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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0171/2022-GP

 
Portaria nº 0171/2022-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 JARLENE GUILHERME DA SILVA
MEDEIROS, que ocupa o cargo de Subcoordenadora do
Arquivo, passará a ocupar o cargo de COORDENADORA
DO ARQUIVO MUNICIPAL, onde passa a ter a simbologia
– CC3, lotada na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos.
Art. 2º Compete ao Coordenador do Arquivo Municipal:
 
I - formular a política de gestão integral de documentos do
Município e coordenar a sua implantação, no âmbito do Poder
Executivo;
II - garantir o acesso às informações e arquivos no âmbito da
administração pública municipal, observadas as restrições
legais eventualmente aplicáveis;
III - estabelecer e divulgar diretrizes e normas para as diversas
etapas de administração dos documentos, inclusive dos
documentos eletrônicos, para a organização e funcionamento
do protocolo e dos arquivos integrantes da rede municipal de
arquivos;
IV - coordenar os trabalhos de avaliação de documentos
públicos do Município e orientar a elaboração e aplicação das
tabelas de temporalidade;
V - autorizar as eliminações dos documentos públicos
municipais desprovidos de valor permanente, na condição de
instituição arquivista municipal, de acordo com a determinação
prevista no artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991;
VI - realizar o recolhimento dos documentos de valor
permanente e guarda definitiva e assegurar sua preservação e
acesso;
VII - dar treinamento e orientação técnica aos profissionais
incumbidos das atividades de arquivo, protocolo e
comunicações administrativas das unidades integrantes do
Sistema Municipal de Arquivos.
VIII - promover a integração e incentivar a cooperação,
pesquisa e interdisciplinaridade entre os profissionais
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envolvidos na gestão integral de documentos, inclusive a
gestão eletrônica de documentos, sistemas de informação e
sistema de arquivos;
IX - realizar projetos de ação educativa e cultural, de
preservação e divulgação do patrimônio documental, visando à
recuperação da memória coletiva e as pesquisas sobre a
História do Município;
X - estender a custódia aos documentos de origem privada,
considerados de interesse público e social, sempre que houver
conveniência e oportunidade;
XI - propor convênios e parcerias para efetivar a implantação
de política de gestão integral de documentos e sistemas de
informação.
 
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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