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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0182/2022-GP

 
Portaria nº 0182/2022-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 JARDSON NEYTON DOS SANTOS MEDEIROS,
Bacharel em Administração, que ocupa o cargo de
Coordenador Contábil, passará a ocupar o cargo de DIRETOR
CONTÁBIL, onde passa a ter a simbologia – CC2, lotado na
Secretaria Municipal de Finanças.
 
Art. 2º Compete ao Diretor Contábil:
 
I – auxiliar o Contador sempre que necessário;
II - promover a elaboração, conjuntamente com a assessoria de
planejamento, dos programas de aplicação dos fundos federais;
III - promover a elaboração das prestações de contas de
auxílios, convênios e subvenções recebidas;
IV - promover a elaboração da proposta orçamentária anual, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Chefe do poder
executivo, e com os elementos fornecidos pelos diversos
órgãos da administração;
V - promover o controle da execução orçamentária de modo
que a administração esteja permanentemente a par da execução
dos programas de trabalho previstos no orçamento;
VI -fazer fiscalizar a aplicação de créditos, bem como de
dotações orçamentárias, comunicando ao Prefeito e aos órgãos
interessados com a devida antecedência, e seu esgotamento;
VII - apresentar ao Prefeito, na periodicidade determinada pelo
mesmo, relatório sobre os pagamentos autorizados e realizados;
VIII - supervisionar os serviços de inscrição, cadastro,
arrecadação e fiscalização de tributos;
IX - promover a arrecadação das rendas não tributáveis;
X - exercer outras atividades compatíveis com a função.
 
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.
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Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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