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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0151/2022-GP

 
Portaria nº 0151/2022-GP Lagoa Nova / RN, 26 de abril 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
Caroline Araújo Florêncio de Lima, Advogada - OAB/RN
15634, que ocupa o cargo de Procuradora Geral do
Município - PGM, passa a ter a simbologia - CNT1 do
Município de Lagoa Nova/RN.
 
Art. 2º Compete ao Procurador Geral do Município:
I - reger os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria
Geral do Município;
II - representar o Município em qualquer juízo ou instância, de
caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho,
falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte,
autor, réu assistente ou oponente;
III - receber, pessoalmente, quando não delegar tal atribuição
ao Procurador Adjunto, as citações relativas a quaisquer ações
ajuizadas contra o Município, em que seja interessado;
IV - desistir, firmar compromisso e confessar nas ações de
interesse do Município, desde que previamente autorizado pelo
Prefeito;
V - representar os interesses do Município nas Ações de
Improbidade Administrativa, Ação Popular, Ação Civil Pública
e Mandado de Segurança;
VI - minutar informações em mandados de segurança
impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários
Municipais e dirigentes de órgãos da Administração Direta;
VII - responder às notificações encaminhadas pelos órgãos do
Ministério Público e Tribunais;
VIII - proceder a redação legislativa quando solicitado pelo
Chefe do Executivo;
IX – dar parecer e prestar apoio às licitações realizadas pelo
Executivo, quando necessário;
X - sugerir ao Prefeito a propositura de ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as
informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição da
República e da legislação específica;
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XI - representar o Município, pessoalmente ou por Procurador
designado, em escrituras públicas relativas a transações
imobiliárias, inclusive de constituição de ônus real;
XII - delegar competência ao Procurador Adjunto e aos
Assessores Jurídicos do Município;
XIII - expedir instruções e provimentos para os servidores da
Procuradoria Geral, sobre o exercício das respectivas funções;
XIV - instituir Equipe de Trabalho Remoto, com objetivo na
atuação e no acompanhamento concentrado e especializado,
dos processos eletrônicos que tramitam no Poder Judiciário;
XV - exercitar as atribuições previstas na legislação de pessoal,
como competência dos Secretários do Município, no que
concerne ao pessoal técnico-jurídico e administrativo da
Procuradoria Geral;
XVI - propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou
anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente
inconstitucionais ou ilegais;
XVII - assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de
natureza jurídica de interesse da Administração Pública;
XVIII - submeter ao despacho do Chefe do Poder Executivo o
expediente que depender de sua decisão;
XIX - designar as áreas de exercício do Procurador Adjunto e
Assessores Jurídicos, além das atribuições dos servidores
administrativos lotados na Procuradoria Geral;
XX - requisitar, com atendimento prioritário, aos Secretários do
Município ou dirigentes de órgãos ou entidades da
Administração Direta ou indireta, inclusive Fundacional,
certidões, cópias, exames, diligências ou esclarecimentos
necessários ao exercício de suas atribuições;
XXI - requerer ao Prefeito a remoção ou disposição de
servidores de outros órgãos da Administração Municipal, para
prestarem serviços junto à Procuradoria Geral;
XXII - decidir sobre os casos de medidas de caráter jurídico
que visem a proteger o patrimônio do município ou aperfeiçoar
as práticas administrativas, distribuindo, e os processos
avocados;
XXIII - reunir, quando conveniente, sob sua Presidência, o
Procurador Adjunto, os Assessores Jurídicos e outros
servidores que tenham conhecimento técnico relevante sobre o
assunto, para exame e debate de matéria considerada de alta
relevância jurídica;
XXIV - adotar as medidas necessárias à aplicação,
uniformização e revisão de jurisprudência administrativa da
Procuradoria Geral do Município;
XXV - conceder, em fase de execução fiscal, o parcelamento
de débitos tributários, com observância das condições
estabelecidas pelo Prefeito Municipal, bem como a dispensa
total ou parcial dos honorários devido pelo executado;
XXVI - apresentar ao Prefeito Municipal, até o dia 31 de
dezembro de cada ano, relatório circunstanciando das
atividades da procuradoria Geral do Município; e
XXVII - exercer outras atribuições inerentes ás funções de seu
cargo.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de abril de 2022
e revogando as disposições em contrário.
 
Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.
 
LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
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