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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0213/2022-GP

 
Portaria nº 0213/2022-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 a senhora
LIVIA DAYANE DE MEDEIROS MOURA, Enfermeira,
que ocupa o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, passa a ter a simbologia – CNP1.
 
Art. 2º Compete ao Secretário Municipal de Saúde:
 
I - proceder estudos, formular e fazer cumprir a política de
saúde do Município, em coordenação com o Conselho
Municipal de Saúde;
II - coordenar, orientar e acompanhar a elaboração e a
execução do Plano Municipal de Saúde;
III - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar
os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento
geral da administração;
IV - expedir orientações para execução das leis e regulamentos;
V - apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do
Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatório dos serviços de
sua Secretaria;
VI - gerir o Fundo Municipal de Saúde;
VII - delegar atribuições aos seus subordinados;
VIII - referendar os atos do Prefeito;
IX - assessorar o Prefeito em assuntos de competência da
Secretaria;
X - propor ao Prefeito indicações para provimento de Cargo em
Comissão e designar ocupantes de Funções de Confiança no
âmbito da Secretaria;
XI - autorizar a realização de despesas observando os limites
previstos em legislação específica;
XII - celebrar convênios, ajustes, acordos e atos similares,
mediante delegação do Prefeito, bem como acompanhar sua
execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;
XIII - expedir portarias e demais atos administrativos relativos
a assuntos da Secretaria;
XV - orientar, supervisionar e avaliar as atividades da Entidade
que lhe é vinculada;
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XVI - aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e
cronogramas de execução e desembolso da Secretaria;
XVII - promover medidas destinadas à obtenção de recursos
objetivando a implantação dos programas de trabalho da
Secretaria;
XVIII - apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico
de sua Secretaria;
XIX - constituir comissões consultivas de especialistas ou
grupos de trabalho, mediante portaria que disporá sobre sua
competência e duração;
XX - apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado,
relatório de sua gestão ao Prefeito, indicando os resultados
alcançados;
XXI - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem
delegadas pelo Prefeito;
XXII - encaminhar ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos ou
outros atos normativos elaborados pela Secretaria;
XXIII - 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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