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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0184/2022-GP

 
Portaria nº 0184/2022-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 o senhor
JAYZON INÁCIO DO NASCIMENTO, Bacharel em
Administração, que ocupa o cargo Comissionado de
TESOUREIRO GERAL, passa a ter a simbologia – CC2.
 
Art. 2º Compete ao Tesoureiro Geral:
 
I - assegurar a concretização das orientações financeiras
definidas superiormente;
II - participar em reuniões periódicas de coordenação da Área
de Administração Geral e Finanças;
III - elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem
a melhoria do funcionamento da Tesouraria e submetê-las a
apreciação superior;
IV - efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de
Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo
documento de quitação;
V - efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
VI - elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa);
VII - elaborar o Resumo Diário de Tesouraria; Proceder à
guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e
valores de Caixa e Bancos;
VIII - controlar o movimento das contas bancárias, através do
sistema informático instalado na Tesouraria, com o objetivo de
poder elaborar o Resumo Diário de Caixa;
IX - assinar os cheques e ordens de transferência bancária e
recolher as restantes assinaturas;
X - efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo
em atenção a rentabilização dos valores;
XI - assistir à verificação do estado de responsabilidade do
tesoureiro, efetuado por quem for nomeado para verificar os
fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda,
através de contagem física do numerário e documentos sob a
sua responsabilidade;
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XII - executar outras funções que lhe sejam superiormente
cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria
financeira.
 
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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