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CARTA DE SERVIÇOS

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Casa do Trabalhador, sala 01 - Calhau - São Luis-MA - CEP 65074-220
Telefone: (98) 3246-2651 / (98) 32465194

WhatsApp: (98) 98488-5757
E-mail: crq11@crq11.org



 
 

 
 

Conselho Regional de Química - CRQ XI

 

 

 

 
 

  

  

 

  

  

 
 

OUVIDORIA

E-SIC / E-OUV RECLAMAÇÃO DENÚNCIAELOGIO SIMPLIFIQUE!SUGESTÃO

TELEFONE:

WHATSAPP:

E-MAIL:

(098) 3246 2651

(098) 98488 5757

ouvidoria@crq11.orgAtendimento presencial:

• São Luís - MA:

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n Casa do Trabalhador – Sala 01 Calhau, CEP: 65074-220

• Imperatriz - MA: 

Rodovia BR-010, 335, Sala 10 Posto Alvorada II – Entroncamento, CEP 65913-460

Próximo a Panificadora Pão da Terra. Entrada Avenida Av. Babaçulândia. Telefone: (099) 3523-2471
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O compromisso de atender com eficiência e efe�vidade às demandas da sociedade está presente nesta CARTA DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO. O documento traz a descrição dos principais serviços oferecidos, as formas de acessá-los e 
o padrão de qualidade de atendimento que se busca. Trata-se de uma orientação ao público sobre como, quando, 
onde e em que situação u�lizar os serviços disponibilizados.
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 obje�vo de aprimorar o 
relacionamento ins�tucional, 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 é�co profissional, 
solicitações de serviços e emissão de cer�dões.
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

Apresentação:
Conselho Regional de Química - CRQ XI
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Missão:

Visão:

Valores:

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

Zelar pela sociedade através da orientação e fiscalização garan�do o exercício e valorização 
profissional, pautado no compromisso com a qualidade, a é�ca e a segurança e 
desenvolvimento nacional.

É�ca e transparência, Unicidade, Qualidade na prestação de serviços, Compromisso e 
dedicação.
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Primeiro acesso ao portal

1- Acesse o site  navegue até o menu serviços - portal de serviços e entre na plataforma Par�cipar para www.crq11.org.br,
realizar o seu cadastro, ou clique neste link:  PORTAL DE SERVIÇOS

2 - Na tela do Par�cipar clique em cadastrar e preencha seus dados pessoais, , ao clicar  verifique se preencheu corretamente
em salvar você receberá um E-Mail de confirmação . Acesse-o e confirme o cadastro.

Pronto!  você já pode realizar solicitações on-line ao CRQ XI

IMPORTANTE: A sua senha é pessoal e intransferível, confira seus dados com atenção.

www.crq11.org.br
https://crq11.org.br/solicitacao-caft/
https://crq11.org.br/portal-transferencia/portal-de-servicos/
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Registro Profissional

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação «solicitação profissionais registro 
profissional».

2 - Anexar documentos em PDF:

Concedido ao profissional portador de diploma devidamente registrado no MEC e curso 

cadastrado no sistema CFQ com atribuições definidas de acordo com a RN nº 36/74 - CFQ

• Formulário 001-CRQ-XI – Requerimento de Profissional 

preenchido e assinado;
• Diploma ou atestado/cer�ficado de conclusão do curso 

(Recente caso não possua o Diploma);
• Histórico do curso;

•  RG;
•  CPF;
•  CTPS;
•  Cer�ficado de reservista e 
• Comprovante de residência.

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e encaminhará o boleto com as taxas correspondentes.
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4  - Após o pagmento das taxas será agendada a data de sua biometria e expedição da carteira.
Obs.: Apresente nesta data seus documentos originais para auten�cação.

Fique atento:
O prazo para emissão de carteira é de até 05 cinco dias uteis se a biometria for realizada na Sede em São Luis-Ma
O prazo para recebimento da carteira na delegacia de Imperatriz é de até 30 trinta dias após o pagamento das taxas e 

realização da biometria. Anuidades:

Nível Médio:      R$ 266,00
Nível Superior:  R$ 540,00

Taxas:

Inscrição de pessoa �sica:  R$  53,00
Expedição de carteira:       R$ 122,00

Formulário disponível em h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Registro de empresa

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », solicitação financeiro / emissão de documentos
manifestação « ».registro de empresas

2 - Anexar documentos em PDF:

O registro de pessoas jurídicas é obrigatório no CRQ-XI em razão da a�vidade básica do 

estabelecimento ou pelos serviços prestados a terceiros, conforme estabelecem os ar�gos 27 e 28 da 

Lei nº 2.800 /56 e a Lei nº 6.839/80. As empresas cujas a�vidades básicas obrigam seus registros nos 

CRQs estão relacionadas nas Resoluções Norma�vas nº 122/90 e 254/13.36/74-CFQ.

• Formulário 012-CRQ-XI – Registro PJ preenchido e assinado;
• Formulário 009-CRQ-XI – Solicitação CAFT
• Cartão CNPJ
• Contrato Social ou requerimento de empresário

• Cópia do comprovante de vínculo emprega�cio do 

químico responsável (Carteira de trabalho, contrato, 

portaria, etc.).

3 - O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá os cer�ficados no prazo de até 05 dias úteis após 
o pagamento. Acompanhe o andamento do processo pelo portal.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4 - O Cer�ficado de registro e de Anotação de Função Técnica – CAFT, após emi�dos pelo CRQ 11ª, estarão disponíveis para 
Download no Portal de Serviços:  você receberá os arquivos e a chave de h�ps://crq11.org.br/download-de-documentos/
acesso por email.

Anuidade:

Verifique o valor no endereço:
h�ps://crq11.org.br/anuidades-e-taxas/

Taxas:

Inscrição de pessoa jurídica:  R$  122,00
Cer�dão de anotação de função técnica-CAFT: R$ 231,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-empresas/

https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/formularios-empresas/
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Transferência de Regional

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Transferência

2 - Anexar documentos em PDF:

O profissional registrado em outro regional deve requerer a sua transferência para o CRQ 

da região na qual pretende exercer suas a�vidades. Art. 11 da RN n º 222/2009-CFQ.

• Formulário 004-CRQ-XI – Transferência de regional;
• Carteira do CRQ;
• Diploma;
• Histórico do curso;
• RG;

• CPF;
• CTPS;
• Cer�ficado reservista e
• comprovante de residência.

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e lhe enviará o boleto com as taxas correspondentes, logo após o pagamento 
encaminhará por o�cio a sua solicitação de transferência ao CRQ de origem;
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4 - Após o deferimento do pedido será agendado a data da sua visita ao CRQ XI para apresentação do livrete de químico e 
registro das anotações.
o processo de transferência não será finalizado enquanto as anotações em livrete do químico não forem realizadas e a 
a�vidade profissional nesta jurisdição está condicionada à sua anotação.

Taxas:

Transferência de profissional:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Exercício Simultãneo

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Exercício simultãneo

2 - Anexar documentos em PDF:

Caso o Profissional necessite exercer a�vidade temporária em jurisdição de CRQ dis�nta daquela 

onde se encontre registrado, poderá solicitar a autorização ao Conselho Regional onde exercerá a 

pretendida a�vidade. Será realizada anotação de autorização em seu livrete, ficando obrigado ao 

pagamento de anuidade aos dois CRQs. §2º do Art. 5 da RN 287/2019-CFQ.

• Formulário 005-CRQ-XI – Exercício simultâneo;
• Carteira do CRQ;
• Diploma;
• Histórico do curso;
• RG;

• CPF;
• CTPS;
• Cer�ficado reservista e
• comprovante de residência.

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e lhe enviará o boleto com as taxas correspondentes, logo após o pagamento 
encaminhará por o�cio a sua solicitação de exercício ao CRQ de origem;
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4  - Após o deferimento do pedido será agendado a data da sua visita ao CRQ XI para apresentação do livrete de químico e 
registro das anotações.
o processo de não será finalizado enquanto as anotações em livrete do químico não forem realizadas e a a�vidade 
profissional nesta jurisdição está condicionada à sua anotação.

Taxas:

Exercício simultãneo:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

Anuidades:

Nível Médio:      R$ 266,00
Nível Superior:  R$ 540,00

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Exercício Temporário

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Exercício temporário

2 - Anexar documentos em PDF:

Caso o Profissional necessite exercer a�vidade temporária (período de até 180 dias renovável por 

igual período) em jurisdição de CRQ dis�nta daquela onde se encontre registrado, poderá solicitar a 

autorização ao Conselho Regional onde exercerá a pretendida a�vidade. Será realizada anotação de 

autorização em seu livrete, ficando obrigado ao pagamento de anuidade aos dois CRQs. §2º do Art. 5 

da RN 287/2019-CFQ.

• Formulário 006-CRQ-XI – Exercício Temporário;
• Carteira do CRQ;
• Diploma;
• Histórico do curso;
• RG;

• CPF;
• CTPS;
• Cer�ficado reservista e
• comprovante de residência.

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e lhe enviará o boleto com as taxas correspondentes, logo após o pagamento 
encaminhará por o�cio a sua solicitação de exercício ao CRQ de origem;
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4 - Após o deferimento do pedido será agendado a data da sua visita ao CRQ XI para apresentação do livrete de químico e 
registro das anotações.
o processo de não será finalizado enquanto as anotações em livrete do químico não forem realizadas e a a�vidade 
profissional nesta jurisdição está condicionada à sua anotação.

Taxas:

Exercício temporário:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

Anuidades:

Nível Médio:      R$ 266,00
Nível Superior:  R$ 540,00

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Mudança de Categoria

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Mudança de categoria

2 - Anexar documentos em PDF:

A mudança de categoria profissional deve ser feita quando o segundo diploma apresentado conferir 

mais atribuições que aquele que possibilitou o registro inicial no CRQ-XI. É o caso �pico do profissional 

portador da carteira de técnico que concluiu posteriormente um curso de nível superior.

• Formulário 001-CRQ-XI – Requerimento de Profissional;
• Carteira do CRQ;
• Diploma;
• Histórico do curso;
• RG;

• CPF;
• CTPS;
• Cer�ficado reservista e
• comprovante de residência.

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e encaminhará o boleto com as taxas correspondentes.
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4  - Após o pagamento das taxas o CRQ XI agendará a data para apresentação dos documentos originais para auten�cação, 
realizar a biometria e entregar sua carteira de químico.

Taxas:

Mudança de categoria:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

Anuidades:

Nível Médio:      R$ 266,00
Nível Superior:  R$ 540,00

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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2ª via da carteira

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação «solicitação Profissionais 2ª via 
de carteira».

2 - Anexar documentos em PDF:

Quando houver alterações nos dados do profissional, a carteira original for extraviada, roubada ou 

es�ver danificada. Poderá ser solicitada a 2ª via.

• Formulário 001-CRQ-XI – Requerimento de Profissional;
• Cópia da Carteira de Iden�dade Profissional de Químico 

(devolução p/ subs�tuição, se for o caso)
• Cer�dão de Casamento e RG onde conste o novo nome, se 

for o caso.

• Bole�m de Ocorrência Policial (em caso de roubo ou extravio).
• Cópia do Diploma
• Cópia do comprovante de endereço completo “atual”

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e encaminhará o boleto com as taxas correspondentes.
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4  - Após o pagamento das taxas o CRQ XI agendará a data para apresentação dos documentos originais para auten�cação, 
realizar a biometria e entregar sua carteira de químico.

Taxas:

2ª via de carteira:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Anotação de curso em livrete

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Anotação de Curso

2 - Anexar documentos em PDF:

O portador da Carteira de Iden�dade Profissional de Químico que tenha frequentado outros cursos 

oficiais de formação profissional, ou ainda, de graduação ou pós-graduação (especialização, 

mestrado, doutorado etc.), poderá submeter sua documentação à apreciação do plenário do CRQ-XI a 

fim de requerer anotação dos referidos cursos em sua carteira. Neste caso, não há despesas para o 

interessado.

• Formulário 001-CRQ-XI – Requerimento de Profissional;
• No caso de cursos de graduação ou nível técnico, original e 

cópia simples (frente e verso em folhas separadas) do diploma 

e cópia simples (frente e verso em folhas separadas) do 

Histórico Escolar com carga horária do curso de formação na 

área química.

• Em cursos de pós-graduação (carga horária mínima 360h), 

basta cópia simples (frente e verso em folhas separadas) do 

diploma ou cer�ficado do curso e cópia simples (frente e verso 

em folhas separadas) do Histórico Escolar com carga horária do 

curso de formação na área química, se houver;

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e agendará data de apresentação do Livrete original para as anotações. (o livrete 
é a caderneta entregue juntamente com a Cédula de Iden�dade Profissional).
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Subs�tuição de carteira

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Subs�tuição de carteira

2 - Anexar documentos em PDF:

Caso o Profissional ainda possua carteira emi�da antes de 2006 ele deverá solicitar a expedição de 

uma nova carteira no CRQ XI com valor de documento de iden�dade conforme RN 222/2009 - CFQ

• Formulário 001-CRQ-XI – Requerimento de Profissional;
• Diploma;
• Histórico do curso;
• RG;
• CPF;

• CTPS;
• Título de eleitor;
• Cer�ficado de reservista e
• Comprovante de residência;

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento e encaminhará o boleto com as taxas correspondentes.
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

4 - Após o pagamento das taxas o CRQ XI agendará a data para apresentação dos documentos originais para auten�cação, 
realizar a biometria e entregar sua carteira de químico.

Taxas:

2ª via de carteira:  R$  122,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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CAFT - ANUAL

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », solicitação Financeiro / emissão de documentos
manifestação « ».CAFT - Renovação Anual

2 - Anexar documentos em PDF:

O responsável técnico (RT) é o profissional que tem como função precípua garan�r ao consumidor a 

qualidade do produto final ou do serviço prestado. Também é importante registrar que ele responde 

por suas ações e omissões no exercício da responsabilidade técnica nos termos da legislação vigente, 

que é de ordem pública. O CAFT é o documento que registra esta responsabilidade.

• Formulário 009-CRQ-XI – Solicitação CAFT preenchido e assinado
• Cópia do comprovante de vínculo emprega�cio com a empresa ou en�dade
Fique atento:
• Somente o químico pode solicitar o Cer�ficado de Anotação de Função Técnica e é responsável por todos os dados informados.
• A inexistência de DÉBITOS E PROCESSOS ÉTICOS do profissional e da empresa são condições indispensáveis para emissão do documento.
• Para que o pedido seja deferido o profissional deve ter, em cada caso, atribuições compa�veis com sua habilitação/curso registrado no 

CRQ-XI, assim como carga horária disponível e autonomia para exercer a função pretendida.

3 - O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá o cer�ficado no prazo de até 05 dias úteis após o 
pagamento. Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA. O protocolo será concluído.

4 - O Cer�ficado de Anotação de Função Técnica – CAFT, após emi�do pelo CRQ 11ª, estará disponível para Download no seu 
Portal de Serviços: h�ps://crq11.org.br/download-de-documentos/
Você receberá uma cópia e a chave de acesso via e-mail.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/solicitacao-ca�/

Taxas: 

Cer�ficado de Anotação de Função Técnica:  R$  231,00

https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/solicitacao-caft/
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CAFT - POR PROJETO/SERVIÇO

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », solicitação Financeiro / emissão de documentos
manifestação « ».CAFT - Projeto/serviço

2 - Anexar documentos em PDF:

O responsável técnico (RT) é o profissional que tem como função precípua garan�r ao consumidor a 

qualidade do produto final ou do serviço prestado. Também é importante registrar que ele responde 

por suas ações e omissões no exercício da responsabilidade técnica nos termos da legislação vigente, 

que é de ordem pública. O CAFT é o documento que registra esta responsabilidade.

• Formulário 008-CRQ-XI – CAFT projeto serviço preenchido e assinado.
• em caso de serviços: anexar cópia do contrato, nota fiscal, empenho ou ordem de serviço.
• em caso de Projetos: anexar cópia do projeto.

3 - O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá o cer�ficado no prazo de até 05 dias úteis após o 
pagamento. Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.
O protocolo será concluído.

4 - O Cer�ficado de Anotação de Função Técnica – CAFT, após emi�do pelo CRQ 11ª, estará disponível para Download no seu 
Portal de Serviços: h�ps://crq11.org.br/download-de-documentos/
Você receberá uma cópia e a chave de acesso via e-mail.

Taxas:

Anotação de Função Técnica de profissionais autônomos, por projeto:  R$  76,00

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/ca�-projeto-servico/

https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/caft-projeto-servico/
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BAIXA DO CAFT

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento «solicitação Financeiro / emissão de 
documentos Baixa CAFT», manifestação « ».

2 - Anexar documentos em PDF:

É obrigação do profissional comunicar ao CRQ sua saída ou a eventual troca de 

cargo ou função que o impeça de continuar respondendo tecnicamente pela 

empresa. no prazo de 24 horas, conforme exige o artigo 350 do Decreto-Lei nº 

5.452/43 - CLT. Porém esta informação também pode ser apresentada pela 

empresa.

• Formulário preenchido e assinado;
• Distrato contratual ou Carteira de Trabalho (cópia simples das páginas:foto, nº e série, qualificação civil, último contrato de 

trabalho e a página seguinte em branco).

3 - O CRQ fará a análise de seu requerimento.

4 - Será realizada a baixa do CAFT e você receberá o comprovante com a data de demissão informada.
Acompanhe o andamento do processo no portal de serviços.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/solicitacao-ca�/

https://crq11.org.br/solicitacao-caft/


19

 
 

 
 

Conselho Regional de Química - CRQ XI

 

 

 

 
 

  

  

 

  

  

 
 

Cer�dão de quitação e regularidade

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« », informe o �po de cer�dão que está solicitando.Cer�dões de regularidade 

2 - Anexar documentos em PDF:

A cer�dão de regularidade é um documento emi�do pelo CRQ que comprova a regularidade do 

profissional no que se refere à inexistência de processos é�cos, regularidade financeira e atribuições 

de seu curso/habilitação.

• Formulário 003-CRQ-XI – Solicitação de cer�dões preenchido e assinado;
• A inexistência de DÉBITOS E PROCESSOS ÉTICOS do profissional ou empresa são condições indispensáveis para emissão deste  

documento.

3 - O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá os cer�ficados no prazo de até 05 dias úteis após 
o pagamento. 
Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/cer�dao-de-regularidade/

4 - Cer�ficado após emi�do pelo CRQ 11ª, estará disponível para Download em: h�ps://crq11.org.br/download-de-
documentos/.
Você receberá uma cópia e a chave de acesso via e-mail.

Taxas:

Cer�dão:  R$  76,00

https://crq11.org.br/certidao-de-regularidade/
https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/download-de-documentos/
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Acervo Técnico

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento «solicitação Financeiro / emissão de 
documentos Cer�dão de Acervo Técnico », manifestação « ».

2 - Anexar documentos em PDF:

A cer�dão de acervo técnico é um documento emi�do pelo CRQ que comprova a experiência do 

profissional. Reúne e atesta o rol de a�vidades já desempenhadas pelo profissional e averbadas no 

CRQ-XI, como: responsabilidades técnicas, projetos e serviços.

• Formulário 003-CRQ-XI – Solicitação de cer�dões preenchido e assinado;
• CAPACIDADE TÉCNICA - Cópia com firma reconhecida do contratante da cer�dão de capacidade técnica; ou
• ACERVO TÉCNICO - Cópia das cer�dões de Anotação de Função Técnica por projeto/serviço já emi�das pelo CRQ XI que deseja 

constar em seu acervo técnico. (caso deseje direcionar por natureza da a�vidade ou área/ramo de atuação).

3 - O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá os cer�ficados no prazo de até 05 dias úteis após 
o pagamento. Acompanhe no portal o andamento de sua solicitação.
O protocolo será encerrado.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/cer�dao-de-regularidade/

4 - O Cer�ficado após emi�do pelo CRQ 11ª, estará disponível para Download em: h�ps://crq11.org.br/download-de-
documentos/.
Você receberá uma cópia e a chave de acesso via e-mail.

Taxas:

Cer�dão:  R$  76,00

https://crq11.org.br/certidao-de-regularidade/
https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/download-de-documentos/
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Cadastro de Curso

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação solicitação Profissionais
« ».Cadastro de Ins�tuição de Ensino

2 - Anexar documentos em PDF:

É necessário o cadastro de qualquer curso da área da Química junto ao Conselho Federal de Química, a fim de que se 

cumpra a Resolução Ordinária nº 1.511 de 12 de Dezembro de 1975, a qual estabelece os créditos mínimos para 

formação dos currículos da área da Química. O CFQ irá avaliar o conteúdo programá�co dos cursos oferecidos, e definir 

as atribuições profissionais de todos os que formarem no curso em questão.

• Formulário 018-CRQ-XI – Cadastro IES;
• Carta direcionada ao CRQ 11ª reme�da pelo Diretor (a) Responsável pela 

Ins�tuição, solicitando o cadastro do curso da Ins�tuição interessada.
• Nome oficial e endereço do Estabelecimento;
• Nome e qualificação do diretor e seu subs�tuto legal credenciado para 

auten�car os documentos expedidos pelo Estabelecimento
• Projeto pedagógico integral do Curso oferecido, com a grade curricular e 

conteúdo programá�co de todas as disciplinas constantes do Curso a ser 

registrado, evidenciando carga horária total de cada disciplina, sendo em 

separado aulas prá�cas e teóricas;
• Cópia da Portaria de Reconhecimento do Curso emi�do pelo Órgão de 

Educação competente, devidamente publicada no Diário Oficial;
• Ato regulatório da Ins�tuição de Ensino Superior IES;
• Ato Regulatório do curso. Obs.: Estes documentos podem ser consultados 

no portal h�p://emec.emec.gov.br

3 - O CRQ-XI fará a análise prévia de seu requerimento e encaminhará o processo ao Conselho Federal de Química.
O protocolo será concluído no CRQ XI e a Instituição será informada ao fim da análise pelo CRQ.

Fique atento:
A partir da data de solicitação de Cadastro do Curso, com a documentação completa, os alunos formandos já 

podem solicitar o seu registro provisório no CRQ XI enquanto o processo estiver em tramitação no CFQ.
O prazo para análise e definição das atribuições do curso pelo CFQ é de até 06 (seis) meses, podendo ser renovado 

por igual período.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Isenção de anuidade

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », solicitação Financeiro / emissão de documentos

manifestação « ».isenção de anuidade 202_

2 - Anexar documentos em PDF:

O cancelamento de registro profissional pode ser solicitado quando o profissional não mais exerce ou 

pretende exercer qualquer a�vidade na área da química, inclusive o magistério.

• Formulário 017-CRQ-XI – ISENÇÃO DE ANUIDADE  preenchido e 

assinado.;
• Cópias (AUTENTICADAS)- da CTPS - Carteira de Trabalho e 

previdência Social - páginas da foto, nº. série, qualificação civil, os 

03 (três) úl�mos contratos de trabalho (se houver) e a página 

seguinte em branco), ou

• CTPS DIGITAL – Em caso de apresentação da carteira de trabalho 

digital o solicitante deve anexar também o extrato de vínculos do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) “extrato 

previdenciário” com código de verificação de auten�cidade – 

Disponível no endereço h�ps://meu.inss.gov.br.

3 - O setor responsável fará a análise prévia de seu requerimento podendo solicitar documentos adicionais, caso necessário, e 
encaminhará à Reunião Plenária para análise e votação.

O protocolo será encerrado

Formulário disponível em: h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

Fique atento:
1. Os canais de recebimento desta solicitação são o presencial, via Correios ou via sistema Par�cipar em nosso site. NÃO SERÁ RECEBIDA VIA E-MAIL OU 
WHATSAPP.
2. A iden�ficação do exercício de qualquer a�vidade remunerada resultará no indeferimento desta solicitação.
3. O prazo IMPRORROGÁVEL para apresentação deste requerimento é até 31/03/2021. Qualquer pedido fora deste prazo será indeferido. Art. 6º da RN 
292/2020 – CFQ.
4. Caso a solicitação seja enviada via Correios ou portal de serviços ( ), estas devem ser auten�cadas em cartório (exceto CTPS DIGITAL)www.crq11.org.br
5. Caso haja registro nas páginas de anotações da CTPS, as mesmas deverão ser anexadas.

4 - O solicitante será no�ficado via Email sobre a aprovação ou não do pedido.

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
https://crq11.org.br/portal-transferencia/portal-de-servicos/
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Cancelamento de Registro Pessoa Física

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », manifestação «solicitação Profissionais Cancelamento 

de Registro - PF».

2 - Anexar documentos em PDF:

O cancelamento de registro profissional pode ser solicitado quando o profissional não mais exerce ou 

pretende exercer qualquer a�vidade na área da química, inclusive o magistério.

• Formulário 002-CRQ-XI – Cancelamento de registro profissional preenchido 

e assinado;
• Cópia da CTPS (emi�da pelo Ministério do Trabalho) das páginas de 

iden�ficação, qualificação civil, todas as páginas de contrato de trabalho 

preenchidas e a próxima em branco (as cópias devem ser auten�cadas em 

cartório ou acompanhadas do documento original para auten�cação no 

CRQ)
• CTPS DIGITAL – Em caso de apresentação da carteira de trabalho digital o 

solicitante deve anexar também o extrato de vínculos do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais (CNIS) “extrato previdenciário” com código de 

verificação de auten�cidade – Disponível no endereço 

h�ps://meu.inss.gov.br;

• Se Funcionário Público sob regime estatutário, apresentar também termo 

de posse ou portaria e ainda declaração conforme item 6;
• Se aposentado, comprovante de aposentadoria;
• Caso esteja trabalhando, declaração em papel �mbrado da empresa, 

informando o nome do funcionário, a data de admissão, com descrição 

detalhada das a�vidades desenvolvidas no cargo. O documento deverá ser 

assinado pelo representante legal da empresa ou do Departamento de 

Recursos Humanos;
• Carteira profissional de químico (Cédula de iden�dade profissional e livrete), 

em caso de perda ou extravio encaminhar cópia do Bole�m de Ocorrência. 

De acordo com a Resolução Norma�va nº. 178/02 do CFQ.

3 - O setor responsável fará a análise prévia de seu requerimento podendo solicitar documentos adicionais, caso necessário, e encaminhará à Reunião Plenária para 
análise e votação. O protocolo será encerrado

4 - O solicitante será no�ficado via Email ou Correios sobre a aprovação ou não do pedido.

Formulário disponível em: h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

Fique atento:
1. O pedido de cancelamento não será apreciado caso a documentação seja enviada incompleta;
2. A concessão do cancelamento não implica suspensão ou dispensa de eventuais débitos existentes do interessado perante o CRQ-XI e que estes poderão ser mo�vo de 
cobrança judicial;
3. Para evitar o lançamento e a cobrança da próxima anuidade, conforme o es�pulado no o ar�go 5º da Lei 12.514/2011 e no ar�go 142 da Lei 5.172 (Sistema Tributário 
Nacional), o pedido de cancelamento deverá ser formalizado até o dia 31 de dezembro do ano corrente.

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Cancelamento de Registro Pessoa Jurídica

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento «solicitação Financeiro / emissão de 
documentos Cancelamento de Registro - PJ », manifestação « ».

2 - Anexar documentos em PDF:

O cancelamento de registro de empresa pode ser solicitado nos seguintes casos:
- Decretação de falência da pessoa jurídica;
- Alteração de a�vidade econômica;
- Baixa da inscrição da pessoa jurídica na receita federal.

• Formulário 014-CRQ-XI – Cancelamento de registro PJ 

preenchido e assinado;
• Cartão CNPJ(atualizado);
• Contrato social ou distrato social e alterações registrados na 

junta comercial;
• comprovante de baixa do CNPJ;

• Se sociedade civil, fundações ou associações: ata de alteração, 

ato publicado em diário oficial;
• Outros documentos que comprovem uma das situações 

possíveis do cancelamento;
• Nada consta de débitos do CRQ.

3 -O setor responsável fará a análise prévia de seu requerimento podendo solicitar documentos adicionais, caso necessário agendamento de  
fiscalização, e encaminhará à Reunião Plenária para análise e votação.
Após votação o solicitante será informado via Email.

4 - O solicitante será no�ficado via Email ou Correios sobre a aprovação ou não do pedido.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-empresas/

Fique atento:
1. O pedido de cancelamento não será apreciado caso a documentação seja enviada incompleta;
2. Para evitar o lançamento e a cobrança da próxima anuidade, conforme o es�pulado no o ar�go 5º da Lei 12.514/2011 e no ar�go 142 da Lei 

5.172 (Sistema Tributário Nacional), o pedido de cancelamento deverá ser formalizado até o dia 31 de dezembro do ano corrente.

https://crq11.org.br/formularios-empresas/
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Cadastro de Prefeitura

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento « », solicitação Financeiro / emissão de documentos
manifestação « ».Cadastro de prefeitura 

2 - Anexar documentos em PDF:

O registro de pessoas jurídicas é obrigatório no CRQ-XI em razão da a�vidade básica do 

estabelecimento ou pelos serviços prestados a terceiros, conforme estabelecem os ar�gos 27 e 28 da 

Lei nº 2.800 /56 e a Lei nº 6.839/80. As empresas cujas a�vidades básicas obrigam seus registros nos 

CRQs estão relacionadas nas Resoluções Norma�vas nº 122/90 e 254/13.36/74-CFQ.

• Formulário 019-CRQ-XI – Cadastro Prefeitura, preenchido e 

assinado pelo(a) Prefeito(a) e químico Responsável técnico;
• CNPJ;

• ata de posse, RG e CPF do prefeito;
• Contrato, portaria ou carteira de trabalho (CTPS) do químico 

responsável.

3 -O CRQ-XI fará a análise de seu requerimento, emissão das taxas e emi�rá os cer�ficados no prazo de até 05 dias úteis após 

o pagamento. Acompanhe o andamento do processo pelo portal.
Obs.: Caso as taxas não sejam pagas a solicitação será INDEFERIDA.

 4  - O Cer�ficado de Anotação de Função Técnica – CAFT, após emi�do pelo CRQ 11ª, estará disponível para Download no seu 
Portal de Serviços: h�ps://crq11.org.br/download-de-documentos/
Você receberá uma cópia e a chave de acesso via e-mail. chave de acesso por email.

Fique atento:
• A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PROCESSOS ÉTICOS do profissional e da Prefeitura são condições indispensáveis para emissão do 

documento.
• Para que o pedido seja deferido o profissional deve ter, em cada caso, atribuições compa�veis com sua habilitação/curso registrado no 

CRQ-XI, assim como carga horária disponível e autonomia para exercer a função pretendida.

Formulário disponível em:  h�ps://crq11.org.br/formularios-empresas/

https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/formularios-empresas/
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Atualização Cadastral

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento «solicitação Financeiro / emissão de 
documentos Atualização cadastral », manifestação « ».

2 - Anexar documentos em PDF:

A atualização cadastral deverá ser feita quando houver mudança do nome da empresa ou de seu 

endereço. Não há despesas previstas para a interessada, desde que não seja solicitada um novo 

Cer�ficado de Anotação de Função Técnica – CAFT ou Cer�ficado de Registro.

• Formulário 011-CRQ-XI – Atualização cadastral PJ preenchido e assinado pelo representante legal da empresa;
• Cópia simples da Alteração de Contrato Social ou Ata da Assembleia;
• Se for o caso, cópia simples do novo cartão do CNPJ.

3 - O setor responsável fará a análise prévia de seu requerimento podendo solicitar documentos adicionais, caso necessário, 

e registrará as alterações.

4  - O Cer�ficado de registro e de Anotação de Função Técnica – CAFT, após emi�dos pelo CRQ 11ª, estarão disponíveis para 
Download no Portal de Serviços:  você receberá os arquivos e a chave de h�ps://crq11.org.br/download-de-documentos/
acesso por email.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-empresas/

·TAXAS:
2ª via de CAFT ou Cer�ficado de registro, caso a empresa os solicite. Valor: R$ 76,00 (por cer�ficado).

https://crq11.org.br/download-de-documentos/
https://crq11.org.br/formularios-empresas/
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Fique atento:
O prazo para resposta às solicitações é de 30 dias podendo ser prorrogado por igual período.
Em caso de denúncias, estas deverão ser encaminhadas ao órgão apuratório competente, sendo informado ao cidadão o seu encaminhamento e os 
procedimentos a serem adotados.
Caso a manifestação não reúna os elementos mínimos que possibilitem a ação inves�ga�va da administração, a denúncia não será conhecida e deverá ser 
arquivada.
Esta unidade de ouvidoria deve, então, ao receber uma denúncia, analisá-la e, caso a considere apta, encaminhá-la-á para os órgãos competentes para 
conduzir a apuração dos fatos.
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Ouvidoria

1 - Após Login, inicie seu protocolo marcando uma das opções: SUGESTÃO - ELOGIO - RECLAMAÇÃO - 

DENÚNCIA - E-SIC
escolha o Direcionamento e tipo de manifestação;

2 - Descreva sua manifestação:

Telefone:(098) 3246 2651 / 5194 Whatsapp:(98) 98488-5757
Email: ouvidoria@crq11.org

Atendimento presencial: Av. Jerônimo de Albuquerque,s/n-Sala 01-Casa do Trabalhador 
Bairro:Calhau- CEP 65074-220- São Luís-MA.

Tipos de manifestações recepcionadas:
• Reclamação: demonstração de insa�sfação rela�va à 

prestação de serviço público e à conduta de agentes 
públicos na prestação e na fiscalização desse serviço;

• Denúncia: ato que indica a prá�ca de irregularidade ou de 
ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos 
apuratórios competentes;

• ·Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de 
proposta de aprimoramento de serviços públicos prestados 
por órgãos e en�dades da administração pública federal;

• Elogio: demonstração de reconhecimento ou de sa�sfação 
sobre o serviço público oferecido ou o atendimento recebido;

• E-sic: pedido para adoção de providências por parte dos 
órgãos e das en�dades administração pública federal;

3 - Anexe documentos em PDF ou fotos, se houver:

4  - A ouvidoria do CRQ XI fará a análise de seu requerimento e lhe manterá informado da apuração.

Formulário disponível em:  h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/certidao-de-regularidade/
https://crq11.org.br/formularios-empresas/
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Simplifique!

1 - Após login, inicie seu protocolo marcando a opção « », direcionamento «solicitação Financeiro / emissão de 
documentos simplifique! », manifestação « ».

2 - Anexar documentos em PDF:

A ferramenta, promovida pelos ministérios da Transparência e Controladoria-Geral da União 

(CGU) e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), é a maneira pela qual qualquer 

usuário de serviços públicos pode contribuir e participar do processo de simplificação do país, 

fiscalizando os padrões de atendimento definidos pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 

2017.

• Formulário 022-CRQ-XI – Simplifique, preenchido e assinado;
• Descreva no formulário como esse serviço pode ser simplificado.

3 - O setor responsável fará a análise prévia de seu requerimento e encaminhará ao comitê de desburocra�zação do orgão.

4 - O comitê analisará o pedido e buscará a viabilidade de sua sugestão encaminhando resposta à Ouvidoria sobre a possibilidade de 

implantação.

Fique atento:
Com o Simplifique!, você pode mandar sua solicitação para simplificar os serviços prestados. Basta acessar o sistema, dizer qual o serviço que 

você quer simplificar e mandar a sua solicitação. A inicia�va será analisada e encaminhada para o Comitê de Desburocra�zação do órgão.
O prazo de resposta é de 30 dias prorrogáveis por mais 30. Ou seja: em até 60 dias, você terá a sua resposta, que poderá ser um compromisso do 

órgão para implantar a sua ideia.

Formulário disponível em: 

h�ps://crq11.org.br/formularios-profissionais/

https://crq11.org.br/formularios-profissionais/
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Expediente:
Conselho Regional de Química - CRQ XI

Conselheiros �tulares:
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, Péricles 
Mendes Nunes, Eugênia Emanuela de Abreu, 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 desburocra�zação:
José Ribamar Cabral Lopes,  Rogério de Mesquita Teles, Vilenna Oliveira Bezerra

Comissão de é�ca profissional:
Djavania Azevedo da Luz, Glaucia Tinoco Correa, Helilma de Andrea Pinheiro

CPL – Comissão permanente de licitação:
José Sá de Alencar Junior – Presidente
Ana Lucia Araujo da Luz – 1º membro
Vilenna Oliveira Bezerra – 2º Membro

 Assessoria jurídica:
Raimundo Moura dos Santos

 Assessoria contábil:
Raimunda Célia dos Santos Ribeiro, Marcelo Abreu de Melo

 Assessoria de comunicação:
Liliane Moreira

Assessoria de Tecnologia da Informação (T.I):
Cleilson Fonseca

Ouvidoria:
Vilenna Oliveira Bezerra

Presidência: 
José Ribamar Cabral Lopes

Gerência de fiscalização:
Rogério de Mesquita Teles

 Gerência geral :
Ana Lucia Araújo da Luz

 Secretaria:
José Sá de Alencar Junior

 Recepção, atendimento e protocolo:
Fernanda Santos Araújo, Taíde Santos Lima, Vilenna Oliveira Bezerra. Aline da Silva Sousa
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