
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORE-ES 

PORTARIA N° 11/2020 

Prorroga prazos estabelecidos na Portaria 
10/2020 CORE-ES e dá outras 
providências. 

O Presidente do Conselho Regional de Representantes Comerciais no Estado do Espírito 
Santo — CORE-ES, no uso das suas atribuições regimentais no Regimento Interno da 
entidade: 

CONSIDERANDO que, em 30/01/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da 
disseminação do COVID-19; 

CONSIDERANDO que, em 02/04/2020, o Governador do Estado do Espírito Santo 
decretou estado de calamidade pública no Estado do Espirito Santo através do Decreto N° 
0446-S, de 02 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que, em 16/04/2020, através do Decreto n° 4629-R, o Governador do 
Estado do Espírito Santo decretou medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do corona vírus (COVID-19) de redução de circulação e aglomeração 
de servidores públicos nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 11/03/2020, relativo ao COM-19; 

CONSIDERANDO o agravamento dos casos' de contagio do novo CORONAVIRUS no 
Brasil, o que impôs a edição de medidas emergencials pelo Governo Federal e Executivos 
Estaduais e Municipais, que, embora necessárias, afetaram a economia do país; 

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras que estão sendo enfrentadas pela Categoria 
Profissional dos Representantes Comerciais, em razão das medidas de prevenção ao 
contágio do referido vírus, que restringiram a realização de negócios mercantis em âmbito 
nacional; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, por intermédio da Decisão 
Normativa n° 182, de 19 de março de 2020, prorrogou, por 90 dias, ou seja, até 31 de agosto 
de 2020, a data limite para o encaminhamento das peças integrantes das prestações de 
contas do exercício de 2019, pelas unidades prestadoras de contas, que inclu s órgãos 
que compõem o Sistema Confere/Cores; 
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CONSIDERANDO o reconhecimento, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 
101/2000, da ocorrência do estado de calamidade pública no pais, nos termos da 
solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 
18/03/2020, pelo PDL n°88/2020, decretado pelo Congresso Nacional através do Decreto 
Legislativo n° 6 de 2020 de 20/03/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter os serviços da Entidade e reduzir as 
possibilidades de contágio do NOVO CORONAVÍRUS, causador da COVID-19; 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação, que possibilitam a realização 
de trabalho à distância; 

CONSIDERANDO os riscos de contaminação a que poderão ser expostos os funcionários, 
no trajeto de ida e volta de suas residências ao trabalho e vice-versa; 

CONSIDERANDO o caráter excepcional e temporário de várias medidas que estão sendo 
adotadas pelas autoridades competentes em diversos países e no Brasil para conter o 
avanço da COVID-19; 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO NIG 1.152- Confere de 17 de abril de 2020 que prorroga 
prazos estabelecidos na Resolução 1.151/2020 - Confere: 

CONSIDERANDO o deliberado na Ata da Reunião Plenária do Conselho Regional dos 
Representantes Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-ES, realizada em 
20/03/2020; 

CONSIDERANDO as disposições elencadas na Portaria 07/2020 de 17/03/2020 do 
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-
ES; 

CONSIDERANDO as disposições elencadas na Portaria 08/2020 de 20/03/2020 do 
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo — CORE-
ES; 

CONSIDERANDO as disposições elencadas na Portaria 09/2020 de 23/03/2020 do 
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-
ES, 

CONSIDERANDO as disposições elencadas na Portaria 10/2020 de 03/04/2020 do 
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espirito Santo — CORE-
ES; 

RESOLVE: 

Art. 1° Estender o prazo de vigência estabelecido pelos art. 1° da Portaria 07/2020 CORE-
ES e art. 1° da Portaria 09/2020 CORE-ES para até 30/04/2020 (trinta de abril de dois mil 
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e vinte), continuando as atividades do CORE-ES sendo desenvolvidas remotamente, 
durante os horários de expediente extraordinário já estabelecidos; 

Parágrafo único: esse prazo de vigência poderá ser revisto a qualquer tempo; 
Art. 2° Demais cláusulas ficam inalteradas; 

Art. 3° Fica determinada a divulgação imediata da presente Portaria a todos os 
Conselheiros, colaboradores, Representantes Comerciais e usuários dos serviços públicos 
prestados por esta Autarquia Federal, bem como sua publicação no sítio eletrônico; 
Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Vitória, 17 de abril de 2020. 

Maur*, Marin° Smonetti
Diretor--Preakiente CORE-ES 
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