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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0172/2022-GP

 
Portaria nº 0172/2022-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 FRANCISCO JOALISON DA SILVA LOPES
GALVÃO, Técnico de Informática, que ocupa o cargo de
Diretor do Departamento de Telecomunicações, passará a
ocupar o cargo de COORDENADOR EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, onde passa a ter a simbologia – CC3,
lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos.
 
Art. 2º Compete ao Coordenador em Tecnologia da
Informação:
I - projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas
informatizados em rede;
II - planejar, revisar e adotar medidas eficientes para melhorar
o desempenho da rede e uso dos sistemas e equipamentos já
existentes;
III - estudar, planejar e propor a atualização e adaptação de
equipamentos, linguagens e programas;
IV - planejar, indicar e implantar os meios múltiplos de
segurança de equipamentos, programas e dados registrados;
V - preparar e executar treinamentos específicos e sistemáticos
de funcionários para obter o melhor uso de equipamentos e
programas em rede;
VI - realizar o recolhimento dos documentos de valor
permanente e guarda definitiva e assegurar sua preservação e
acesso; analisar e avaliar o desempenho da rede interna; definir
e administrar a política de segurança da rede; fazer backup de
documentos que componham a rede; cadastrar novos usuários;
VII - fazer dimensionamento e otimização da rede; elaborar e
manter páginas Internet/Intranet; criar, instalar e configurar
contas de correio eletrônico; auxiliar e treinar os usuários na
operação de correio eletrônico;
VIII - dar suporte na utilização de aplicativos baseados em
interface web;
IX - elaborar e preparar material didático para os treinamentos
a serem ministrados aos usuários; outras atribuições afins e
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correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas;
X - diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de
solicitações recebidas dos profissionais buscando solução para
os mesmos ou solicitando apoio superior;
XI - desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando
técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e
registros de uso dos recursos de informática;
XII - participar da implantação e manutenção de sistemas, bem
como desenvolver trabalhos de montagem, simulação e testes
de programas;
XIII - realizar o acompanhamento do funcionamento dos
sistemas em processamento, solucionando irregularidades
ocorridas durante a operação;
XIV - contribuir em treinamentos de profissionais, no uso de
recursos de informática, incluindo a preparação de ambiente,
equipamento e material didático;
XV - auxiliar na organização de arquivos, no envio e
recebimento de documentos pertinentes a área de atuação do TI
para assegurar localização de dados;
XVI - desempenhar outras tarefas compatíveis com suas
atribuições.
 
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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