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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0220/2022-GP

 
Portaria nº 0220/2022-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 FABIOLA PALMEIRA PINTO, Enfermeira que
ocupa o cargo de Coordenadora de Epidemiologia, passará a
ocupar o cargo de DIRETORA DE EPIDEMIOLOGIA,
onde passa a ter a simbologia – CC2, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.
 
Art. 2º Compete ao Diretor de Epidemiologia:
 
I - Elaborar estudos e normas relativas ao desenvolvimento de
ações de vigilância epidemiológica de agravos à saúde;
II - Propor programas e estratégias para acompanhamento
contínuo da dinâmica do processo saúde-doença e elaborar
análises que forem pertinentes, divulgar dados relevantes para
toda a rede de saúde;
III - Estimular a integração entre as vigilâncias e outros setores,
promovendo a educação em saúde;
IV - Realizar a auto avaliação qualitativa semestralmente,
enviar relatório com dados epidemiológicos mensalmente para
a gerência de assistência à Saúde;
V - Acompanhar e avaliar a execução das ações
epidemiológicas e controle de doenças programadas e
pactuadas;
VI - Promover atividades que proporcione o conhecimento,
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva,
com a finalidade de adotar ou recomendar medidas de
prevenção e controle das doenças e agravos à saúde pública;
VII - Desenvolver e acompanhar os programas de educação em
saúde em sua área de competência;
VIII - Planejar e normatizar a execução das ações de vigilância
epidemiológica, obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS
e à política municipal de saúde;
IX - Alimentar, monitorar e analisar os dados de importância
epidemiológica relacionados com os sistemas de informações
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em saúde vinculados ao repasse de recursos do bloco de
vigilância em saúde;
X - Promover o acompanhamento das fontes de notificação e
demais medidas de controle de riscos de doenças
imunopreveníveis e infecciosas e agravos não transmissíveis
como a violência interpessoal;
XI - Realizar investigação da causa básica e codificação dos
óbitos processados no município;
XII - Implementar as ações do comitê de estudo da mortalidade
materno- infantil e acompanhar as atividades desenvolvidas;
XIII - Coordenar as atividades e planejamento de ações da
central de rede frio municipal (CRM), dentre elas a distribuição
de imunobiológicos na rede municipal;
XIV - Participar na elaboração e desenvolvimento de
estratégias para as ações de vacinação de rotina e campanhas,
visando à segurança da população, a qualidade dos
imunobiológicos e insumos e as coberturas populacionais;
XV - Planejar, viabilizar e executar capacitação técnica dos
profissionais de saúde, conforme necessidade, em temas
relacionados à vigilância;
XVI - Acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas
estabelecidas;
XVII - Investigar, estudar, monitorar e analisar a situação
epidemiológica dos agravos não crônicos e crônicos e propor
medidas de controle;
XVIII - Planejar, viabilizar e executar medidas de controle
como bloqueio vacinal e quimiprofilaxia, conforme normas
técnicas;
XIX - Coordenar e executar investigações, inquéritos e
levantamentos epidemiológicos, junto a indivíduos e grupos
populacionais determinados, sempre que julgar oportuno,
visando à proteção à saúde;
XX - Promover e realizar ações de promoção da saúde em sua
área de competência;
XXI - Executar 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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