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ANEXO II 

CARGA HORÁRIA SEMANAL, SALÁRIO, DIÁRIA E ATRIBUIÇÕES 

 

MÉDICO FISCAL 

Carga Horária Semanal 20h 
8.108,81 
R$    367,00 

Salário 

Valor da Diária em caso de viagem 

Vagas 03  

 

ATRIBUIÇÕES 

Responder pelas atividades de fiscalização do exercício profissional e das instituições de saúde 

que prestam serviços médico-assistenciais, realizando a fiscalização da atividade médica “in 

loco”, observando as condições de trabalho em que estão sendo submetidos, emitindo relatório 

de visitação no local, providenciando, sempre que necessário, a produção de provas 

documentais das condições encontradas, encaminhando à Diretoria do CRM-MT para 

apreciação, sempre que necessário.  

Realizar a fiscalização da pessoa jurídica solicitante do registro junto ao CRM-MT, efetuando “in 

loco” a verificação das condições das áreas físicas, dos equipamentos e atuação, em 

conformidade com o que estabelece o objetivo social definido no contrato social apresentado.  

Elaborar anualmente o projeto de desenvolvimento de atividades sócio-educativas e de 

modernização, estabelecendo metas anuais de cumprimento e aplicação dos recursos originários 

do CRM-MT.  

Assessorar a Diretoria do CRM-MT na apresentação de dados estatísticos, materiais para acervo 

técnico e publicação no informativo bimestral do Conselho.  

Atuar em conjunto com outros Conselhos, Ministério Público e demais entidades no 

desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de utilização do sistema de 

saúde.  

Representar o CRM-MT em atividades afins promovidas por outros Órgãos Públicos e/ou 

governamentais bem como da iniciativa privada, sempre que designado. 

Conduzir, eventualmente, veículo do CRM-MT em suas diligências, tendo o cuidado de seguir 

rigorosamente a legislação de trânsito vigente, zelando pelo patrimônio do Órgão. 

 Executar outras atividades de apoio técnico relacionados à sua área, sempre que solicitado pelo 

Conselho e/ou por demanda proveniente de novas orientações legais e normativas.  

Executar outras tarefas correlatas as acima descritas, a critério de seu Superior, sempre que 

solicitado 

 

 


