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DELIBERAÇÃO 116/16 

EMENTA: APROVA O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso - CRF/ MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a letra "d", do Art. 10, da Lei n° 3.820, de 11 de 
novembro de 1960, bem como inciso XI do artigo 2° do Regimento Interno do Conselho Regional 
de Farmácia de Mato Grosso e de acordo com aprovação do Plenário, em Sessão Extraordinária 
realizada em 22 de Junho de 2016. 

CONSIDERANDO ser de eompetência do Presidente do Regional a organização da Estrutura administrativa 
e de Pessoal, bem como, adoção do Plano de Cargos e Salários, conforme prevê o Regimento Interno; 

Considerando que a criação do Plano de Cargos e Salários cabe ao Plenário do CRF/MT; 

DELIBERA: 

Artigo 1" - Fica aprovado o Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Mato Grosso, conforme ANEXO desta Deliberação. 

Artigo 2" - Esta Deliberação se aplica aos empregados de provimento efetivo do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Mato Grosso. 

Artigo 3" - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Cuiabá-MT, 22 de Junho de 2016. 

Alexandre Henriqî íe Magalhães 
Presidente CRE/MT 
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ANEXO da Deliberação n." 116 de 22 de Junho de 2016 

Artigo 1° - Ficam criados os seguintes cargos e respectivas quantidades, de provimento efetivo do Conselho Regional de 
Farmácia de Mato Grosso. 

CARGO 
TOTAL TOTAL GERAL 

Nível Superior (NS) 17 
Nível Médio (NM) 21 40 

Técnico de Nível Médio (TNM) 02 

Parágrafo único - Entende-se por cargo de provimento efetivo aqueles ocupados por empregados aprovados em 
concurso público de provas ou de provas e títulos e aqueles empregados contemplados pelo artigo 56 do Regimento 
Interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso. 

Artigo 2° - Os cargos previstos no art. 
no quadro a seguir: 

' se distribuem de acordo com os perfis, requisitos e quantitativos discriminados 

CARGO PERFIL REQUISITO MÍNIMO QUANTIDADE 

Nível Superior (NS) 

Fiscal 

Graduação em Bacharelado em Farmácia, 
com inscrição no respectivo Conselho 
Profissional. Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação válida, no mínimo na Categoria 
B. 

07 

Nível Superior (NS) 

Contador 
Graduação em Ciências Contábeis, com 
inscrição no respectivo Conselho 
Profissional. 

03 

Nível Superior (NS) 
Advogado 

Graduação Bacharelado em Direito, com 
inscrição no respectivo Conselho 
Profissional. 

02 
Nível Superior (NS) 

Analista Executivo Graduação de Nível Superior em qualquer 
área de formação 

02 

Nível Superior (NS) 

Farmacêutico 
Graduação em Bacharelado em Farmácia, 
com inscrição no respectivo Conselho 
Profissional. 

02 

Nível Superior (NS) 

Analista de Tecnologia e 
Informações 

Graduação de Nível Superior ou Tecnólogo 
de Nível Superior em: Gestão de Banco de 
Dados ou Análise de Sistemas ou 
Programação de Sistemas ou Sistemas da 
Informação ou Ciências da Computação 

01 

Nível Médio (NM) 

Agente Administrativo Ensino médio completo 20 

Nível Médio (NM) 
Motorista 

Ensino médio completo e possuir Carteira 
Nacional de Habilitação válida, no mínimo 
na Categoria B. 

01 

Técnico de Nível Médio 
(TNM) 

Técnico de Informática 
Ensino médio completo e no mínimo, curso 
Técnico de nível médio, em processamento 
de dados ou hardware. 

01 
Técnico de Nível Médio 

(TNM) 
Técnico em Contabilidade Ensino médio completo e no mínimo, curso 

Técnico de Contabilidade de nível médio. 01 
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Artigo 3° - Os salários e respectiva jornada de trabalho, dos ocupantes dos cargos e perfis descritos no art. 2° se 
distribuem conforme demonstrado no quadro a seguir. 

CARGO PERFIL SALÁRIO BASE JORNADA DE TRABALHO 

Nível Superior (NS) 

Fiscal 

R$ 3.792,52 

40 horas semanais 

Nível Superior (NS) 

Contador 

R$ 3.792,52 

40 horas semanais 

Nível Superior (NS) 
Advogado 

R$ 3.792,52 
40 horas semanais 

Nível Superior (NS) Analista Executivo R$ 3.792,52 40 horas semanais Nível Superior (NS) 
Farmacêutico 

R$ 3.792,52 
40 horas semanais 

Nível Superior (NS) 

Analista de Tecnologia e 
Informações 

R$ 3.792,52 

40 horas semanais 

Nível Médio (NM) Agente Administrativo R$ 1.400,78 40 horas semanais Nível Médio (NM) 
Motorista 

R$ 1.400,78 
40 horas semanais 

Técnico de Nível Médio 
(TNM) 

Técnico de Informática R$2.008,14 40 horas semanais Técnico de Nível Médio 
(TNM) Técnico em Contabilidade 

R$2.008,14 
40 horas semanais 

Artigo 4° - Havendo necessidade, constatada pela Diretoria da Entidade, poderá ser adotado sistema de escala de 
revezamento de trabalho, obedecendo as legislações específicas vigentes. 

Artigo 5° - Os empregados do Conselho Regional de Farmácia amparados pelo artigo 56 do Regimento Interno têm 
direito à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 

Parágrafo primeiro - A VPNl que trata o caput se refere a uma diferença de remuneração apurada pessoalmente e 
identificada respectivamente cuja percepção se garante ao titular por ocasião da reestruturação da carreira em respeito a 
irredutibilidade dos vencimentos, excluindo-se gratificação de função de confiança, auxilio alimentação e auxílio 
transporte. 

Parágrafo segundo - Os valores correspondentes ao descrito no caput do artigo e parágrafo 1° não sofrem variações e 
não integram e/ou incorporam progressões na carreira. 

Artigo 6° - Fica criado o Adicional de Dedicação (AD), devido os ocupantes do cargo de nível superior, perfil de Fiscal 
em consequência da impossibilidade de exercício de outras atividades. 
Parágrafo primeiro - O AD será calculado aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) incidindo sobre o salário 
base do cargo e perfil. 

Artigo 7° - As atribuições inerentes aos cargos e perfis descritos no art. 2° são: 
1 - Nível Superior 

I.I - Fiscal 
a) Realizar fiscalização do exercício profissional farmacêutico, das empresas em cumprimento das normas 

vigentes, seguindo as Leis específicas. Resoluções do Conselho Federal de Farmácia e as Deliberações do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Crosso e seu Plano Anual de Fiscalização; 

b) Emitir pareceres técnicos e relatórios de atividades e viagens, bem como participar da elaboração do Plano 
Anual de Fiscalização; 

c) Orientar o profissional farmacêutico quanto ao cumprimento da legislação farmacêutica para o exercício da 
profissão; 

d) Zelar pelo patrimônio da entidade a ele confiado; 
e) Conduzir veículo do CRF-MT ou fornecido pelo CRF-MT para cumprimento de suas atividades de 

fiscalização; 
f) Controlar e manter atualizado a manutenção periódica e preventiva do veículo; 
g) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas. 

h) Cumprir e respeitar a legislação de trânsito responsabilizando-se por infrações as quais deu causa; 
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i) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

a) Executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de custos, compreendendo a 
elaboração de balancetes, balanços, registros e demonstrações contábeis; 

b) Realizar auditoria contábil e financeira; 
c) Interpretar e aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e financeira; 
d) Executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de programação orçamentária e 

financeira anual e plurianual; 
e) Acompanhar a gestão dos recursos públicos; exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional 

de Ciências Contábeis: 
f) Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis; 
g) Preparar documentação para tomada de contas; 
h) Orientar e preparar o envio da prestação de contas e Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União; 
i) Colaborar na elaboração de estatísticas económicas e financeiras; 
j) Realizar a elaboração do Orçamento Programa; 
k) Assessorar a Presidência e Diretoria em matéria de sua competência; 
1) Assessorar a Controladoria e Auditoria interna, Coordenadoria Jurídica e Coordenações em matéria de sua 

competência; 
m) Efetuar pagamento e recebimento de valores, preparando cheques, recibos e outros documentos, 

providenciando os devidos registros e controles; 
n) Fornecer dados, efetuar conciliação bancária e controlar os recursos financeiros para elaboração de relatórios; 
o) Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias; 
p) Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamentos de balancetes e balanços; 
q) Emitir pareceres contábeis ou manifestações, nos assuntos de sua competência; 
r) Atender às Coordenadorias e Assessorias quando solicitado, no âmbito de sua competência; 
s) Auxiliar o Plenário, Câmaras Técnicas ou Órgãos colegiados do Conselho; 
t) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
u) Zelar pelo patrimônio da entidade a ele confiado; 
v) Auxiliar em Tomada de Contas Especial ou procedimentos de controladoria ou auditoria, ressalvada a 

competência da Controladoria e Auditoria interna; 
w) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

a) Exercício de atribuições de assessoramento em quaisquer temas ou áreas de demandas de direito, envolvendo 
interpretação e aplicação de disposições legais e regulamentares, de contratos, convénios, acordos, ajustes e 
instrumentos congéneres; 

b) Elaboração e/ou revisão de minutas propostas de deliberações, de portarias e respectivas minutas de contrato 
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações, bem como elaboração de minutas de convénios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congéneres a serem celebrados; 

c) Emitir parecer técnico sobre a legalidade de editais de licitação com suas variações; 
d) Participação, planejamento, organização e controle dos sistemas de processos administrativos e judiciais; 
e) Elaboração de pareceres, relatórios e laudos sobre assuntos que exijam a aplicação de conhecimentos inerentes 

às técnicas da hermenêutica jurídica e formalização de procedimentos administrativos e judiciais na defesa do 
Conselho Regional de Farmácia; 

f) Promoção de pesquisas, estudos e análises no campo do direito em favor da defesa das prerrogativas da 
profissão farmacêutica; 

g) Assessorar a diretoria e presidência no exercício de suas funções e em assuntos inerentes ao controle dos 
processos judiciais e extrajudiciais submetidos no âmbito de sua competência e atuação; 

h) Elaborar estudos e propor programas de otimização de rotinas de trabalho, visando à melhoria de desempenho 
e qualidade dos serviços jurídicos; A 

LU - Contador 

I.III - Advogado 

i) Executar tarefas jurídicas inerentes a sua formação e atuação profissional; 
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j) Ajuizar ações de interesse do Conselho Regional de Farmácia, para execução dos fins da Lei Federal n° 
3.820/60 e demais normas vigentes; 

k) Propor e acompanhar as execuções fiscais das dívidas ativas dos devedores do Conselho Regional de Farmácia; 
1) Emitir pareceres técnicos e relatórios de atividades e viagens; 
m) Zelar pelo patrimônio da entidade a ele confiado; 
n) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
o) Assessorar e acompanhar a assembleia eleitoral e seus procedimentos; 
p) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

I.IV - Analista Executivo 
a) Atendimento em geral, prestando informações e orientações sobre a finalidade e filosofia de trabalho do 

Conselho, procedimentos e normas técnicas e administrativas, solucionando problemas rotineiros; 
b) Providenciar a comunicação de despachos e determinações exaradas em processos administrativos, responder 

correspondências eletrônicas, encaminhando o que não for de sua competência para o setor responsável; 
c) Esclarecer dúvidas sobre a legislação farmacêutica, dentro do seu limite de informação e capacitação, 

repassando eventuais dúvidas ou necessidades de aprofundamento para a chefia imediata do Departamento ao 
qual está subordinado; 

d) Dar retorno às consultas de farmacêuticos e empresas tão logo seja possível, caso não disponha da informação 
no momento da primeira ligação; 

e) Prestar informações ao público em geral sobre localização e horário de atendimento e encaminhar aos 
responsáveis, de acordo com a análise da demanda/serviço; 

f) Organizar os processos referentes aos dados das empresas e dos farmacêuticos inscritos, visando análise em 
reunião de plenária; 

g) Elaborar relatórios, mapas e quadros demonstrativos dos trabalhos administrativos, emitir informações em 
processos; 

h) Acompanhar as Reuniões Plenárias e dar prosseguimento às suas deliberações e encaminhamentos; 
i) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas. 
j) Auxiliar o Plenário, Câmaras Técnicas ou Órgãos colegiados do Conselho; 
k) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
1) Zelar pelo patrimônio da entidade a ele confiado. 
m) Realizar tarefas administrativas rotineiras e padronizadas compatíveis com o cargo; 
n) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

I.V - Farmacêutico 
a) Prestar assessoria ao Conselho Regional, entre outras atividades correlacionadas; 
b) Acompanhar as atividades das comissões assessoras e Câmaras Técnicas do CRF-MT; 
c) Emitir e elaborar relatórios e pareceres técnicos; 
d) Elaborar projetos e pesquisas nas áreas atuação: técnica, administrativa e política do CRF-MT; 
e) Emitir relatórios de atividades e viagens; 
f) Executar atividades inerentes a sua formação profissional, em consonância com as Diretrizes do Conselho 

Regional de Farmácia; 
g) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas. 
h) Auxiliar o Plenário, Câmaras Técnicas ou Órgãos colegiados do Conselho; 
i) Zelar pelo patrimônio da entidade a ele confiado, 
j) Atender ao público em geral; 
k) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

I.VI - Analista de Tecnologia e Informação 
a) Realizar ou participar de estudo de viabilidade, definição de objetivos e especificações de plano de 

desenvolvimento, operação, manutenção, eficiência e racionalidade de sistemas; 
b) Analisar logicamente as informações coletadas, estabelecendo o fluxo e os procedimentos necessários à 
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transformação dos dados de entrada nas informações requeridas peio usuário, de maneira eficiente, segura e de 
acordo com os objetivos estabelecidos para o sistema de software e hardware; 

c) Desenvolver, executar, implantar e manter sistemas, bem como elaborar e manter atualizada a respectiva 
documentação; 

d) Prestar assistência e suporte em questões de informática; 
e) Executar ou promover as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos 

equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, quando a 
cargo de terceiros; 

f) Seiecionar, implantar, administrar e manter redes de computadores; 
g) Prestar orientação e treinamento a outros profissionais em assuntos de sua especialidade; 
h) Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, internos ou externos ao Conselho 

Regional de Farmácia, a fim de obter subsídios para implantação ou melhoria dos serviços prestados; 
i) Planejamento, implantação e supervisão de projetos e sistemas de processamento eietrônico de dados; 
j) Realizar levantamentos junto aos usuários, objetivando identificar necessidades, analisando e propondo a 

implantação de novos sistemas computadorizados; 
k) implantar os sistemas de informação ou programas desenvoividos orientando os trabalhos de promoção e 

digitação; 
i) Analisar e propor alterações nos sistemas em operação, visando á melhoria em seu desempenho; 
m) Programar, avaliar e orientar testes de sistemas; 
n) Executar a manutenção corretiva e preventiva nos sistemas já implantados; 
o) Promover a guarda e segurança no armazenamento de dados dos sistemas de informática; 
p) Efetuar a eficácia do sítio eietrônico e a segurança das informações; 
q) Encaminhar planilhas, mapas e todo material por mídia eletrônica para os órgãos competentes quando 

solicitado; 
r) Monitorar os sistemas de e-mail do Conselho e acessos da internet do seu sítio eietrônico, fornecendo relatório 

à Diretoria e Presidência; 
s) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
t) Auxiliar o Plenário, Câmaras Técnicas ou Órgãos colegiados do Conselho; 
u) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
v) Zelar peio patrimônio da entidade a ele confiado; 
w) Monitorar, acompanhar e manter em funcionamento a rede de voz e dados do Conselho Regional de Farmácia; 
x) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação.. 

II - Nível Médio 

II.I - Agente Administrativo 
a) Controlar a entrada e saída de pessoas, recepcionar, identificar e orientar o público quanto à localização dos 
serviços e pessoas, acompanhando-as, se necessário, em seu turno de trabalho e quando for designado; atender 
ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar, distribuir e entregar 
correspondências e outros materiais; 

b) Efetuar controle dos diversos serviços do CRF/MT e fornecendo dados e informações; 
c) Assistir a chefia imediata, em assuntos de natureza administrativa, executando, controlando e acompanhando o 

desenvolvimento de tarefas em sua área de trabalho; 
d) Efetuar levantamentos, análises e conciliações, com base nos controles; 
e) Realizar tarefas administrativas rotineiras e padronizadas compatíveis com o cargo. 
f) Executar trabalhos datiiografados ou digitados, a partir de manuscritos, textos, tabelas ou matrizes; 
g) Avaliar, coietar e conferir dados, de acordo com instruções superiores; 
h) Prestar informações dos assuntos de rotina; 
i) Auxiliar às Comissões Permanentes e Temporárias; 
j) Auxiliar às Sessões Plenárias, Câmaras Técnicas ou quaisquer reuniões de interesse da Autarquia; 
k) Proceder ao arquivamento de todos os documentos de correspondências expedidas e recebidas; quando 
necessário, obedecendo às normas estabelecidas; 

1) Propor medidas que visem à melhoria do sistema de arquivamento, de modo a agilizar essa operação tornando 
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precisa a iocaiização e registro de documentos; 
m) Auxiliar as Comissões Permanentes e Temporárias, nos procedimentos autorizados peia Presidência; 
n) Assessorar as Sessões Plenárias e reuniões da Diretoria, Câmaras Técnicas ou quaisquer reuniões de interesse 

da Autarquia, elaborando as atas e providenciando a publicação de seus extratos; 
0) Encademar os processos eleitorais e históricos, os atos e Atas das Sessões Plenárias em ordem cronológica e 

progressiva, encaminhando-os para arquivamento; 
p) Assistir a chefia imediata, em assuntos de natureza administrativa, executando, controlando e acompanhando o 

desenvolvimento de tarefas em sua área de trabalho; 
q) Redigir despachos de caráter rotineiro; 
r) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
s) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
t) Zelar peio patrimônio da entidade a ele confiado, 
u) Efetuar protocolo e tramitação de documentos, 
v) Exercer controle de utilização de bens móveis. 

w) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

II.II - Motorista 
a) Conduzir veículos do CRF-MT ou fornecido peio CRF-MT para cumprimento de suas atividades, 

transportando passageiros e cargas, inclusive em viagens municipais e interestaduais e intermunicipais, quando 
determinado; 

b) Zelar peia conservação, limpeza e manutenção da segurança operacional dos veículos; 
c) Executar serviços externos de correios, encomendas, e outras atribuições que sejam determinadas peias chefias 

ou peia Diretoria; 
d) Executar tarefas correlatas determinadas peia diretoria; 
e) Atender as coordenadorias, e assessorias nos serviços a si confiados; 
f) Controlar e manter atualizado a manutenção periódica e preventiva do veículo; 
g) Exercer o transporte dos diretores e conselheiros; 
h) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
1) Zelar peio patrimônio da entidade a ele confiado; 
j) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
k) Cumprir e respeitar a legislação de trânsito responsabilizando-se por inífações as quais deu causa; 
1) Providenciar serviços de emergência. 
a) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

II.III - Técnico dc Informática 
a) Auxiliar no estudo de viabilidade, definição de objetivos e especificações de piano de desenvolvimento, 

operação, manutenção, eficiência e racionalidade de sistemas; 
b) Prestar assistência e suporte em questões de informática; 
c) Executar ou promover as atividades de manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos 

equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, quando a 
cargo de terceiros; 

d) Prestar orientação a outros profissionais em assuntos de sua especialidade; 
e) Realizar levantamentos junto aos usuários, objetivando identificar necessidades, analisando e propondo a 

implantação de novos sistemas computadorizados; 
f) Analisar e propor alterações nos sistemas em operação, visando à melhoria em seu desempenho; 
g) Encaminhar planilhas, mapas e todo material por mídia eletrônica para os órgãos competentes quando 

solicitado; 
h) Monitorar os sistemas de e-mail do Conselho e acessos da internet do seu sítio eietrônico, fornecendo relatório 

à Diretoria e Presidência; 
i) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
j) Auxiliar o Plenário, Câmaras Técnicas ou Órgãos colegiados do Conselho; 
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k) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
i) Zelar peio patrimônio da entidade a cie confiado; 
m) Monitorar, acompanhar e manter em funcionamento a rede de voz e dados do Conselho Regional de Farmácia, 
n) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 

II.IV - Técnico em Contabilidade 
b) Redigir correspondência em gerai; 
c) Providenciar a comunicação de despachos e determinações exaradas em processos contábeis; 
d) Atendimento em gerai, prestando informações e solucionando problemas rotineiros; 
e) Elaborar relatórios, mapas e quadros demonstrativos dos trabalhos contábeis; 
f) Emitir informações em processos administrativos, económicos e financeiros; 
g) Zelar e controlar o material; 
h) Realizar processos de compras e alienação; 
i) Auxiliar as Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho; 
j) Auxiliar em Sessões Plenárias, ou quaisquer atividades do Conselho, quando determinado ou solicitado peia 

Diretoria; 
k) Encaminhar publicações e atos administrativos para o Diário Oficiai da União; 
1) Auxiliar o cálculo, emissão, classificação, controle e verificação da exatidão de documentos contábeis; 
m) Elaborar relatórios, mapas e quadros demonstrativos da situação contábii-financeira; 
n) Executar tarefas correlatas, quando solicitado ou determinado peia Diretoria; 
o) Atender às solicitações e determinações da Diretoria e Plenário do CRF-MT, além de outras atividades 

correlatas; 
p) Emitir Pareceres Técnicos e Relatórios de Atividades e Viagens; 
q) Zelar peio patrimônio da entidade a ele confiado. 
r) Conhecer e cumprir as Deliberações do CRF/MT e resoluções do CFF específicas a sua área de atuação. 


