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MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

Bem vindos

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 1º trimestre - exercício de 2021, 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.

Boa leitura!
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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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Ser reconhecido pela 
sociedade como referência 

de Conselho profissional 
através da excelência dos 

serviços prestados.

Zelar pela sociedade através da 
orientação e fiscalização 
garantindo o exercício e 

valorização profissional pautado 
no compromisso com a 

qualidade, a ética e a segurança e 
desenvolvimento nacional..

Ética e transparência;

Unicidade;

Qualidade na prestação de 
serviços;

Compromisso e dedicação.

Visão Missão

Valores
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CADEIA DE VALOR
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GOVERNANÇA

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.
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COMISSÕES:

• Comissão de ética profissional - – Recebe e julga as denúncias 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;

• Comissão de Desburocratização - assessora 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 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.

• Comissão de Eventos – Avalia, planeja e conduz a criação e participação em eventos da autarquia
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ROL DE RESPONSÁVEIS DA ENTIDADE

JOSÉ RIBAMAR CABRAL LOPES – Presidente Mandato 23-01-2019 a 22-01-2022 – Ata 231 (24/10/2018)

DIRETORIA

23/01/2021 A 22/01/2022 – Ata 256 – 18/01/2021

Zélia da Costa Soares – Vice-Presidente

José Amaro de Andrade – 1º Tesoureiro

Francisco Ferreira Costa – 2º Tesoureiro

José Walter Gonçalves Silva – 1º Secretário

Wiliam da Silva Cardoso – 2º Secretário.
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Objetivos estratégicos

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.

Objetivos

Relacionados:
OE1 - Aumentar o número de 
empresas e profissionais registrados

OE2 – Aumentar o número de 
fiscalizações e garantir a regularidade 
dos entes fiscalizados.

OE3 - Melhorar estratégias de 
cobrança

Iniciativas
IE1 – Desenvolver campanhas de 
orientação junto a escolas e empresas 
destacando a importância do registro 
profissional

IE2 – Estabelecer parcerias com órgãos 
estaduais de fiscalização.

IE3 – Promover em conjunto com o setor 
administrativo e jurídico a atualização 
dos dados cadastrais dos inscritos a fim 
de promover ações de cobrança eficazes.
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Objetivos estratégicos

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

Objetivos

Relacionados:
OE4 - Aumentar o número de 
canais de atendimento à sociedade

OE5 – Melhorar o relacionamento 
com a sociedade.

OE6 – Redução de custos e do 
prazo de tramitação de processos

OE7 - Suprir às demandas de 
tecnologia do CRQ XI em função de 
sua modernização

Iniciativas IE4 – Disponibilizar e manter o 
atendimento de profissionais via 
aplicativo (WhatsApp)

IE5 – Manter a publicação de 
informativos (Jornal CRQ XI)

IE6 – Manter o mapeamento de 
processos em constante 
atualização com o uso de 
ferramentas de tecnologia.

IE7 – Pesquisar e implementar 
soluções para melhoria de 
atendimento ao público.
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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.
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VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE 
RISCOS E CONTROLES

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.

Fluxo da gestão de riscos:

• Estabelecimento do contexto
• Mapeamento dos processos
• Identificação de riscos
• Análise de riscos
• Avaliação de riscos
• Priorização de riscos
• Tratamento dos riscos
• Monitoramento
• Comunicação
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Ações realizadas

Área Finalística – Registro de profissionais e empresas

Objetivo OE1

Ações Padronização de recebimento de solicitações via site do CRQ 11

Dados Registros profissionais – 46

Registros de empresas - 11

Area Finalística - Fiscalização

Objetivo OE2

Ações Realização de fiscalizações

Dados Ações de fiscalização direcionadas a apuração de denúncias.

Financeiro

Objetivo OE3

Ações Campanha de cobrança de anuidades.

Dados Envio de boletos via Correios

Envio de boletos via email e whatsApp mediante solicitação

Ouvidoria

Objetivo OE4

Ações
Renovação de contrato de empresa especializada para manutenção do canal
de ouvidoria

Dados Contrato renovado

Realizado treinamento com funcionários a respeito da LGPD

Comunicação

Objetivo OE5

Ações Campanhas realizadas via aplicativo Instagram

Dados

Criado em fevereiro de 2021

240 contas alcançadas

75 interações com conteúdo

325 seguidores

Tecnologia da Informação T.I.

Objetivo OE7

Ações Contratação de empresa especializada para manutenção do site crq11.org.br

Dados
Empresa contratada

Migração realizada

Administrativo

Objetivo OE6 OE7

Ações
Implementação do manual de formulários, Digitalização de arquivos e politica
de privacidade dos dados

Dados

Manual de formulários aprovado

Politica de privacidade de dados implementada

Digitalização de arquivos em andamento
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Programas e Projetos

Programas e projetos Prazo

1 DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO CRQ 11ª ok

2 Aquisição de mobiliário ok

3 Criação do Programa de Avaliação de Desempenho (PAD) dos colaboradores CRQ 11ª ok

4 Criação do Plano de cargos e salários – PCCS do CRQ 11ª ok

5  Prêmio CRQ XI 2021 ok

6 Serviço de desenvolvimento hospedagem e manutenção de site do CRQ 11 concluído

7  VIDEO INSTITUCIONAL ok

8 4º ENCONTRO ANUAL DE FUNCIONÁRIOS DO CRQ 11ª – 2021 ok

9  Aquisição de equipamentos para biometria suspenso*

10 Aquisição de veículo para o setor de fiscalização ok

11 Programa de capacitação e atualização profissional ok

Execução

*O projeto de aquisição de equipamentos de biometria está suspenso aguardando estudo e 
definição do Conselho Federal de Química-CFQ sobre o novo modelo de carteira profissional 
dos químicos.
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Indicadores financeiros

• Balancete do 1º Trimestre de 2021
• 1. - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
• DA RECEITA
 A receita arrecadada até o mês de março de 2021 atingiu o valor de R$ 958.019,77, que corresponde a 41,11% da Receita

Orçamentária prevista para o exercício que é de R$ 2.330.200,00.
• DA DESPESA
• A despesa liquidada até o mês de março de 2021 atingiu o valor de R$ 426.445,11, que corresponde a 20,22% da Despesa

Orçamentária prevista para o exercício que é de R$ 2.330.200,00.
• RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
 Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de março de 2021, constatou-se um Superávit

Orçamentário no valor de R$ 531.574,66.
• 2. – RESULTADO PATRIMONIAL
 O CRQ XI Região apresentou até o mês de março de 2021, um Superávit Patrimonial no valor de R$ 1.653.039,95, conforme

demonstrado abaixo:
• Variação Patrimonial Aumentativa ............................................. R$ 2.075.789,06
• (-) Variação Patrimonial Diminutiva ............................................. R$ (422.749,11)
• (=) Superávit Patrimonial acumulado até março de 2021. R$ 1.653.039,95
• 3. - DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
• Os saldos bancários foram devidamente conciliados com os registros contábeis e não apresenta nenhuma divergência.
• 4. COMPARATIVO RECEITA/DESPESA – 2020/2021.
• Conforme demonstrado no Siscont.Net, o comportamento da receita e despesa de 2021 comparada com 2020 foi a seguinte:
• a) A receita corrente arrecadada até o 1º trimestre de 2021 foi superior à receita arrecadada no mesmo período de 2020 em R$

121.211,77, correspondente a um aumento de 14,48%;
• b) A despesa corrente liquidada até o 1º trimestre de 2021 foi superior à despesa realizada no mesmo período de 2020 em R$

694,71, correspondente a um aumento de 0,16%.
• 5. – COTA PARTE CFQ
• Conforme demonstrado na receita arrecadada do CRQ XI Região até o mês de março de 2021, o repasse da cota parte do CFQ foi

de R$ 315.785,77.
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Anexos

• Balanço financeiro – 1º trimestre 2021
• Balanço orçamentário – 1º trimestre 2021
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• Comparativo das receitas - 1º trimestre 2021
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• SEDE

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Casa do Trabalhador, sala 01 - Calhau - São Luis-MA - CEP 

65074-220

Telefone: (98) 3246-2651 / (98) 3246-5194

WhatsApp: (98) 98488-5757

E-mail: crq11@crq11.org.br

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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