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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

PORTARIA N° 1212019 

DE 31 DE MAIO DE 2019 

Transforma Função de Confiança desta JUCESE, 
nos termo do art. 43, II, da Lei Estadual 8.9612018. 

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições 

legais e regulamentares, considerando: 

A necessidade de atender as rotinas de trabalho e alocação de pessoal para a função que é designada; 

S
O que dispõe o art. 43 da Lei 8.496/2018 que reza: 

Art. 43. Para execução desta Lei, pode o Poder Executivo Estadual: 
- transformar cargos em comissão em funções de confiança ou em outros 

cargos de igual natureza, respeitada a classificação dos mesmos e desde que 
não resulte em aumento de despesas; 
II - transformar funções de confiança em cargos em comissão ou em 
outras funções de igual natureza, observadas as condições do inciso 1 
deste artigo; 
til - fazer o remanejamento de cargos efetivos e comissionados e de funções 
de confiança, no âmbito da Administração Direta; 
IV - rever ou definir competências e objetivos de órgãos e entidades, de 
modo a evitar paralelismo de atividades; 
VI - proceder às necessárias transferências de dotações orçamentárias e 
financeiras, bem como dos saldos de recursos consignados, destinados ou 
transferidos, que venham a ser exigidos pela alteração, criação ou extinção d 
órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, do Poder Executivo 
Estadual, ou mesmo pela transferência das respectivas atividades, conforme 
previsto nesta mesma Lei, sem onerar o limite de abertura de créditos 
orçamentários disposto na Lei Orçamentária Anual. 

Que a presente transformação de Funções de Confiança não resulta em aumento de despesas para esta 

Autarquia; 

Considerando que as FCO's que serão transformadas não estão ocupadas nesta JUCESE; 

RESOL VE: 

Art. 1 ° —No âmbito da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ficam transformas as seguintes 

Funções de Confiança, que passam a ter valor único de R$ 300,38 (trezentos reais e trinta e oito centavos) 

e denominação de "FCO-I0 - CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA", compondo uma única 

função: 

CHEFE DA SEÇÃO  DE R. HUMANOS 	 - FCO-10 R$ 69.23 

CHEFE DA SEÇÃO  DE ARQUIVO FCO-10 R$ 69.23 

CHEFE DA SEÇÃO  DE MATERIAL E PATRIMÔNIO FCO-10 



4 	
1 

60 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

e '  ) 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS 1 FCO-04 R$ 30,46 

LCONDUTOR DE VEÍCULOS FCO-09 R$ 62,23 	] 
Art. 2° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

R.1.P 

Aracaju, 31 de maio de 2019. 	 1/1/ 

MARCO 	 FREITAS 
PRESI»1)(TE DA JU ESE 
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