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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0199/2022-GP

 
Portaria nº 0199/2022-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 BATISTA DE SOUZA, que ocupa o
cargo Comissionado de Chefe do Departamento de Inspeção
Escolar, passa a ter a nomenclatura de SUBCOORDENADOR
DE INSPEÇÃO ESCOLAR, com simbologia – CC4, lotada
na Secretariam Municipal de Educação.
 
Art. 2º Compete ao Subcoordenador de Inspeção Escolar da
Secretaria Municipal de Educação:
 
I. Realizar análise técnico-educacional dos processos referentes
às ações de inspeção escolar, em todas unidades de ensino do
município visando o acompanhamento, avaliação, autorização
de funcionamento, certificação e denúncias, procedendo com
sua revisão e instrução.
II. Propor e desenvolver capacitação continuada e cursos para
profissionais técnicos administrativos junto ao Gestor
Municipal;
III. Assessorar a Secretaria Municipal da Educação, bem como
órgãos e setores da estrutura básica da Secretaria nos assuntos
de sua área de atuação e ainda, sempre que demandada
oficialmente, de outros órgãos e/ou setores da Administração
Pública;
IV. Zelar pelo cumprimento da legislação Municipal e demais
atos legais que interferem diretamente nos trabalhos da Rede
Municipal de Ensino, intervindo sempre que for de sua
competência;
V. Estabelecer diretrizes, normas e regulamentos, dentro dos
parâmetros definidos pela legislação em vigor, para as unidades
subordinadas, bem como gestão de pessoal e rotinas
profissionais;
VI. Propor, desenvolver e implementar políticas públicas de
acompanhamento e avaliação das instituições que integram a
rede Municipal de Ensino, sob a forma de programas de
trabalho que possibilitem fomentar o atendimento integral ao
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princípio da garantia de padrão de qualidade de ensino através
de ações sistemáticas de conformidade.
VII. Realizar, por meio de pronunciamento técnico, a avaliação
de propostas de regulamentação e dinâmica de ofertas da
Educação Básica, conforme legislação vigente.
VIII. Planejar, coordenar, gerir, orientar, controlar e avaliar as
ações das unidades que são subordinadas a Rede Municipal de
Ensino.
 
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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