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   PORTARIA Nº 36, DE 16 DE MARÇO DE 2021.
 
O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO
FEDERAL - JUCIS-DF, no uso das atribuições que lhe confere o  inciso XVII, do artigo 25, do
Decreto n.º 1.800  de 30 de janeiro de 1996; e em conformidade com o disposto no inciso VII, do artigo
3º, do Decreto nº 38.354/2017, resolve:
Art. 1° Instituir Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) no âmbito da
JUCIS-DF, composto pelos servidores titulares dos seguintes cargos:
I - Ouvidor;
II - Gerente da Assessoria de Comunicação;
III - Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
IV - Diretor de Registro Empresarial e Integração
V - Diretor Administrativo e Financeiro;
VI - Secretário-Geral.
Parágrafo único. Os membros do referido grupo serão responsáveis pelo levantamento e atualização de
informações necessárias para a elaboração do Plano de Dados Abertos, do inventário e do catálogo
corporativo de dados das respectivas áreas.
Art. 2º Ao Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) compete:
I - acompanhar o cumprimento das metas, prazos e produtos previstos no plano de ação do Plano de
Dados Abertos;
II - avaliar se as ações adotadas estão aderentes à Política de Dados Abertos;
III - monitorar a aplicação de critérios de qualidade e acurácia de dados;
IV - propor a alteração ou inciativas voltadas para melhoria dos dados publicados e uma melhor
adequação a política pública;  e
V - elaborar o Relatório Anual, reportando o cumprimento dos Planos de Dados Abertos, com
recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de
Dados Abertos.
Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação do PDA ao Gabinete da
Presidência da JUCIS-DF, para análise e aprovação, ficando o monitoramento e controle a cargo da
unidade de Auditoria (AUD/JUCIS-DF).
Art. 4º A publicação dos dados ficará sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação
(ASCOM/JUCIS-DF), cabendo responder por sua integridade, consistência e atualização periódica.
Art. 5º O Plano de Dados Abertos da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal deve ser
elaborado e publicado em sítio eletrônico designado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal -
CGDF e no sítio eletrônico da JUCIS-DF, conforme disposto no Decreto nº 38.354/2017, de 24 de julho
de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação



 
WALID DE MELO PIRES SARIEDINE

Presidente da JUCIS-DF
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