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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0249/2022-GP

 
Portaria nº 0249/2022-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
a senhora FRANCISCA VERILENE DE ARAÚJO
PEREIRA, Bacharel em Turismo, que ocupa o cargo de
Coordenadora Municipal de Turismo, passará a ocupar o cargo
de DIRETORA DE TURISMO, onde passa a ter a simbologia
– CC2, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico.
 
Art. 2º Compete ao Diretor de Turismo:
I - Definir as diretrizes para o desenvolvimento econômico
tendo como principal indutor a atividade turística;
II - Promover o turismo dando o suporte institucional para a
integração social e econômica com os demais setores da
sociedade, estimulando a dinâmica e a capacitação dos recursos
voltados para a atividade;
III - Planejar, organizar, executar as ações na área do turismo,
de forma integrada com as demais secretarias e instituições
públicas e privadas;
IV- Promover a realização de atividades relacionadas com o
desenvolvimento do turismo no município;
V- Delimitar e implantar áreas destinadas à instalação e
exploração do turismo e eventos, sem descaracterizar o meio
ambiente;
VI - Orientar a localização e licenciar a instalação de pontos
Turísticos, focos artesanais, obedecidas as limitações e
respeitando o interesse público;
VII - Planejar, organizar, direcionar e controlar o
desenvolvimento do setor turístico, visando incrementar a
produção de bens e serviços nos respectivos locais e consolidar
fluxos de visitantes de forma continua, fora dos períodos
tradicionais de festa, realizar eventos e entrosar suas atividades
com órgãos estaduais/federais;
VIII - Promover, executar e divulgar eventos, seminários e
fóruns;
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IX - Desempenhar outras atribuições que lhe forem
expressamente cometidas pelo chefe do Poder Executivo ou
Secretário.
X - Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a
ser atribuídas.
 
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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