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PORTARIA  041/2012   

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS – CRF/MG, no regular exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei 3.820/60;  

Considerando a previsão Constitucional disposta no artigo 37, inciso II c/c V;  
Considerando o poder discricionário do Presidente desta Autarquia Federal para 

organização do quadro funcional do CRF/MG, conforme previsto no Regimento Interno, 
no artigo 36 inciso XVIII; RESOLVE:

  

Artigo 1º - Designar o Senhor Carlos Henrique Vasconcelos Diniz, administrador, 
para a função de Gerente Executivo Administrativo/Financeiro, nos termos da Estrutura 
Administrativa atual, por tempo determinado, com base no mandato da Diretoria, a 
vigorar a partir de 16 de abril de 2012.  
Parágrafo Único - O salário mensal percebido, R$6.348,51 (seis mil, trezentos e 
quarenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) acrescido de 30% (trinta por cento) de 
comissão, consta do atual Regulamento do Plano de Empregos, Salários e Carreiras 
do CRF/MG e demais anexos, além do auxílio alimentação e vale-transporte, se 
solicitado, bem como assistência médica e odontológica, na forma estendida aos 
demais empregados do CRF/MG. 
Artigo 2º - Designar o Senhor Cristiano Dias, contador, para a função de Gerente 
Financeiro, nos termos da Estrutura Administrativa atual, por tempo determinado, com 
base no mandato da Diretoria, a vigorar a partir de 01 de junho de 2012.  
Parágrafo Único - O salário mensal percebido será de R$4.232,35 (quatro mil, 
duzentos e trinta e dois reais e trinta e cinco) acrescido de 20% (vinte por cento) de 
comissão, consta do atual Regulamento do Plano de Empregos, Salários e Carreiras 
do CRF/MG e demais anexos, além do auxílio alimentação e vale-transporte, se 
solicitado, bem como assistência médica e odontológica, na forma estendida aos 
demais empregados do CRF/MG. 
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições em 
contrário. 

Belo Horizonte, 10 de abril de 2012.    
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