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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA Nº 0146/2022-GP

 
Portaria nº 0146/2022-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
Jhennif Karollaine de Araújo Dantas, Bacharel em
Administração, que ocupa o cargo de Ouvidora Geral do
Município - OGM, passa a ter a simbologia - CNT1.
 
Art. 2º Compete ao Cargo de Ouvidor Geral do Município:
I - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da
Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de
políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a
melhoria da qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de Lagoa Nova;
II - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a
fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido
possível;
III - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e
denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento
prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Lagoa Nova,
dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a
solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos
interessados;
IV - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Lagoa
Nova as manifestações dos cidadãos, acompanhando as
providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
V - elaborar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos
serviços prestados pelos Órgãos da Prefeitura de Lagoa Nova;
VI - apoiar tecnicamente e atuar com os Diversos órgãos da
Administração Direta e Indireta, visando à solução dos
problemas apontados pelos cidadãos;
VII - produzir relatórios que expressem expectativas, demandas
e nível de satisfação da sociedade e sugerir as mudanças
necessárias, a partir da análise e interpretação das
manifestações recebidas;
VIII - recomendar a instauração de procedimentos
administrativos para exame técnico das questões e a adoção de
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medidas necessárias para a adequada prestação de serviço
público, quando for o caso;
IX - contribuir para a disseminação de formas de participação
popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços
prestados pela Prefeitura de Lagoa Nova;
X - aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade
competente quando for o caso;
XI - resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu
conhecimento, no exercício de suas funções;
XII - divulgar, através dos diversos canais de comunicação da
Prefeitura de Lagoa Nova, o trabalho realizado pela Ouvidoria,
assim como informações e orientações que considerar
necessárias ao desenvolvimento de suas ações.
XIII - exercer outras atividades correlatas.
 
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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