
17/05/2022 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/10393701/03AGdBq27dFz41EF258aDm99RFiYDQeG5hT-Kn93UkxZtQTHDxqxA1K3Mxeph-… 1/2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0251/2022-GP

 
Portaria nº 0251/2022-GP Lagoa Nova/RN, 06 de maio de
2022.

 
“NOMEIA A SENHORA MARIANNA
GUIMARÃES MEDEIROS, 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 Nomear a senhora MARIANNA GUIMARÃES
MEDEIROS, Bacharel em Turismo, ao cargo Comissionado
de COORDENADORA DE TURISMO, lotada na Secretaria
Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com
simbologia – CC3.
 
Art. 2º Compete ao Coordenador de Turismo:
 
I - Coordenar a criação, produção, realização,
acompanhamento e mensuração de resultados da programação
cultural do Município;
II - Responsável pela coordenação de projetos culturais,
coordenando todas as fases necessárias para a realização;
III - Elaborar e encaminhar relatórios sobre o andamento das
atividades desenvolvidas na Secretaria no âmbito do Turismo;
IV - Prestar assistência a seu chefe imediato na tomada de
decisões e na formulação de programas, projetos relacionados
com a área de sua competência;
V - Organizar, administrar e dirigir a unidade organizativa sob
sua responsabilidade dentro das normas e diretrizes superiores
da Administração Municipal;
VI - Instituir a cultura como instrumento de transformações
sociais em parceria com a iniciativa privada e governamental, a
fim de estabelecer um trabalho participativo e conjunto;
VII - Dirigir, gerenciar, acompanhar e garantir a diversidade
cultural em todas as suas manifestações e expressões;
VIII - Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham
a ser atribuídas pelo Chefe Imediato;
IX - Difundir a Cidade, seu patrimônio histórico material e
imaterial, suas belezas naturais, seu urbanismo, suas paisagens
e monumentos, para que a cidade passe a ser procurada para
filmagens de comerciais, longas/curta metragens, novelas e
afins.
X - Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a
ser atribuídas.
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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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