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PORTARIA - CGM Nº 003/2021, DE 05 DE JULHO DE 2021. 

 

Designa atribuições de servidor para 
atuar na Controladoria Geral do 
Município de Porto Nacional/TO. 

 

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei nº 1.853 de 26 de outubro de 2005, pelo 

Decreto nº 052, de 04/01/2021 e demais legislações, resolve: 

Art. 1º Atribuir funções a servidora TATIANA GUIMARÃES TAVARES - 

Matrícula 17757, nomeada pelo Decreto nº 053/2021 como Diretora de 

Fiscalização e Controle Processual, lotada nesta Controladoria Geral do 

Município, conforme a seguir: 

I. Planejar, orientar, dirigir e controlar as atividades de planejamento, 

gestão financeira e administrativa da Controladoria Geral, como o 

controle de frequência, avaliação de desempenho dos servidores lotados 

na Controladoria, acompanhamento do e-mail institucional, 

acompanhamento do patrimônio e almoxarifado da Controladoria, 

acompanhamento e distribuição de processos, auditorias e demais 

trabalhos relativos ao correto funcionamento administrativo do setor e da 

equipe; 

II. Adotar medidas de otimização nos procedimentos administrativos, 

proporcionando maior agilidade na satisfação das necessidades da 

equipe e das Secretarias Municipais nas quais a Controladoria lida 

diariamente, com observância aos princípios da celeridade processual e 

da eficiência operacional; 

III. Informar, opinar, coordenar e supervisionar os processos, que dizendo 

respeito a assuntos de competência da Diretoria, sempre se reportando 

à Controladora, bem como atuar nas demandas administrativas, 

propondo soluções; 
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IV. Obter informações quanto à situação do município e dos ordenadores de 

despesas, bem como os alertas e seus respectivos prazos, além das 

demais informações pertinentes, dando ciência a Controladora para que 

tome as medidas necessárias; 

V. Promover publicação dos atos da Controladoria Geral nos órgãos 

oficiais, quando necessário; 

VI. Preparar expedientes, quando solicitado pela Controladora; 

VII. Representar a Controladora em reuniões e eventos, autorizando e 

assinando documentos e procedimentos mediante portaria própria, 

quando da ausência da Controladora no município; 

VIII.  Assessorar, compor equipe de auditorias, auditar e analisar processos 

quando solicitado; 

IX. Assessorar e compor equipe de elaboração de Relatório Anual de 

Controle Interno e de Gestão; 

X. Alimentar aba da Controladoria Geral no site da Prefeitura Municipal de 

Porto Nacional, com informações relevantes para orientação e 

conhecimento das unidades; 

XI. Elaborar relatório bimestral das atividades, eventos, capacitações e 

programas desenvolvidos e realizados pela Controladoria Geral e 

servidores; 

XII. Dirigir as análises e auditorias referente à gestão de pessoal; 

XIII. Executar demais funções solicitadas pela Controladora Geral. 

Art. 2º A servidora acima citada fica subordinada a Controladoria Geral 

do Município de Porto Nacional. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 GABINETE DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO 

NACIONAL, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de agosto de 2021. 

 

MARIELLA DE PINA SANTOS 

Controladora Geral do Município 

Decreto Nº 053/2021 


