
amFmi IÍFÍÍIO\M nr F\RMAÍH 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso 
Rua 06 - Quadra 11 - Lote 07 - CPA - Caixa Postal 10012 - Fone: 3619-5200 Fax: 3619-5202 

Cuiabá - MT - CEP: 78050-970 - site: www.crf-mt.org.br - e-mail: iuridicoigicrf-mt.org.br 

DELIBERAÇÃO N." 82/2015 

EMENTA: Aprova a nomeação de servidor para compor Grupo 
Técnico para o desenvolvimento do Sistema EarmaSIS - Sistema de 
Gestão Empresarial em parceria com o Conselho Federal de Farmácia. 

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 o artigo 2.°, inciso XXll e artigo 31, inciso XVll ambos do 
Regimento Interno do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso e de acordo com aprovação 
do Plenário, em Sessão realizada em 15 de Junho de 2.015; 

CONSIDERANDO que o desenvolvimento de um sistema centralizado pelo Conselho Federal de 
Farmácia permite menos custos para os CRFs, além de poder contar com suporte e melhorias 
constantes ao mesmo; 

CONSIDERANDO que foi organizado um Grupo de Trabalho composto por representantes de 
todas as regiões do Brasil, através dos estados do RS, SP, MG, MT, COFISC e CFF, sendo 
organizado em Grupo Gestor e Grupo Técnico, para concentrar as informações relacionadas às 
demandas da área, conforme discutido na reunião geral de março de 2015; 

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria n.° 33, de 15 de Junho de 2015, do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Mato Grosso, a qual nomeou o servidor Roberto Oliveira de Araújo membro 
do referido Grupo Técnico; 

DECIDE; 

Artigo 1.° - Aprovar a Portaria n.° 33, de 15 de Junho de 2015. 

Artigo 2° - Para o desempenho da função, o servidor nomeado receberá à título de gratificação a 
importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) mensais, pelo período de duração do desenvolvimento 
do projeto, limitado a 18 (dezoito) meses. 

Artigo 3.° - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua assinatura. 

Cuiabá-MT, 15 de Junho de 2.015. 

Alexandre Henrique Magalhães 
Presidente CRF-MT 
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