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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0261/2022-GP

 
Portaria nº 0261/2022-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 ao senhor
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, que ocupa o cargo de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E
MOBILIDADE URBANA, passa a ter a simbologia – CNP1.
 
Art. 2º Compete ao Secretário Municipal de Obras, Serviços e
Mobilidade Urbana:
 
I - dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades dos
setores da Secretaria. Assessorar diretamente o Prefeito nos
assuntos compreendidos em sua competência;
II - desenvolver ações destinadas à obtenção e uso de recursos
públicos, relativos à Secretaria, autorizando a emissão de
empenhos, realização de despesas e pagamentos;
III - comparecer à Câmara, dentro dos prazos regulamentares,
quando convocado para, pessoalmente, prestar informações;
IV - delegar atribuições aos seus subordinados;
V - referendar os atos de sua pasta em conjunto com o Prefeito;
VI - assessorar o Prefeito em assuntos de competência da
Secretaria;
VII - propor ao Prefeito indicações para o provimento de cargo
em comissão e designar ocupantes de funções de confiança no
âmbito da Secretaria;
VIII - autorizar a realização de despesas, observando os limites
previstos na legislação específica;
IX - celebrar convênios, contratos, ajustes, acordos e atos
similares, com instituições públicas e privadas, nacionais,
estrangeiras e internacionais, mediante delegação do Prefeito,
bem como acompanhar sua execução e propor alterações dos
seus termos ou sua denúncia;
X - expedir portarias e demais atos administrativos relativos a
assuntos da Secretaria;
XI - executar, manter e controlar os serviços de limpeza nas
vias públicas, praças, logradouros, parques, canteiros,
cemitérios e feiras livres;
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XII - administrar e fiscalizar as feiras e mercados públicos
municipais;
XIII - estabelecer medidas que disciplinem o exercício
comercial e o funcionamento das feiras livres e mercados
públicos e suas formas de abastecimento;
XIV - administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os
particulares, no âmbito do Município;
XV - exercer o poder de fiscalização sobre os serviços
executados pelas empresas funerárias;
XVI - exercer o poder de fiscalização sobre as obras de
cemitérios particulares com o fim de se fazer respeitar os
projetos aprovados;
XVII - ordenar e controlar as despesas referentes a unidade que
coordena;
XVIII - encaminhar anteprojetos de leis, decretos ou outros
atos normativos elaborados pela Secretaria para Revisão da
Procuradoria Judicial e
XIX - administrativa e posterior aprovação do Senhor Prefeito;
XX - expedir alvarás de construção e de legalização, certidões
de característica;
XXI - efetivação de embargos de obras e demais notificações
de controle urbanístico;
XXII - realizar consultas prévias de natureza diversa acerca de
desmembramento, remembramento e desdobramento;
XXIII - realizar o exame e aprovação dos pedidos de licenças
urbanísticas para uso do solo, loteamentos e para a construção
de condomínios urbanísticos e rurais no território do
Município, conforme o Código de Obras Municipal e a Lei
Municipal de Parcelamento do Solo;
XXIV - coordenar e executar a produção e divulgação de
informações para o planejamento urbano, de natureza
socioeconômica, física, cadastrais de imóveis, logradouros,
redes de infraestrutura e cartografia digital georreferenciados;
XXV - 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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