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PORTARIA - CGM Nº 007/2021, 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 ao servidor GILSON DE PAIVA FERREIRA - Matrícula 

19956, nomeado pelo Decreto nº 675/2021 como Assessor Especial, lotado 

nesta Controladoria Geral do Município, conforme atribuições a seguir: 

I. Assessorar a Controladora Geral na orientação aos analistas de 

Controle Interno quanto à correta aplicação da legislação e checklists 

elaborados pela Controladoria, quando das análises e auditorias nos 

processos licitatórios, dispensas, adesões às atas de registro de preço, 

inexigibilidade, convênios, contratos de repasse, fomento, colaboração; 

II. Acompanhar e fiscalizar a situação dos contratos, convênios e demais 

ajustes existentes no município de Porto Nacional, através de relatório 

consubstanciado, evidenciando a Controladora quaisquer informações 

pertinentes para tomada de providências; 

III. Assessorar, compor equipe de auditoria, auditar e analisar processos; 

IV. Assessorar e compor equipe de orientação a gestores na elaboração de 

Relatório de Gestão e elaboração de relatório de Controle Interno; 

V. Sanar dúvidas das unidades gestoras orientando quanto ao correto 

procedimento e aplicação das normas nas contratações públicas; 

VI. Acompanhar e fiscalizar as prestações de contas referentes às diárias 

existentes no município, com emissão de relatório; 

VII. Assessorar e compor equipe de acompanhamento dos atos de pessoal 

no município; 

VIII. Acompanhar e fiscalizar o correto e tempestivo envio de informações 

dos processos ao TCE/TO via SICAP LCO; 
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IX. Não se aplica os incisos anteriores quando se tratar da Secretaria 

Municipal de Educação, pelo princípio da Moralidade. 

Art. 2º O servidor acima citado fica subordinado 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 

 


