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PORTARIA Nº 030, DE 11 DE JANEIRO DE 2021. 

 
Diário Oficial de Contas do TCE/MT nº 2094, 12/01/2021 
 

“Designa servidora para acompanhamento, 

lançamento de propostas e prestação de contas 

dos Convênios Estaduais e Federais, e dá 

outras providências”.  

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 10, do Decreto Municipal nº 44, de 30 de 

setembro de 2019, 

 

 RESOLVE: 

Art. 1º Fica designada a servidora SANDRA PEREIRA CAVALCANTE, 

Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para ficar 

responsável pelo acompanhamento, lançamento de propostas e prestação de contas de todos 

os Convênios celebrados entre o Município e os Governos Federal e Estadual, devendo para 

tanto: 

 

I – zelar pelo bom relacionamento entre a Prefeitura Municipal de Alto 

Araguaia e os órgãos convenentes; 

II – manter alimentados os sistemas de gerenciamento de convênio; 

III – realizar o acompanhamento das certidões negativas do município de 

Alto Araguaia, mantendo-as sempre atualizadas; 

IV – detectar falhas e irregularidades na documentação do município que 

possam ser causas de impedimento para a realização dos convênios, propondo as soluções 

cabíveis; 

V – realizar o lançamento das proposições dos convênios; 

VI – acompanhar o andamento de todos os convênios mantendo, elaborando 

relatórios mantendo-os semanalmente atualizados;  

VII – realizar pesquisas junto aos órgãos federais e estaduais, criando e 

mantendo planilha atualizada contendo todos os convênios disponíveis de interesse do 

município. 

 

Art. 2º A servidora fica ainda designada pelo recebimento e análise das 

Prestações de Contas de Diárias, Auxílios Financeiros e TFD´s. 

 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Alto Araguaia, 11 de janeiro de 2020. 

 

 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO 
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