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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2023-GP

Portaria nº 001/2023-GP    Lagoa Nova/RN, 09 de janeiro de
2023.
 

“NOMEIA A SENHORA JAIANNY
APARECIDA DA SILVA SOUZA, AO CARGO
COMISSIONADO DE COORDENADORA DE
LIMPEZA, LOTADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E
MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO
DE LAGOA NOVA/RN”.

 
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 Nomear a senhora JAIANNY APARECIDA DA
SILVA SOUZA, ao cargo Comissionado de
COORDENADORA DE LIMPEZA, lotada na Secretaria
Municipal de Obras, Serviços e Mobilidade Urbana, com
simbologia – CC3.
 
Art. 2º Compete ao Cargo de Coordenador de Limpeza:
 
I - Controlar e analisar o desempenho das manutenções
efetuadas pelas empresas prestadoras de serviço de limpeza
pública;
II – Coordenar e gerenciar a execução e monitoramento dos
serviços de limpeza e manutenção realizados nos equipamentos
comunitários e logradouros públicos;
III - Promover a coordenação, supervisão e orientação dos
serviços de limpeza pública e recolhimento do lixo de
logradouros e vias públicas, executado diretamente pelos
funcionários;
IV - Promover a coordenação, supervisão e orientação dos
serviços de limpeza pública, compreendendo a capina, roçação,
poda, varredura, coleta de materiais das vias, executado
diretamente pelos funcionários;
V - Coletar e transportar e dar destino ao lixo doméstico;
VI - Promover medidas de supervisão que visem proteger a boa
qualidade da vida e do meio ambiente, no âmbito de suas
atribuições;
VI - Administrar, zelar e controlar os veículos, máquinas,
equipamentos e materiais utilizados nos serviços pela
Secretaria;
VII - Manter controle de utilização de material nos serviços de
limpeza urbana, objetivando a racionalização do consumo;
VIII - Identificar os locais públicos desocupados;
IX - Programar a implantação e planeja a manutenção e
conservação de praças, jardins e canteiros, a partir de ações que
visam à manutenção dessas áreas, com foco na preservação das
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espécies, tanto da fauna e flora, como na manutenção das
características ambientais;
X - Propõe parcerias com os moradores, comerciantes e
associações não governamentais para a preservação e uso
adequados destes espaços públicos;
XI - Promover medidas visando à manutenção da ordem, ao
funcionamento em perfeitas condições de higiene, à
conservação e limpeza nas feiras livres, assim como dos
produtos expostos à venda, articulando-se com os demais
órgãos e autoridades competentes para o fiel cumprimento
destas medidas;
XII - Executar outras atividades correlatas que lhe forem
delegadas.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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