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PORTARIA - CGM Nº 008/2021, 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 TATYELEM RIBEIRO LIMA - 

Matrícula 806, concursada como Assistente Administrativo, lotada nesta 

Controladoria Geral do Município, conforme a seguir: 

I. Recepcionar documentos, conferindo-os e encaminhar para as 

providências necessárias, assegurando o cumprimento das normas e 

regras internas; 

II. Registrar e protocolar em sistemas, dados e informações, organizando-

os de forma lógica e cronológica; 

III. Auxiliar a elaboração de relatórios, planilhas, planejamentos e 

programações institucionais; 

IV. Auxiliar os processos de auditorias internas e externas, quanto aos 

assuntos pertinentes ao departamento; 

V. Atender o público, orientando quanto aos procedimentos, normas, 

resoluções, registros profissionais e legislações pertinentes de interesse 

público; 

VI. Registrar ocorrências em sistemas ou planilhas e providenciar as ações 

necessárias para resolução de problemas, monitorando pendências e 

providências, seguindo as normas e procedimentos internos; 

VII. Auxiliar a realização e apresentações de eventos, como cursos, 

palestras, workshops, oficinas e outras atividades institucionais voltadas 

ao público interno e externo; 
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VIII. Auxiliar os departamentos e unidades quanto aos procedimentos, regras 

e normas pertinentes às responsabilidades do setor; 

IX. Elaborar memorandos, atas, minutas e ofícios, relacionados às 

atribuições e responsabilidades de seu setor. 

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 

 


