	 para	 o	 Representante	

Comercial,	como:	informações	sobre	registros,	documentos	necessários	e	valores	de	

anuidades,	 solicitações,	 reclamações,	 sugestões	 e	 emissão	 de	 certidões	 e	

declarações,	 inclusive	 matérias	 de	 interesse	 da	 categoria.	 Disponibilização	 de	

relatórios	e	informações	referentes	a	transparência	e	informações	exigidas	pelo	TCU.	

	

ACOMPANHAMENTO	E	AVALIAÇÃO	

	

A	 proposição	 deste	 Programa	 de	 Trabalho	 para	 o	 exercício	 2016,	 terá	 um	

acompanhamento	em	relação	as	despesas	e	as	receitas,	considerando-se	o	princípio	

de	 economicidade,	 a	 capacidade	 e	 a	 manutenção	 da	 independência	 financeira	 do	

CORE-SE,	 com	 a	 finalidade	 de	 agregar	 um	 maior	 número	 de	 Representantes	

registrados	e	em	dia	com	a	entidade,	cumprindo	assim	com	adequação	e	eficiência	a	

sua	 atribuição	 institucional,	 com	 observância	 da	 Lei	 4.886/65,	 das	 Resoluções	 e	

Instruções	do	CONFERE,	do	Regimento	Interno,	das	Normas	do	Tribunal	de	Contas	da	
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União	 e	 em	 conformidade	 com	 a	 Proposta	 Orçamentária	 da	 Receita	 Prevista	 e	 da	

Realizada.	

Teremos	 mensalmente	 uma	 Reunião	 Plenária	 Ordinária	 de	 Diretoria	 (12	 no	

ano)	e	no	mínimo	uma	reunião	trimestral	(4	no	ano)	de	Diretoria	com	funcionários	e	

responsáveis	pelas	Áreas:	Administrativa,	Contábil	e	Jurídica.	Teremos	no	mínimo	04	

Reuniões	 do	 Conselho	 Fiscal,	 06	 Reuniões	 Ordinárias	 de	 Entrega	 de	 Carteira,	 12	

Reuniões	de	Diretoria	Executiva,	no	mínimo.		

	

	

	

	

_____________________________________	

Emerson	Natal	de	Almeida	Sousa	

Diretor	Presidente	

	

	

	
	

	
	


