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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0189/2022-GP

 
Portaria nº 0189/2022-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 a senhora
IRALICE ACIOLE DA SILVA, Pedagoga, que ocupa o cargo
de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, passa a
ter a simbologia – CNP1.
 
Art. 2º Compete ao Secretário Municipal de Educação:
 
I - administrar, avaliar e controlar o Sistema de Ensino
Municipal promovendo sua expansão qualitativa e atualização
permanente;
II - dispor sobre normas complementares para o
aperfeiçoamento permanente do Sistema Municipal de Ensino;
III - promover o intercâmbio de informações e de assistência
técnica bilateral, com instituições públicas e privadas;
IV - definir as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal
de Ensino;
V - organizar, administrar, controlar e avaliar a ação municipal
no campo da educação;
VI - articular-se com Órgãos dos Governos Federal e Estadual,
assim como aqueles de âmbito Municipal para o
desenvolvimento de políticas e para a elaboração de legislação
educacional, em regime de parceria;
VII - implantar e implementar políticas públicas que assegurem
o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem de alunos,
professores e servidores;
VIII - estudar, pesquisar e avaliar os recursos financeiros para o
custeio e investimento no sistema educacional, assegurando sua
plena utilização e eficiente operacionalidade;
IX - integrar suas ações às atividades culturais e esportivas do
município;
X - pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a
atualização permanentes das características e qualificações do
magistério e da população estudantil, atuando de maneira
compatível com os problemas identificados;
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XI - assegurar aos alunos, no âmbito do sistema educacional do
Município, as condições necessárias de acesso, permanência e
sucesso escolar;
XII - planejar, orientar, coordenar e executar a política relativa
ao programa de assistência escolar, no que concerne a sua
suplementação alimentar dos usuários de creches e demais
serviços públicos;
XIII - assumir o controle financeiro dos recursos orçamentários
previstos na rede, bem como à gestão de pessoas e recursos
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XIV - implantar política de qualificação profissional, quando
necessário, na área educativa e cultural;
XV - exercer 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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