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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0262/2022-GP

 
Portaria nº 0262/2022-GP Lagoa Nova / RN, 06 de maio de
2022.

 
“CONCEDE MUDANÇA DE SIMBOLOGIA
E/OU NOMENCLATURA EM
CONFORMIDADE COM A NOVA
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

 
LUCIANO SILVA SANTOS, Prefeito do Município de Lagoa
Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei
Municipal nº 759/2022.
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 759/2022 que
“Dispõe sobre reestruturação organizacional administrativa do
Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do
Município de Lagoa Nova/RN e dá outras providências e
revogando a Lei nº 173/1998”.
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1070/2022 que
“Fica estabelecido os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento em comissão no âmbito do Município de Lagoa
Nova/RN, e dá outras providências.”
 
R E S O L V E:
 
Art. 1º Conceder mudança de nomenclatura e simbologia para
o senhor TADEU FILEMON DE MEDEIROS LIMA, que
ocupa o cargo de Coordenador de Mobilidade Urbana, passará
a ocupar o cargo de DIRETOR DE ENGENHARIA,
PROJETOS, E MOBILIDADE URBANA, onde passa a ter a
simbologia – CC2, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Serviços e Mobilidade Urbana.
 
Art. 2º Compete ao Diretor de Engenharia, Projetos, e
Mobilidade Urbana:
 
I - Articular, em conjunto com os Secretários, a necessidade de
novas obras e serviços, planejando a execução de novos
projetos, orçamentos, obras, de manutenção, reformas e
construção de edificações públicas, novas e existentes;
II - Relatar ao Secretário, conforme a necessidade constatada
em vistoria e/ou solicitações públicas, as novas pavimentações;
III - Listar pedidos para reconstrução e recomposição de vias
públicas, e construção de lombadas, possibilitando o
planejamento estratégico das ações futuras desta Secretaria e a
gestão planejada de recursos;
IV - Repassar todas as informações, por meio de relatórios
periódicos e /ou reuniões, aos Secretários de modo a auxiliá-los
quanto a gestão das informações técnicas da Secretaria;
V - Coordenar as atividades dos fiscais de obra públicas desta
Secretaria. Sistematizando e planejando, em conjunto com os
fiscais de cada obra, a frequência e necessidade de visita as
construções, acompanhando-os quando necessário, realizando
reuniões periódicas com os fiscais e as empresas executoras a
fim de acordar decisões e dirimir dúvidas quanto à execução
dos serviços;
VI - Repassar todas as informações, por meio de relatórios
periódicos e /ou reuniões, aos Secretários de modo a auxilia-los
quanto a gestão das informações técnicas da Secretaria;
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VII - Coordenar e fiscalizar as atividades do setor de
arquitetura desta Secretaria, acompanhando e planejando, em
conjunto com os arquitetos os prazos e necessidades dos
projetos, de acordo com as informações e atividades delegadas
pelo Secretário;
VIII - Articular o cumprimento dos prazos e a adequada
apresentação dos projetos;
IX - Repassar todas as informações, por meio de relatórios
periódicos e /ou reuniões, aos Secretários de modo a auxilia-los
quanto a gestão das informações técnicas da Secretaria;
X - Promover em conjunto com outros órgãos da Secretaria, as
políticas de obras públicas do município, abrangendo
construções, reformas e reparos;
XI - Auxiliar na Coordenação de projetos e orçamentos
construtivos, prestar suporte técnico e propor soluções
viabilizando a execução de obras e serviços de engenharia com
eficiência e menos custos para o erário público;
XI - Realizar levantamentos topográficos e projetos de obras
civis, de responsabilidade dessa Secretaria;
XII - Elaborar e supervisionar projetos e cálculos
orçamentários;
XIII - Executar outras atividades correlatas que lhe forem
delegadas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de maio de 2022
e revogando as disposições em contrário.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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