
                       
 

PORTARIA Nº 40, DE 07 DE JULHO DE 2021. 
 

 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DO AMAZONAS, no exercício de sua 
competência legal e de suas atribuições; 
 
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira 
dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, criados 
com o advento da Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964 
e regulamentada pelo Decreto nº 68.704 de 03 de junho de 
1971;  
 
CONSIDERANDO a importância do CROAM em adotar 
procedimentos administrativos que permitam a gestão mais 
eficiente e efetiva;  

 
CONSIDERANDO o deliberado e aprovado em Reunião 
Diretoria, realizada no dia 05/07/2021. 
 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Promover a funcionária CRISTIANE ZARANZA MAQUINE – matricula nº 
000033, para o cago de Supervisora Administrativa conforme competências previstas no 
Art.2º desta Portaria, lotada no setor de Fiscalização. 
 
Ar. 2º - Constituem atribuições da Supervisora Administrativa, lotada no setor de 
Fiscalização: 
 
I - Coordenar e supervisionar os processos pertinentes ao setor subordinado, elaborar e 
expedir ofícios, memorandos, correspondências e demais solicitações relativas aos 
assuntos da fiscalização, principalmente quanto: 
 

 Realizar periodicamente reuniões com os Setores subordinados referente a 
atividade fiscalização;  

 Assessorar a Diretoria do CROAM no planejamento das Fiscalizações;  

 Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das fiscalizações, 
possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de melhores resultados;  

 Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades 
das mesmas ao planejamento das fiscalizações a serem realizadas; 

 Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade 
da unidade;  

 Garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da implantação das 
ferramentas de monitoramento e melhoria dos processos; 



                       
 
Art. 3º - Remuneração no valor de R$ 3.220,46 (Três Mil Duzentos e Vinte Reais e 
Quarenta e Seis Reais).  
 
Art. 4º - Esta Portaria poderá ser revista a qualquer tempo para adequações que se fizerem 
necessárias.  
 
Art. 5º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, a ser realizada no 
site do CROAM. 
 

Manaus, 07 de julho de 2021. 
 

 

 

 

JOSÉ HUGO CABRAL SEFFAIR 
Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas 

  


