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,
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PORTARIA N O 3.779 DE 09 DE JANEIRO DE 2017

"Dispõe sobre nomeação de servidora efetiva para a
função de Controladora Interno".

DEZENA,
(Estância
de suas

CARLOS HENRIQUE FORTES
Prefeito do Município de Águas da Prata
Hidrominerai), Estado de São Paulo, no uso
atribuições legais,

R E S O L V E:
ARTIGO 10 - Nomear a servidora MAGALI DA

SILVA MARTINS, para desempenhar a função de
"Controladora Interna".

ARTIGO 20 - Cumprirá o Controlador Interno acima
nomeado, as funções constitucionais e legais atribuídas ao
controle interno, a seguir expostas:

I - Avaliar o cumprimento das metas físicas e
financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência
de seus resultados;

11 Comprovar a legalidade da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial;

111 - Comprovar a legalidade de eventuais repasses,
avaliando a respectiva eficácia;

IV - Exercer o controle das operações financeiras,
incluindo o exame dos processos de despesas;

V - Examinar os processos de adiantamentos de
despesas, emitindo parecer sobre a regularidade das
respectivas prestações de contas.

VI - Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua
missão institucional;

VII - Em conjunto com os responsáveis pela
Administração Financeira da Prefeitura Municipal, assinar o
reiatório de Gestão Fiscal; ~
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VIII - Atestar a regularidade da tomada de contas
dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros,
pagadores ou assemelhados e

IX - Demais atribuições previstas na Constituição
Federal, na Constituição Estadual e nas Leis,

ARTIGO 30 - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Portaria N° 3.617/15, retroagindo seus efeitos ao
dia 02/01/2017,

Afixe e cumpra-se,
Município de Águas da Prata, aos nove dias do mês

de janeiro de dois mil e dezessete,

F es Dezena
nicipal

2


	00000001
	00000002

