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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0217/2022-GP

 
Portaria nº 0217/2022-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 simbologia e nomenclatura para
a senhora TARCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA,
Enfermeira, que ocupa o cargo de Coordenadora da Atenção
Básica, passará a ocupar o cargo de DIRETORA DA
ATENÇÃO BÁSICA, onde passa a ter a simbologia – CC2,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
 
Art. 2º Compete ao Diretor da Atenção Básica:
 
I - Analisar e organizar os pedidos de compra de materiais e/ou
equipamentos das unidades básicas de saúde e/ou setores do
Departamento de Atenção Primária à Saúde;
II - Programar, juntamente com o setor competente as compras
de insumos das unidades básicas de saúde e/ou setores do
Departamento de Atenção Primária à Saúde tais como
medicamentos, materiais de enfermagem e odontologia bem
como organizar e constituir as comissões de avaliação de
amostras para compra destes insumos;
III - Receber e organizar as solicitações de consertos de
natureza elétrica, hidráulica ou de infraestrutura das unidades
básicas de saúde e/ou setores do Departamento de Atenção
Primária à Saúde encaminhando para o setor competente a lista
das necessidades;
IV - Organizar a escala das visitas domiciliares realizadas pelos
profissionais de saúde nas diversas unidades e encaminhar para
o setor responsável pelo transporte;
V - Acompanhar e fiscalizar os estoques de medicamentos e
materiais de enfermagem e odontologia das unidades de saúde;
VI - Participar das reuniões de coordenadores de unidades
conduzindo as pautas e/ou os assuntos relacionados ao
funcionamento dos serviços de saúde;
V - Participar das reuniões das áreas técnicas contribuindo com
os assuntos relacionados ao funcionamento dos serviços de
saúde;
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VI - Realizar e gerenciar as escalas de cobertura de férias e/ou
ausências do trabalho;
VII - Acompanhar e orientar, juntamente com a área técnica, as
atividades dos agentes comunitários de saúde;
VIII - Organizar e gerenciar o calendário anual de atividades
das unidades de saúde;
IX - Organizar e gerenciar as reuniões das equipes das UBS
com suas respectivas comunidades;
X - Assegurar informações aos usuários referentes ao
mapeamento das microáreas, processos e demais informes;
XI - Participar da elaboração da programação anual, relatórios
e demais prestações de contas junto ao Conselho Municipal de
Saúde;
XII - Participar da articulação intersetorial em busca do
desenvolvimento de ações integrais de saúde no município e na
região;
XIII - Acompanhar o desenvolvimento das políticas de saúde
em nível de atenção primária, colaborando com o
desenvolvimento das ações das áreas técnicas;
XV - Colaborar com a qualificação profissional dos
trabalhadores do SUS de forma a fortalecer o espaço da
atenção primária à saúde através da integração ensino/serviço.
XVI - Exercer outras atividades correlatas.
 
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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