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Nota Explicativa do Organograma 

 

Plenária do Conselho 

Reunião dos conselheiros em exercício, para discursão das matérias constantes na ordem do 

dia e para assuntos gerais, reúne-se ordinariamente, uma vez por ano, e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo diretor- presidente ou por mais de 1/3 (um terço) dos conselheiros 

em exercício. 

 

Diretor Presidente 

Representante comercial eleito com competência para desenvolver e decidir sobre os assuntos 

do Conselho na forma do art.26 do regimento interno, podendo entre outros: 

 Representar o Conselho Regional perante os poderes públicos; 

 Superintender os serviços do Conselho; 

 Convocar assembleias gerais e presidir reuniões; Despachar expedientes;  

 Adquirir e alienar bens móveis para o CORE-TO. 

 Assinar Resoluções, Portarias, Instruções e Ordens de Serviços do Conselho Regional;  

 Constituir Comissões e outras. 

 

Diretor Secretário 

Representante comercial eleito para compor a diretoria executiva na forma do art.27 do 

regimento interno, podendo entre outros:  

 Substituir o diretor-presidente;  

 Dirigir, fiscalizar e orientar os trabalhos da Secretaria;  

 Assinar com o diretor-presidente as Atas das Reuniões da Diretoria;  

 Secretariar as reuniões e/ou assembleias junto com o diretor presidente e outras; 
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Diretor Tesoureiro 

Representante comercial eleito para compor a diretoria executiva na forma do art.28 do 

regimento interno, podendo entre outros: 

 

 Assinar com o diretor-presidente os cheques necessários aos pagamentos; 

 Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;  

 Analisar junto com o diretor presidente, para julgamento, os demonstrativos contábeis;  

 Assinar as certidões de dívida ativa e outras; 

 

Assessor da Presidência 

E o profissional nomeado pelo diretor presidente do CORE, na forma do art.13° plano de 

cargo de salários para: Assessorar o Presidente; Administrar as atividades diárias e 

desenvolver estratégias para todos os departamentos. Supervisionar as publicações internas e 

externas do CORE-TO. 

Servidor: Jonnatan Lopes de Sousa 

Data da Admissão: 01.06.2013 

 

Departamento Administrativo-Financeiro 

É o profissional nomeado pelo presidente, na forma do art.13° plano de cargo de salários para 

encaminhar à contabilidade processos de compras, gestão de suprimentos de fundos, manter 

arquivo cronológico enumerados dos contratos e aditivos, manter pastas de funcionários 

organizados, realizar cronograma de controle de exames periódico e elaborar relatórios. 

Servidora: Liane Tavares Mendes 

Data da Admissão: 01.07.2014 

 

Assessoria-Contábil 

É o profissional contratado por esta autarquia para prestar serviços contábeis especializados 

na assessoria contábil, financeiro e contabilidade pública.  
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Fiscalização 

É o funcionário designado para atuar no departamento fiscal dessa autarquia, com atribuição 

de fiscalizar autuar, orientar, esclarecer entre outros os representantes comerciais no Estado 

do Tocantins. 

Servidora: Wellyda Bispo de Sousa Gomes 

Data da Admissão: 11.08.2014 

 

Departamento Jurídico 

É o profissional nomeado pelo presidente, na forma do art.13° plano de cargo de salários para 

representar o CORE na esfera judicial e extrajudicial, emitir pareceres, orientar a presidência 

em questões jurídicas, acompanhar andamentos de processos administrativos e judiciais. 

Servidor: Vinicius Coelho cruz 

Data da Admissão: 04.01.2016 

 

Departamento de Cobrança 

É o profissional responsável por organizar e atualizar os dados dos representantes comerciais 

devedores, fazendo a cobrança destes via notificação e telefonemas, concluindo com o 

trabalho de negociação de débitos, fazendo a remessa dos casos inexitosos ao departamento 

da divida ativa, para formalização do PAC (processo administrativo de cobrança).  

Servidora: Liane Tavares Mendes 

Data da Admissão: 01.07.2014 

 

Compras/Licitação 

E o funcionário nomeado por portaria para elaborar editais, realizar certames, contratos, fazer 

cotações, compras diretas etc. 

Servidora: Wellyda Bispo de Sousa Gomes 

Data da Admissão: 11.08.2014 
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Departamento Dívida/Ativa 

É o profissional nomeado pelo presidente, na forma do art.13° plano de cargo de salários para 

apurar junto com o departamento de cobrança dos representantes comerciais inadimplentes, 

visando a formalização da cobrança através do PAC, com a confecção das CDAS e o 

consequente ajuizamento de execuções fiscais.  

Servidor: Vinicius Coelho cruz 

Data da Admissão: 04.01.2016 

 

Gestão de Pessoas 

É o profissional nomeado pelo presidente, na forma do art.13° plano de cargo de salários para 

realizar organização das pastas dos funcionários, acompanhar e realizar controle de exames 

periódicos, férias e contribuição sindical, controlar o envio de carteiras de trabalho e livro de 

registro à contabilidade para atualização de dados. 

Servidora: Liane Tavares Mendes 

Data da Admissão: 01.07.2014 

 

Departamento de Registro 

É o funcionário encarregado de atender solicitações de novos registros, esclarecer dúvidas, 

orientar e realizar a habilitação legal do representante comercial, seja pessoa física e/ou 

jurídica, expedições de certidões, atualização de cadastros, alterações, transferências e baixas 

de registro. 

Servidora: Daiane Moreira do Nascimento 

Data da Admissão: 04.07.2016 

 

Patrimônio 

É o funcionário nomeado através de portaria para executar a gestão patrimonial, controles da 

depreciação de ativos imobilizados, baixa, inventário físico etc.  

Servidora: Maria Domingas Barbosa dos Santos 

Data da Admissão: 02.08.2011 
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Serviços Gerais 

É o funcionário designado para executar o trabalho de limpeza e manutenção em geral deste 

Conselho. 

Servidora: Maria Domingas Barbosa dos Santos 

Data da Admissão: 02.08.2011 
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