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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

BEM VINDOS AO RELATO INTEGRADO 2021

O presente relatório O objetivo deste relatório é permitir à sociedade brasileira compreender a atuação do
Conselho Regional de Química do Maranhão e apresentar os atos e fatos administrativo-financeiros mais
relevantes praticados por esta Autarquia no curso do exercício de 2020, dentro de suas atribuições legais e
em benefício de suas legítimas partes interessadas.

Apresentamos nossa estrutura organizacional, que é estrategicamente estabelecida para realizar as ações
contidas no plano de trabalho aprovado, pelas Instâncias deliberativas e diretora da entidade. Nossa
atuação protege a sociedade de maus profissionais, de modo a assegurar à população atendimento
responsável e de qualidade. fortalecendo o exercício legal da profissão e valorizando a química como fonte
de vida.

Sabemos que os desafios serão muitos, mas estamos prontos para encará-los, guiados sempre pela relação
de confiança que temos com nossos representados e reforçando nosso compromisso de apoiá-los na
construção do seu futuro.

O trabalho desenvolvido pelo CRQ-MA segue as melhores práticas de governança corporativa e preza pela
excelência e transparência de gestão.

Este relatório foi elaborado para você.

Boa leitura!

JOSÉ RIBAMAR CABRAL LOPES
PRESIDENTE

Página 6 / 95



1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.3 - MODELO DE NEGÓCIOS

2020
Página 7 / 95



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 11ª REGIÃO

CRQ/MA

CNPJ 10.338.929/0001-89

2020

ENDEREÇO DO CONSELHO:

�
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Casa do Trabalhador, sala 01

São luis

CIDADE UF BAIRRO CEP E-MAIL

MA Calhau 65074220

LOGRADOURO SITE

www.crq11.org.br

crq11@crq11.org

Conselho Federal de Química - CFQ
Vinculação à entidade federal

AUTARQUIA FEDERAL

NATUREZA JURÍDICA

(98) 3246-2651

TELEFONE

94.12-0-99

CÓDIGO CNAE

Página 8 / 95



2020

1.2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Principais canais de comunicação com a sociedade

O CRQ 11ª dispõe à sociedade os mais variados canais de
comunicação, buscando possibilitar sempre a todos os usuários de
seus serviços um atendimento rápido, eficaz e eficiente.

Dentre todos estes Canais destacamos o Portal da transparência e a
Ouvidoria como principais meios de acesso a informações e
solicitações de serviços da autarquia.

A ouvidoria do CRQ XI está posicionada como órgão de apoio à
Diretoria, com o objetivo de aprimorar o relacionamento
institucional, com foco na Sociedade e nos Registrados, é um canal
de comunicação entre o cidadão e a administração pública.

Assim, eventuais reclamações, denúncias, pedidos de informação,
podem ser feitos diretamente a um único órgão, a ouvidoria.

Exemplos: pedidos de informação sobre os valores de anuidade,
denúncias de desvio ético profissional, solicitações de serviços e
emissão de certidões.

A ouvidoria faz parte de um sistema de controle que envolve os
órgãos internos da administração (por isso o nome controle interno)
e a comunidade em geral (por isso controle social). Dessa maneira,
qualquer interessado poderá usar a ouvidoria como ponto de apoio
para atuar em prol do controle dos gastos públicos e de acesso aos
serviços oferecidos pelo CRQ 11ª

www.crq11.org.br

crq11@crq11.org

(98) 3246 2651

(98) 3246 5194

(98) 98488-5757

Site:

Email:

Telefone:

WhatsApp:
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Ouvidoria em números de atendimento:

Dentro da Ouvidoria precisamos destacar dois canais de
atendimento:

1. Sistema Participar (atendimento on-line, via site
www.crq11.org.br);

2. WhatsApp (aplicativo de mensagens instantâneas).

O sistema Participar recebeu 1142 solicitações de atendimento em
2020. Deste total, 11 foram denúncias de Pessoas físicas e
jurídicas, todas apuradas.

As demais solicitações correspondem a serviços finalísticos do CRQ
11ª que são também atendidos por meio da plataforma de
Ouvidoria.

O WhatsApp atende em média 40 contatos por dia. Este
público busca principalmente esclarecimento de dúvidas sobre
processos e serviços que o CRQ realiza.

A rapidez no atendimento e a eficácia deste serviço revelou-se uma
ótima ferramenta de criação de valor aos serviços ofertados à
sociedade.

www.crq11.org.br

crq11@crq11.org

(98) 3246 2651

(98) 3246 5194

(98) 98488-5757

Site:

Email:

Telefone:

WhatsApp:
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OUVIDORIA ON-LINE

Solicitações recebidas via sistema Participar

TOTAL: 1142
Gráfico 1: ouvidoria on-line
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1.3 – MODELO DE NEGÓCIOS

1.3.1 – QUEM SOMOS

Somos uma autarquia federal especial cuja missão é fiscalizar de
forma preventiva e corretiva os profissionais da química abrangidos
pela legislação pertinente ao Sistema CFQ/CRQs, aperfeiçoar o
exercício e a atividade das profissões na área da química, nas
diferentes sub-áreas componentes do sistema CFQ/CRQ´s, no
âmbito do Estado do Maranhão, abrangendo as titulações
profissionais e registro de empresas. Exerce, também, a função de
Tribunal de Ética da profissão. Atua em consonância com o CFQ,
promovendo a verificação, a fiscalização e o aperfeiçoamento dos
profissionais e atividades que abrange, em defesa da sociedade, do
consumidor e do meio ambiente contribuindo para o
desenvolvimento do Estado.
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1.3 – MODELO DE NEGÓCIOS

1.3.1 – VISÃO MISSÃO E VALORES DA ORGANIZAÇÃO

Ética e transparência, Unicidade, Qualidade na prestação de serviços,
Compromisso e dedicação.

Ser reconhecido pela sociedade como referência de Conselho
Profissional através da excelência dos serviços prestados.

Zelar pela sociedade através da orientação e fiscalização garantido o
exercício e valorização profissional, pautado no compromisso com a
qualidade, a ética e a segurança e desenvolvimento nacional.
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1.3 – MODELO DE NEGÓCIOS

1.3.3 – CADEIA DE VALOR DO CRQ/MA

Figura 1: Cadeia de valor CRQ XI
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2.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

A estrutura de governança do CRQ-XI é composta pelo plenário, presidência, vice-presidência, diretoria e
os órgãos de apoio.

As reuniões plenárias ordinárias são realizadas uma vez ao mês para deliberações, relatos e julgamentos
de processos, concessão de registros, cancelamentos, estudos, discussões e/ou resoluções de questões
relacionadas a empresas e profissionais da área da química. O presidente é eleito pelo plenário do CRQ-XI,
com mandato de três anos e, anualmente, são realizadas as assembleias, compostas por delegados
eleitores, indicados por instituições de ensino, sindicatos e associações da classe para eleger conselheiros.
A estrutura de governança do CRQ-XI tem como princípio o tratamento dos assuntos de forma colegiada, e
as tomadas de decisão são realizadas de forma transparente e coletiva. A comissão de tomada de contas
tem como responsabilidade examinar e emitir pareceres sobre as prestações de contas, os balancetes
mensais da contabilidade, o orçamento e, ainda, requisitar ao presidente todos os elementos necessários
para a completa e perfeita execução de suas atribuições. É constituída com o mínimo de 03 (três)
membros, escolhidos pelo presidente, inclusive seu presidente. A comissão de eventos, tem seus membros
indicados pelo presidente e submetidos a aprovação do plenário, com duração de mandato definida na
mesma ocasião. A diretoria é um órgão auxiliar da presidência para a administração do conselho. Presidida
pelo presidente do CRQ, é constituída por conselheiros efetivos no exercício das seguintes funções: vice-
presidente, 1º e 2º tesoureiro e 1º e 2º secretário.

No segundo semestre de 2020 foram constituídas as comissões de ética profissional, comissão de
desburocratização e comissão permanente de avaliação documental com as seguintes atribuições:
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2020

2.1 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE

• Comissão de ética profissional – Receber e julgar as denúncia de infração ao
código de ética da profissão no âmbito regional.

• Comissão de Desburocratização - irá assessorar o presidente da autarquia na
formulação de políticas voltadas para a simplificação administrativa, a
modernização da gestão pública e a melhoria da prestação de serviços públicos;

• Comissão Permanente de Avaliação Documental - tem
objetivo de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e
seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito
de atuação para garantir a sua destinação final, nos termos da
legislação vigente;
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ROL DE RESPONSÁVEIS DA ENTIDADE

DADOS DOS DIRIGENTES

• ORDENADOR DE DESPESAS: José Ribamar Cabral Lopes,

ATO DE NOMEAÇÃO/NR/DATA: Ata 231ª Reunião Ordinária do CRQ-11ª Região, realizada em 24/10/2018

PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/01/2020 A 31/12/2020

• GESTOR FINANCEIRO: José Amaro de Andrade,

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATO DE NOMEAÇÃO/NR/DATA: Ata da 235ª Reunião Ordinária CRQ-11ª Região

• SECRETÁRIO: José Walter Gonçalves Silva,

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATO DE NOMEAÇÃO/NR/DATA: Ata da 235ª Reunião Ordinária CRQ-11ª Região

• CONTADOR: Raimunda Célia dos Santos Ribeiro, CRC: CRC-MA 9124.

• ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO: Zélia da Costa Soares,

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATO DE NOMEAÇÃO/NR/DATA: Ata da 235ª Reunião Ordinária CRQ-11ª Região
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2.1.1 – Estrutura organizacional

Órgãos de Apoio à Plenária
Comissão de Tomada de Contas
Comissão de ética
Comissão de eventos
Comissão de desburocratização
Comissão Permanente de Avaliação Documental

Diretoria
Presidente
Vice-Presidente
1º Tesoureiro
2ºTesoureiro
1º Secretário
2º Secretário

Órgãos de Apoio à Diretoria
Gerência Geral
Ouvidoria
Assessorias
Jurídica
Comunicação
TI
CPL

Órgãos de Apoio à gerência Executiva
Secretaria
Recepção e protocolo

Gerências
Fiscalização
Registro
Delegacia de Imperatriz
Delegacia de CaxiasFigura 2: Estrutura organizacional
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2.1.2 – FUNÇÕES: GOVERNANÇA X GESTÃO

Parte da estrutura de Governança, a gerência geral reporta-se ao Presidente e à Diretoria e coordena
a equipe do CRQ-XI no cotidiano de suas atividades. A ética, transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa são os princípios que norteiam as práticas de governança.

Definir o direcionamento estratégico;
Supervisionar a gestão;
Envolver as partes interessadas;
Gerenciar riscos estratégicos;
Gerenciar conflitos internos;
Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle;
Promover a accountability (Prestação de contas e responsabilidade) e a
transparência;
Acompanhar e supervisionar as atividades finalísticas (registro, orientação,
fiscalização e julgamento).

Implementar programas
Garantir a conformidade com as regulações pertinentes
Revisar e reportar o progresso de ações
Garantir a eficiência operacional
Manter a comunicação com as partes interessadas
Avaliar o desempenho e aprender

Figura 3: Funções governança X gestão A estrutura do CRQ-XI segue as orientações de Governança Pública, definidas
pelo Decreto 9.203/2017, em conjunto com o seu Regimento Inteno.
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2.1.3 – Organograma

Plenário

Diretoria Comissões 
especiais

Presidência OuvidoriaAssessorias

Gerência de 
fiscalização Gerência Geral

Secretaria Delegacias 
regionais

Recepção e 
protocolo

• Comissão de tomada de contas
• Comissão de ética profissional
• Comissão de desburocratização
• Comissão permanente de avaliação documental

• Assessoria jurídica
• Assessoria contábil
• Assessoria de comunicação
• Assessoria de Tecnologia da Informação (T.I)
• CPL – Comissão permanente de licitação

Figura 4: Organograma
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Organograma funcional

A estrutura organizacional do CRQ XI região contempla o processo de divisão do trabalho, a determinação de
responsabilidades e distribuição de poder, estando assim definido:

Plenário – órgão colegiado formado por conselheiros titulares e suplentes, não remunerados, responsável, em
sessões ordinárias, pela concessão de registros, cancelamentos, e demais atos operacionais legais relacionados a
atividade da química, e em sessões administrativas para deliberação de demais atos relacionados á decisões da
diretoria administrativa. Órgão superior de decisão colegiada;

Diretoria – composta por presidente; vice-presidente; 1º e 2º secretários, 1º e 2º tesoureiros – órgão deliberativo;

Comissão de tomada de contas – formada por 03 (três) conselheiros, que tem como tarefa efetuar a análise e
emitir parecer quanto a regularidade das contas do órgão, na época da prestação de contas anual

Comissão de desburocratização – tem função de assessorar o presidente da autarquia na formulação de políticas
voltadas para a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a melhoria da prestação de serviços
públicos

Comissão de ética profissional – receber e julgar as denúncia de infração ao código de ética da profissão no âmbito
regional.

Comissão permanente de avaliação documental – tem objetivo de orientar e realizar o processo de análise,
avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de atuação para garantir a sua
destinação final, nos termos da legislação vigente.

Ouvidoria – órgão ligado diretamente à presidência onde os usuários poderão fazer solicitações, reclamações, elogios
denúncias e sugestões a todos os setores do CRQ 11º região.
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Presidência – órgão principal de decisão singular;

Unidades organizacionais vinculadas direta e imediatamente à presidência e responsáveis pelas atividades de
suporte:

Gerência geral – tem como finalidade principal coordenar, supervisionar, acompanhar e executar, direta ou
indiretamente, todas as atividades administrativas da autarquia.

Secretaria – registra coordena e controla os serviços de expedição de documentos, cadastramento de empresas e
profissionais da área da química.

Recepção e protocolo – organiza, coordena e controla os serviços de protocolo, arquivo e digitalização de
processos, atendimento ao público, recepção de correspondências e documentos em geral;

Delegacias regionais – Imperatriz e Caxias – posto avançado do CRQ XI para atendimento ao público em geral.

Gerência de fiscalização – planeja, organiza, coordena e controla as atividades de fiscalização do exercício
profissional na área da química atendendo às determinações contidas na lei nº. 2.800/56.

Assessoria jurídica – executar atividades de consultoria, assessoramento, e representação jurídica do CRQ XI;

Assessoria contábil – planejar, organizar, registrar e controlar as atividades de execução orçamentária, contábil,
patrimonial e ações de recursos humanos.

Assessoria de comunicação – desenvolver ações de comunicação que sejam autenticas e promovam a
conectividade com as partes interessadas;

Assessoria de tecnologia da informação (T.I) – planeja, organiza, coordena e controla as atividades de suporte
técnico para fins de operacionalização e segurança da informação.

CPL – comissão permanente de licitação – planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de compras e
contratos em atendimento à legislação vigente.
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Titulares dos Cargos

Plenário Conselheiros titulares: José Walter Gonçalves Silva, Wiliam da Silva Cardoso, 
Rogério de Mesquita Teles, Djavania Azevedo da Luz, Lenilda Ferreira Costa, 
José Amaro de Andrade, Merval Barboza Simões, Francisco Ferreira Costa, 
Zélia da Costa Soares.

Conselheiros suplentes: Carlos Eduardo Lima de Oliveira, Franscristhiany
Silva Souza, Glaucia Tinoco Correa, Paula Coelho Everton, Helilma de Andrea 
Pinheiro, Lígia Maria Pereira da Costa, Pericles Mendes Nunes, João Elias 
Mouchrek Filho.

Diretoria Presidente - José de Ribamar Cabral Lopes
Vice-presidente - Zélia da Costa Soares
1º Diretor Tesoureiro - José Amaro de Andrade
2º Diretor Tesoureiro - Francisco Ferreira Costa
1º Diretor Secretário - José Walter Gonçalves Silva
2º Diretor Secretário - Wiliam da Silva Cardoso

Comissão de tomada de 
contas

Wiliam da Silva Cardoso - Presidente
Carlos Eduardo Lima de Oliveira - 1º membro
Lenilda Ferreira Costa - 2º membro

Comissão de 
desburocratização

José Ribamar Cabral Lopes
Rogério de Mesquita Teles
Vilenna de Oliveira Bezerra Costa

Comissão de ética 
profissional

Djavania Azevedo da Luz
Glaucia Tinoco Correa
Helilma de Andrea Pinheiro

Comissão Permanente de 
Avaliação Documental

José Ribamar Cabral Lopes
Wiliam da Silva Cardoso
Ana Lúcia Araújo da Luz Silva
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Titulares dos Cargos

Ouvidoria Vilenna Oliveira Bezerra

Presidência José Ribamar Cabral Lopes

Gerência geral Ana Lucia Araújo da Luz

Delegado regional Peron Figueiredo da Cunha

Secretaria José Sá de Alencar Junior

Gerência de fiscalização José Amaro de Andrade

Assessoria jurídica José Raimundo Moura Santos

Assessoria contábil Raimunda Célia dos Santos Ribeiro

Assessoria de comunicação Liliane Moreira

Assessoria de Tecnologia da 
Informação (T.I)

Cleilson Fonseca

CPL – Comissão 
permanente de licitação

José Sá de Alencar Junior - Presidente
Ana Lucia Araujo da Luz – 1º membro
Vilenna Oliveira Bezerra – 2º Membro

Tabela 1:Titulares dos cargos
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2.2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

O ano de 2020 foi marcado por incertezas e pela pandemia (COVID 19) que pegou a todos de
surpresa, muito dos projetos que se programaram para este ano precisaram ser adiados ou cancelados.

A partir de março de 2020, com a edição de sucessivos decretos estaduais de lockdown, o CRQ XI
precisou rapidamente se adequar ao home office e ao tele-atendimento por meio de programas de
reuniões online e aplicativos de mensagem instantânea (WhatsApp), estes já utilizados desde o ano de
2019, além do atendimento via telefone e email.

As plataformas tecnológicas de modernização do atendimento, Sistema Participar e WhatsApp,
introduzidas nos anos anteriores se solidificaram, marcando sua necessidade, confiança e rapidez.
Graças a elas o CRQ 11ª conseguiu manter ativos todos os seus serviços durante a pandemia.

Realizou-se no início de 2020 o encontro anual de colaboradores no sentido de firmar as
estratégias para este ano Exercício, onde foram discutidos temas acerca do sistema CFQ/CRQs,
estratégias para a modernização dos serviços e digitalização dos processos. Estes temas foram objeto
de discussão durante todo o ano exercício, visto que a adoção do home office contribuiu para a
aceleração da tomada de decisões neste sentido.

Infelizmente, uma das atividades mais prejudicadas neste ano foi a de fiscalização, que com a
tomada de medidas restritivas de circulação de pessoas e distanciamento social em prevenção ao vírus
(COVID 19) foi limitada durante os meses de março a junho à apuração de denúncias consideradas
urgentes, deixando-se de realizar as fiscalizações de rotina.

Os objetivos estratégicos, conforme quadro resumo a seguir foram distribuídos conforme seu
propósito e planos de ação destacados
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2.2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

Objetivos 
Relacionados

Iniciativas

Missão: 

Zelar pela sociedade através da orientação e fiscalização garantido o exercício e valorização 
profissional, pautado no compromisso com a qualidade, a ética e a segurança e desenvolvimento 

nacional.

Figura 5: Objetivos estratégicos - missão
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2.2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

Objetivos 
Relacionados

Iniciativas

Visão: 

Ser reconhecido pela sociedade como referência de Conselho Profissional através da excelência dos serviços 
prestados.

Figura 6: Objetivos estratégicos - visão
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2.2 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

Setores Objetivo / Alvo Escopo / Propósito Plano de ação / Meio

Área finalística:
Fiscalização

Aumentar o número de 
fiscalizações e garantir a 
regularidade dos entes 
fiscalizados.

Intensificar atividades de 
fiscalização buscando setores 
de serviços e indústria química 
ainda não registrados no CRQ

Estabelecer parceria com órgãos 
estaduais de fiscalização

Área
finalística:
Registro

Aumentar o número de 
empresas e profissionais 
registrados.

Garantir que a atividade da 
química seja realizada por 
profissionais competentes e 
regulares

Desenvolver campanhas de 
orientação junto a escolas e 
empresas destacando a importância 
da regularização do registro junto 
ao Conselho Regional de Química

Administrativo Redução de custos e do 
prazo de tramitação de 
processos

Elevar a eficiência e eficácia 
dos processos internos

Reorganização de fluxos de 
processos internos visando a 
informatização e digitalização de 
documentos 

Ouvidoria Aumentar o número de 
canais de atendimento à 
sociedade

Garantir atendimento pleno à 
sociedade

Disponibilizar e manter o 
atendimento de profissionais via 
aplicativo (Whatsapp)

Comunicação Melhorar o relacionamento 
com a sociedade

Garantir a publicidade das 
ações do CRQ-XI

Manter a publicação de informativos 
(Jornal do CRQ XI)

Tecnologia da
Informação
T.I.

Suprir às novas demandas 
de tecnologia do CRQ XI em 
função de sua 
modernização

Garantir plena eficiência do 
parque tecnológico

Atualização dos equipamentos de 
informática (servidores e rede)

Financeiro Melhorar estratégias de 
cobrança

Reduzir a inadimplência Promover em conjunto com o setor 
administrativo e jurídico a 
atualização dos dados cadastrais 
dos inscritos afim de promover 
ações de cobrança eficazes.

Principais Linhas de ação

Tabela 2: Linhas de ação
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

Área finalística –
Fiscalização

Indicadores da atividade

OBJETIVO: Aumentar o
número de fiscalizações e
garantir a regularidade dos
entes fiscalizados.

Em virtude da pandemia Covid-19 em curso as fiscalizações realizadas no
ano de 2020 ficaram restritas aos entes já cadastrados e à apuração de
denúncias registradas na Ouvidoria do CRQ, o que prejudicou o incremento
no número de fiscalizações porém tem sido dado maior valor à atividade de
orientação aos profissionais responsáveis técnicos.
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Tabela 3: Programas e projetos - fiscalização

Gráfico 2: fiscalizações realizadas
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

Área Finalística - Registro 
de profissionais e 
empresas

Indicadores da atividade

OBJETIVO: Aumentar o
número de empresas e
profissionais registrados

A adoção de meios tecnológicos para a realização do registro de
profissionais e empresas, como o recebimento de demandas por meio do
site e do protocolo online se revelaram um grande aliado na facilitação da
comunicação entre o CRQ e a sociedade e embora os atendimentos
presenciais tenham diminuído drasticamente em função da Pandemia
Covid-19 os números de registros espontâneos de Pessoas físicas e
Pessoas jurídicas mantiveram-se constantes neste período. A realização de
palestras e eventos infelizmente tiveram de ser adiados para 2021.
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Tabela 4: Programas e projetos - registro

Gráfico 3: Registro p. Jurídica Gráfico 4: Registro P. Física
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

ÁREA - Setor Administrativo Indicadores da atividade

OBJETIVO Redução de custos e
do prazo de tramitação de
processos

Impulsionados pela restrição aos atendimentos presenciais, os atendimentos 
virtuais via WhatsApp e o protocolo online no portal de serviços do CRQ 
demonstraram a força da adoção de novas tecnologias no atendimento ao público. 
As demandas recebidas foram atendidas em prazos menores, houve redução 
significativa nos custos operacionais e grande aceitação por parte dos químicos em 
relação aos meios utilizados além da facilidade na comunicação com os solicitantes 
dos serviços da autarquia.
Foi dado continuidade ao mapeamento e realinhamento dos processos cada vez 
mais dando ênfase à digitalização e à tecnologia como meio de facilitação e acesso 
aos serviços.

Contratação de 
software para 
recebimento de 
demandas online

100% Realizado Custo: R$ 7.200,00 
(ano)

Resultado:
1 - Redução do prazo médio entre o 
recebimento da demanda e a conclusão dos 
processos de 05 para 03 dias úteis.

Digitalização de
processos

20% Realizado
Pendente a
digitalização de
processos anteriores
a 2020

Custo: R$ 674,92
Anual
(armazenamento em
nuvem)

Resultado:
Agilidade, redução de custos, segurança,
criação de valor agregado ao serviço prestado.

Assinatura digital
padrão ICP-Brasil

100% realizado Custo: R$ 2.080,00
– Validade 03 anos

Resultado:
Rapidez e segurança na Emissão de
documentos com assinatura digital passíveis de
verificação em relação à regulamentação da
ICP-Brasil e com as definições contidas na
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, que instituiu a ICP-Brasil e alto valor
agregado ao serviço prestado.

Tabela 5: Programas e projetos - Administrativo
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

ÁREA - Setor de
Comunicação

Indicadores da atividade

OBJETIVO: Melhorar o
relacionamento com a
sociedade

A publicação periódica do jornal do CRQ XI no formato digital PDF é distribuída via
Whatsapp e disponibilizada online. Nele constam as principais atividades
semestrais do CRQ e informa à sociedade como contribuímos para a criação de
valor à atividade da química como profissão.
Neste período também tem sido realizado o Prêmio CRQ XI - 2020 que busca
disseminar o conhecimento científico na área da Química, assim como aproximar
esse conhecimento da sociedade

Jornal – CRQ XI 100% realizado Custo: R$ 800,00 –
semestral

Resultado:
É ferramenta de aproximação da sociedade
as ações realizadas na autarquia, assim
como ferramenta de publicidade.

Prêmio CRQ XI -
2020

100% realizado
Inscrições abertas -
Premiação ocorreu
em 18 de novembro
de 2020

Custo orçado:
R$ 19.000,00
Custo efetivo
realizado:
R$ 7.500,00

Resultado:
Incentiva a produção cientifica e aproxima a
classe acadêmica e profissional destacando
a importância do exercício da química como
profissão.

Tabela 6: Programas e projetos - Administrativo
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

ÁREA - Setor Financeiro Indicadores da atividade

OBJETIVO - Melhorar 
estratégias de cobrança

Tem-se realizado a atualização cadastral gradativa de acordo com o acesso dos
usuários do portal de serviços. À medida que os cadastros vão sendo realizados os
dados são atualizados na base de dados do CRQ, o que deve proporcionar um
menor número de correspondências entregues via Correios assim como a
aproximação entre o CRQ e a sociedade que tem um meio rápido e fácil de se
comunicarem online.

Atualização
cadastral

40% realizado Custo: R$ 0,00 Resultado:
Redução no número de correspondências
não entregues pelos correios.

ÁREA - Setor Ouvidoria Indicadores da atividade

OBJETIVO Aumentar o número
de canais de atendimento à
sociedade

Serviços atendidos via WhatsApp e via portal de serviços facilitaram o acesso da
sociedade aos serviços do CRQ. As demandas da ouvidoria vem aumentando à
medida que estes serviços se popularizam e se solidificam.

Demandas
recebidas

DENÚNCIA RECLAMAÇÃO SUGESTÃO SOLICITAÇÃO E-SIC E-OUV
11 2 0 1 0 0

WhatsApp Média de 40 atendimentos por dia. Os assuntos variam desde a simples pedidos de informação a
solicitação de boletos, negociações e consulta de andamento de processos.

Demandas recebidas
on-line pelo portal
participar

Total: 1143 demandas recebidas

Tabela 7: Programas e projetos – Financeiro e ouvidoria
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2.3 – PROGRAMAS E PROJETOS

ÁREA - Tecnologia da 
Informação T.I.

Indicadores da atividade

OBJETIVO: Suprir às novas
demandas de tecnologia do
CRQ XI em função de sua
modernização

Realizada a revisão dos contratos vigentes dos serviços de T.I, adesão ao convênio
com o Conselho Federal de Química – CFQ para os serviços de Backoffice e
implementação dos serviços de digitalização de processos a partir de 2020 assim
como a adoção de assinaturas via certificado digitais com Padrão ICP-Brasil
trazendo segurança, diminuição de custos e agilidade nos processos.

Convênio - Pool de
serviços

100% ativo Custo: R$ 430,00
(exercício - 2020)

Resultado: Redução de custos e unidade do
sistema CFQ/CRQs.

Tabela 8: Programas e projetos – T.I
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2.4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (FISCAIS) GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (APOIO)

INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS

Considerando que os objetivos devem traduzir em ações operacionais o desempenho da entidade,
correlacionando os projetos, as metas e os indicadores estratégicos à visão e à missão institucional, as
prioridades da gestão 2020 foram evidenciadas por meio da execução dos seguintes programas e recursos
alocados

1 - Atividades de fiscalização registro e julgamento de processos
compõem os custos de atividades finalísticas do CRQ.

2 - Foram realizadas a relatoria de 107 processos em 2020, por
meio de reuniões telepresenciais em virtude da pandemia Covid
19 em curso.

3 - É previsto para 2021 a substituição de veículos utilizados na
fiscalização no intuito de diminuir os gastos com a manutenção
destes.
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3 – RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

3.1 – RISCOS

3.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

3.3 - OPORTUNIDADES
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3.1 – RISCOS

O CRQ 11ª tem buscado aprimorar seu gerenciamento de riscos continuamente, de modo a mitigar
a possibilidade de ocorrências adversas.

Desta forma foram criadas as seguintes categorizações para definição de iniciativas à gestão de
riscos na autarquia:

Natureza do 
risco Categoria do risco

Não 
orçamentário-

financeira

Estratégico: Eventos que podem impactar a missão, metas ou os objetivos
estratégicos do CRQ

Operacional: 

Eventos que podem comprometer as atividades da unidade
organizacional, sejam eles associados a deficiência ou inadequação de
processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o
esforço da gestão quanto à eficácia e à eficiência dos processos

Conformidade: Eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos
aplicáveis

Reputação: 
Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação
à capacidade do CRQ em cumprir sua missão institucional ou que
interfiram diretamente em sua imagem

Integridade: Eventos que podem afetar a probidade da gestão de recursos e das
atividades do CRQ, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

orçamentário-
financeira

Fiscal: Eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das receitas da
Autarquia

Orçamentário
Eventos que podem comprometer a capacidade do CRQ de contar com
os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades
ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária.

Tabela 9: Categoria do risco
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Estabelecimento do contexto

Mapeamento dos processos

Identificação de riscos

Análise de riscos

Avaliação de riscos

Priorização de riscos

Tratamento dos riscos

Monitoramento

Comunicação

Fluxo da gestão de riscos:Responsabilidades:

• Definir políticas de gerenciamento de riscos;
• Gerenciar riscos estratégicos.

• Sugerir os processos prioritários para 
gerenciamento de riscos;

• Monitorar a execução dos planos de ação;
• Comunicar as ações realizadas.

3.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

Figura 5: Responsabilidades
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O ano de 2020 revelou muitas oportunidades de crescimento para a química de um modo geral,
dada a importância que os profissionais representam no combate à pandemia enfrentada neste
ano. De toda forma, alguns pontos devem ser destacados como:

• Alta demanda da sociedade (produção e venda de produtos químicos);

• Aumento da visibilidade em razão da atuação em cenários de crise como fonte de
informações; projetos e ações para valorização e fortalecimento do profissional da química e
ampliar a relação com os poderes públicos e entidades da sociedade;

• A padronização e modernização do processo de fiscalização no sistema CFQ/CRQs, propondo
unificação de relatórios, termos e autos a serem utilizados pelos CRQs;

• Pool de serviços comuns aos CRQs que permite o financiamento compartilhado entre entes do
sistema;

• A adoção do home office também proporcionou, em um cenário de crise, a aceleração do
processo de modernização do atendimento ao público no CRQ 11ª com a adoção de
plataformas digitais, assim como a digitalização dos processos físicos, o que gerou enormes
ganhos em velocidade de resposta às demandas e diminuição de custos operacionais.

3.3 - OPORTUNIDADES
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4 - RESULTADOS E DESEMPENHOS DA GESTÃO

4.1 - RESULTADOS DA ÁREA FIM

4.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.3 - GESTÃO DE PESSOAS

4.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

4.6 - GESTÃO DE CUSTOS
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4.1 - RESULTADOS DA ÁREA FIM

O ano de 2020 ficou marcado pelas atividades não presenciais, a maioria dos
atendimentos e pedidos de informação foram solucionados via telefone, reuniões
telepresenciais e WhatsApp, sendo este último responsável por aproximadamente 30
chamados por dia.

O serviço de fiscalização esteve suspenso durante os meses de março a junho devido à
pandemia Covid 19, estando limitada neste período à fiscalização de denúncias ou
urgências.

Nos meses seguintes foram retomadas e chegamos ao número de 384 visitas realizadas

A adoção do home office manteve em plena atividade o atendimento às demandas de
registro de pessoas físicas e jurídicas. Os processos foram adaptados à nova realidade
possibilitando o recebimento dessas demandas de maneira virtual, via site do CRQ 11 e
software de ouvidoria, por onde o público interessado pode encaminhar suas
solicitações.
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4.1 - RESULTADOS DA ÁREA FIM

Registro de pessoa 
física

•91

Profissionais 
recebidos por 

transferência de 
regional

•13

Profissionais 
enviados para 

outros regionais

•06

Solicitações de 
exercício 

simultâneo

•10

Fiscalizações realizadas

385

•Proativas (Decorrentes 
de planos de 
fiscalização) 374
• Reativas (Decorrentes 
de denúncias, 
representações, etc.) 
11

Intimações

•276

Notificações de 
multa

•145

Multas aplicadas

•125

Figura 8: Resultados
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4.1 - RESULTADOS DA ÁREA FIM

Inscrições de 
débitos em Dívida 

Ativa

• 256

Execuções 
judiciais

•60

Denúncias 
recebidas e 
analisadas

• 11

Tempo médio de 
finalização de 

processos

•30 dias
OUVIDORIA

PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
RECUPERAÇÃO DE DÉBITOS

Figura 9: Resultados
Página 44 / 95



2020

ATIVIDADES EM DESTAQUE

PRÊMIO CRQ XI - 2020

O evento, online, contou com a participação da presidente interina do conselho, Zélia Soares,
e demais conselheiros, e premiou os três primeiros colocados na categoria pesquisador jovem:
Nilton Mafra (1º), Ana Beatriz dos Santos (2º) e Charbel Mouchrek (3º). O professor Victor
Mouchrek Filho, da universidade federal do maranhão (UFMA), foi premiado na categoria
Profissional de Química.

Este é o segundo ano do prêmio CRQ-11. Devido às restrições provocadas pela pandemia do
coronavírus, o conselho adiou para outubro a data final das inscrições, anunciada antes da
pandemia para abril.

A iniciativa do CRQ-11 de não suspender o prêmio, bem como a persistência dos alunos foram
reconhecidas no evento pelo professor da UFMA, Victor Mouchrek Filho, orientador dos três
trabalhos vencedores.

Figura 10: Prêmio CRQ XI
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

CRQ-11 APROVA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

Na última plenária de 2020, 16 de dezembro, o Conselho
Regional de Química do Maranhão (CRQ-11) aprovou a política
de privacidade dos dados dos usuários, conforme a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD.

A LGPD (lei 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural.

São considerados dados pessoais quaisquer informações
fornecidas pelo usuário ao preencher os formulários de contato
que identifiquem um indivíduo, seja isoladamente ou quando
utilizada em conjunto com outras informações; que
identifiquem informações de contato de uma pessoa física.

Nesta ocasião também foi aprovado o manual de formulários e
politica de gestão de arquivos afim de garantir a eficiência dos
processos, segurança da informação e tabela de temporalidade
dos documentos da autarquia. Com foco na digitalização dos
processos

Figura 11: Política de privacidade dos dados
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

CRQ-XI DOA INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL AO PROJETO CIÊNCIA E 
PREVENÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA). 

A parceria com o CRQ-XI foi registrada por meio de termo de doação, assinado na sede do Conselho no dia
30 de junho deste ano.

O projeto, coordenado pelo professor Ulisses Nascimento, nasceu no início da pandemia, de forma modesta,
para produção de álcool glicerinado e a parceria com o CRQ 11 possibilitou a ajuda para levar a mais pessoas
este item indispensável no combate à pandemia em curso.

Foram doados insumos para fabricação de mil litros de álcool em gel e 2 mil frascos.

Figura 12: Doação álcool gel Figura 13: Projeto ciência e prevenção - UFMA
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ATIVIDADES EM DESTAQUE

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO

O CRQ esteve representado no I encontro de tecnologia de
alimentos, organizado pelo instituto federal do maranhão
(IFMA), campus bacabal, com a live “os desafios do setor
alimentício no contexto da pandemia por COVID-19”. a
professora do Departamento de Tecnologia Química da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e membro do
Conselho Regional de Química do Maranhão (CRQ-XI),
Djavania da Luz. Mestre em Engenharia Química e Doutora
em Ciências, Djavania da Luz apresentou informações sobre
a química saneante no combate à Covid, destacando
produtos como água sanitária, sabão e álcool, e eliminando
dúvidas dos alunos e público em geral.

O jornal O Estado publicou entrevista com o membro do Conselho Regional
de Química do Maranhão (CRQ-XI), Rogério Teles, sobre a importância do
químico nesta pandemia. A publicação fez parte das ações do CRQ-XI em
homenagem ao Dia do Químico, comemorado no dia 18 de junho. Link

A TV Guará (Record News) exibiu também reportagem com o Professor
Rogério Teles, sobre as ações de sanitização nos locais públicos e a
desinfecção de pessoas como medidas de prevenção ao novo coronavírus.
O químico alertou para o perigo do contato dos produtos saneantes com a
pele e orientou sobre uso coreto da água sanitária. Link

Figura 14: Palestra

Figura 15: Entrevista
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4.2 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 1: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESAS

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª
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4.3 – GESTÃO DE PESSOAS

Despesas de Pessoal

Exercício Funcionários
ativos

Funcionários
inativos

Pensionistas Total

2020 R$ 614.474,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 614.474,24

2019 R$ 581.322,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 581.322,14

A força de trabalho efetiva em 31/12/2020 do CRQ 11ª é composta por empregados efetivos (10), 
estagiários (2) e prestadores de serviço (3). Do total, 4 colaboradores estão diretamente atuando 
em atividades de fiscalização.

Com relação aos gastos de pessoal nos últimos dois anos, percebem-se pequenas variações
entre 2019 e 2020. As variações decorrem de reposição salarial calculada em função da inflação
acumulada no período e contratação de estagiários para áreas não finalísticas.

Tabela 12: Despesas de pessoal
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4.4 – GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O CRQ 11ª observa a lei n.º 8.666/993, a lei 10.520/2002, a lei complementar 123/2006, o decreto
10.024/2019 e demais decretos, instruções normativas e jurisprudências que disciplinam os
procedimentos de contratações.

O aumento das contratações por dispensa de licitação, em relação a 2019, decorreu, principalmente, da
adequação aos valores limite constantes na MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020 que
ampliou esta possibilidade e trouxe mais agilidade aos processos de compra de pequeno valor, conforme
art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Outro fator relevante foi a normatização dos procedimentos para aplicação de Suprimento de Fundos a
despesas de pronto pagamento e/ou eventuais no CRQ XI, aprovado em reunião Plenária nº 247 de 19
de fevereiro de 2020 e Portaria Nº 002, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 possibilitando o pagamento de
despesas eventuais e de pequeno vulto de forma mais rápida e menos burocrática nos limites da Lei.

Foram abertos 48 processos de pagamento por suprimento de fundos em 2020, a maioria para custeio de
necessidades dos agentes de fiscalização em viagens pelo interior do estado, onde a necessidade do
pronto pagamento de serviços é necessária e o processo comum de despesa demoraria tempo demais,
sempre observando:

a) urgência na aquisição do material e/ou na prestação do serviço, devidamente justificada;

b) justificativa da inviabilidade de aquisição do material e/ou prestação do serviço por meio de
procedimento licitatório.

Quanto às licitações tradicionais, devido à Pandemia Covid 19 em curso neste ano as contratações de
maior vulto e projetos de maior custo foram canceladas ou adiados.

Foram renovados os contratos de prestação de serviço de seguro automotivo para a frota da autarquia e
o serviço de fornecimento de passagens aéreas, todos dentro dos limites do Art. 57 da Lei 8.666/93.
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4.5 – GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

As contratações foram realizadas em observância aos instrumentos legais que regem a gestão patrimonial
da Administração Pública, tais como:.

Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; . Lei nº 4.310/64 e atualizações posteriores; . Instrução
Normativa nº 205/88; . Lei Complementar nº 101/200; . Lei nº 8.429/92.

Os investimentos realizados estão relacionados com a busca pela manutenção do patamar operacional do
Conselho, que demandou a adequação

do espaço físico. Entre os resultados decorrentes dos investimentos realizados, pode-se destacar:

. o aprimoramento da infraestrutura das instalações;

. a melhoria da eficiência energética dos imóveis;

. o incremento da segurança da informação;

. a melhoria da qualificação das instalações laborais (conforto técnico, controles de segurança e
iluminação).
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4.6 – GESTÃO DE CUSTOS

O CRQ XI Região (MA) manteve em 2020 a contabilização atribuindo registros a centros de custos para
fins de demonstração para execução do seu Plano de Ação Anual, tornando a alocação mais eficiente
dos recursos e melhoria da qualidade dos gastos.

Principais Desafios.

Manter em bom funcionamento toda a estrutura de fiscalização, a despeito da grande área a ser
coberta e das dificuldades verificadas e ainda os fatores adversos da Pandemia Covid 19 neste ano;

Aperfeiçoar os canais de comunicação com a sociedade;

Quebrar paradigmas para aprimorar a qualidade e a transparência dos gastos públicos.

Ações Futuras.

Intensificação nas Ações de Fiscalização na Região da Delegacia de Imperatriz-MA;

Realizar ações de conscientizações juntos aos profissionais atuantes nas instituições de ensino;

Realizar ações de conscientização quanto ao Sistema Alternativo de Tratamento de Água nos
Condomínios Residenciais
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5 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS

5.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.2 - INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS MAIS
RELEVANTES E IMPACTANTES NOS RESULTADOS

5.3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

5.4 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
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5.1 - INFORMAÇÕES SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Responsável Raimunda Célia dos Santos Ribeiro

Cargo Contadora

Registro profissional 9124

Entidade CRC-MA

Data inicial do período de atuação 01/01/2020

Data final do período de atuação 31/12/2020
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5.2 - INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS MAIS
RELEVANTES E IMPACTANTES NOS RESULTADOS

O Resultado Financeiro apresentou um decréscimo em relação ao Resultado Financeiro
acumulado de 2019, isso deveu-se a diminuição das receitas arrecadadas comparando-se os
dois exercícios. Isto se deu devido aos impactos da pandemia onde muitas empresas tiveram
que fechar e profissionais pediram cancelamento ou suspensão de seus registros.
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5.3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS

Anexo 2: Balanço financeiro

Anexo 3: Balanço orçamentário

Anexo 4: Balanço patrimonial

Anexo 5: Demonstrativo do fluxo de caixa

Anexo 6: Demonstração das variações patrimoniais
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ANEXO 2 - TÓPICO 5.3

BALANÇO FINANCEIRO.PDF

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª
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ANEXO 3 - TÓPICO 5.3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª
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ANEXO 4 - TÓPICO 5.3

BALANÇO PATRIMONIAL.PDF

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª
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ANEXO 5 - TÓPICO 5.3

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA.PDF – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª
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ANEXO 6 - TÓPICO 5.3

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.PDF

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA DISPONÍVEL EM: Portal da Transparência e Prestação de contas do CRQ 11ª

Página 83 / 95

https://crq11.org.br/portal-transferencia/


Página 84 / 95



Página 85 / 95



Página 86 / 95



2020

5.4 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS

Analisando os dados, valores e peças constantes do Balanço Financeiro e Patrimonial,
Demonstrativo de Fluxo Caixa – DFC, Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício de
2020, declaro que a montagem, a distribuição, os gastos e as aquisições foram executados
dentro do que estabelece a Legislação em vigor refletindo nos seus aspectos mais relevantes a
situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRQ XI REGIÃO (MA).

ANEXO 7: Declaração de Bens e Renda - DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA – CONFORME Lei nº
8.730/93 e Decisões 5/94 e 12/95 do TCU

ANEXO 8: TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES EM CAIXA

ANEXO 9: Parecer da Comissão de Tomada de contas
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ANEXO 7 - TÓPICO 5.4

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA - DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA – CONFORME LEI Nº
8.730/93 E DECISÕES 5/94 E 12/95 DO TCU
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ANEXO 8 - TÓPICO 5.4

TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES EM CAIXA
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ANEXO 9 - TÓPICO 5.4

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS
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6 - CONCLUSÕES

O Conselho Regional de Química do Maranhão - CRQ XI, primando pela transparência de seus atos
apresentou neste relatório uma descrição e comprovação completa de todas as suas ações realizadas
no ano/exercício 2020, a dinâmica da elaboração deste relatório representa um profundo mergulho
em nossos projetos, missão e visão de futuro para a difusão da atividade dos profissionais da química
no estado, atendendo ainda toda a legislação vigente do sistema de prestação de contas do TCU.

É com muito orgulho que buscamos o enaltecimento de nossa profissão e seu destaque como
ferramenta de melhoria para o bem estar social, ambiental e em todos os demais setores de nossa
vida.
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ASSINATURAS

Raimunda Célia dos Santos Ribeiro

Contadora

José Ribamar Cabral Lopes

Presidente

Página 95 / 95


		2021-03-30T10:31:45-0300
	RAIMUNDA CELIA DOS SANTOS RIBEIRO:55702724372


		2021-03-30T10:55:19-0300
	JOSE RIBAMAR CABRAL LOPES:06725228372




