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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0242/2022-GP

 
Portaria nº 0242/2022-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 para o senhor JOÃO
DA MATA BEZERRA, Médico Veterinário, que ocupa o
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, passa a ter a simbologia – CNP1.
 
Art. 2º Compete ao Secretário Municipal de Meio Ambiente:
 
I - estabelecer e implementar ações em defesa do Meio
Ambiente no Município de Lagoa Nova/RN;
II - planejar, coordenar e promover políticas e diretrizes de
preservação e proteção dos recursos ambientais, normas e
ações necessárias ao controle, prevenção e correção do
ambiente urbano;
III - executar ações que visem à proteção, recuperação,
conservação e melhoria da qualidade ambiental do Município;
IV – elaborar normas técnicas e legais, visando ao
estabelecimento de padrões de sustentabilidade ambiental;
V - integrar a política ambiental as políticas setoriais previstas
no Plano Diretor Urbano do Município:
VI - articular as ações ambientais e executar projetos
paisagísticos e de serviços de jardinagem e arborização;
VII - realizar estudos e propor medidas para a preservação do
meio ambiente, no que se refere aos recursos naturais,
paisagísticos e outros que assegurem a qualidade de vida dos
munícipes;
VIII - fiscalizar a poluição e impactos ambientais e tomar as
providências cabíveis, quando houver necessidade;
IX - emitir pareceres técnicos voltados para problemas
relacionados ao meio ambiente e emissões de certidão de
débitos ambiental;
X - atuar conjuntamente junto a Promotoria de Meio Ambiente,
IDEMA e IBAMA visando à resolução de problemas ligados
ao meio ambiente;
XI - elaborar as metas da Secretaria para compor o Plano
Plurianual, de acordo com o plano de gestão da Prefeitura;
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XII - administrar os recursos financeiros destinados à
Secretaria, sendo ordenador de despesa, de acordo com a
legislação pertinente para tal;
XIII - administrar os recursos humanos, quanto à frequência e
desempenho dos colaboradores;
XIV - realizar outras atividades compatíveis com a destinação
institucional do órgão.
 
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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