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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
 

PORTARIA Nº 130, DE 09 DE AGOSTO DE 2022

 

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF, no
uso de suas atribuições e considerando o determinado no art. 25, do Decreto n.º 1.800, de 30 de janeiro
de 1996, e considerando o ar�go. 59 do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Ins�tuir o Projeto “Gabinete I�nerante”, obje�vando tornar mais eficaz a assessoria especializada
prestada pelas suas unidades de auditoria, ouvidoria e Chefia de Gabinete e o setor que cuida do
Subcomitê Rede Sim, no tocante as discussões e estudos junto aos órgãos e en�dades afetas ao setor
produ�vo e ao seu desenvolvimento.

§ 1º Os detentores de chefia das assessorias especializadas poderão ser convocados para acompanhar as
reuniões agendadas pela Presidência/Jucis-DF.

§ 2º A depender do assunto a ser tratado, de forma eventual, servidores de outras unidades não
mencionadas no caput poderão ser convocados para as visitas técnicas.

§ 3º Inclui-se como autoridade de suporte direto ao gabinete o Secretário - Geral da Jucis-DF que, a
depender de agenda, poderá acompanhar ou representar a presidência nos eventos de que trata o
projeto.

Art. 2º Para os deslocamentos e/ou visitas a�nentes ao Projeto “Jucis-DF I�nerante”, os servidores
convocados farão jus ao que dispõe o Decreto nº 43.138, de 24 de março de 2022.

§ 1º O valor a ser percebido somente será possível quando o servidor u�lizar meios próprios de
locomoção, sendo vedado o uso de veículo funcional nesse deslocamento.

Art. 3º Fica a cargo da Chefia de Gabinete/Presi/Jucis-DF elaborar o Plano de Trabalho, contendo data das
visitas/Reuniões e a extensão dos trabalhos a serem desempenhados, comunicando ao Gabinete/Jucis-DF
e à Secretaria – Geral a agenda mensal dos eventos.

§ 1º O Plano de Trabalho de que trata o caput, bem como os relatórios deverão ser acostados em
processo SEI-GDF específico, denominado Projeto Gabinete I�nerante.

§ 2º Para as visitas técnicas, bem como as reuniões constantes do plano de trabalho, estará limitada ao
quan�ta�vo de, no máximo, 06 servidores, incluindo o Presidente, por evento.

Art. 4º O direito a percepção do valor pecuniário por uso de meios próprios de locomoção, de que trata o
Decreto nº 43.138/2022, está condicionada à prévia expedição de ordem de serviço, de competência do
Secretário – Geral/Jucis-DF, que sur�rá efeitos financeiros a contar da data de sua assinatura.

Art. 5º A implementação das disposições previstas nesta Portaria fica condicionada, em qualquer caso, à
disponibilidade orçamentária e financeira da Jucis-DF.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

WALID DE MELO PIRES SARIEDINE

Documento assinado eletronicamente por WALID SARIEDINE - Matr.0279851-4, Presidente da
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, em 09/08/2022, às 08:28, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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