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PORTARIA - CGM Nº 004/2021, 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 VERA LUCIA DE SENA LOPES - 

Matrícula 17758 nomeada pelo Decreto nº 056/2021 como Coordenadora 

Técnica de Normas e Procedimentos, lotada nesta Controladoria Geral do 

Município, conforme atribuições a seguir: 

I. Coordenar a elaboração de Normas Técnicas e Procedimentos, 

assegurando a efetiva disseminação e utilização das mesmas nos 

órgãos da administração pública municipal; 

II. Coordenar auditorias, compor equipe de auditorias, auditar e analisar 

processos; 

III. Coordenar e compor equipe de elaboração de Relatório de Análise de 

Gestão e de Controle Interno; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas da gestão, resultante de um 

processo interativo e recíproco; 

V. Atuar segundo as normas técnicas operacionais da Controladoria Geral; 

VI. Fiscalizar, acompanhar e normatizar a gestão patrimonial do município 

de Porto Nacional; 

VII. Fiscalizar e acompanhar o correto cumprimento do Plano de Governo; 

VIII. Fiscalizar e acompanhar a correta aplicação das normas no Portal de 

Transparência do município de Porto Nacional e à transparência dos 

atos do município; 

IX. Orientar os servidores públicos da Controladoria e gestão quanto ao 

cumprimento das correspondentes políticas públicas, programas, 

projetos e ações estabelecidas pelas diretrizes legais e de gestão; 
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X. Receber e organizar dados, consolidar informações e, no que couber 

efetuar a devida prestação de contas tendo em vista as ações de 

Controle Interno. 

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 

 


