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Relação de Siglas do Relatório 

 
 
CRQ AL – Conselho Regional de Química 17ª Região / Alagoas 

CFQ – Conselho Federal de Química 

RN – Resolução Normativa 

TI – Tecnologia da Informação 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Gestão está organizado em 9 seções que se dividem seguindo a orientação 

básica a Decisão Normativa do TCU 146/2015 e procura mostrar sucintamente a estrutura 

funcional do CRQ AL. 

Em 2017 o CRQ AL deu continuidade às ações básicas já mencionadas nos relatórios de anos 

anteriores aproximando sua atuação ao público para alcançar melhores resultados em sua 

função fiscalizadora e em defesa do exercício ético e qualificado da atividade química. 

Promovemos ações junto a outros órgãos de defesa de direitos da sociedade, visando garantir 

o cumprimento da legislação e do exercício responsável da profissão de químico nas mais 

diversas áreas em que ela se faz necessária.  

Assim como nos anos anteriores, as principais dificuldades encontradas para nossa atuação 

ainda é ausência de integração entre as instituições atuantes no Estado, além do baixo 

desenvolvimento socioeconômico, somado a crise econômica que tem acarretado o 

fechamento de diversas empresas. Tais fatores combinados interferem diretamente no 

desenvolvimento técnico e legal das atividades, principalmente o setor industrial.   
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2. IDENTIFICAÇÃO E VISÃO GERAL 
 
2.1. Identificação da Entidade 

 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS 
    

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRQ AL CNPJ 02.481.605/0001-77 
    

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO 33262417 
    

CÓDIGO CNAE 94.12-0/01   
    

ENDEREÇO ELETRÔNICO crq17@crq17.org.br   
    

PÁGINA INTERNET www.crq17.org.br   
    

ENDEREÇO POSTAL Rua José de Alencar, 128   
    

CIDADE Maceió UF AL 
    

BAIRRO Farol CEP 57.051-565 
    

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Conselho de fiscalização profissional do exercício da atividade química. 
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2.2. Competências 
 
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada 
 
Conforme a Lei 2.800, de 18 de junho de 1956: 
 
Art 13. As atribuições dos Conselhos Regionais de Química são as seguintes: 

a) registrar os profissionais de acôrdo com a presente lei e expedir a carteira profissional;  

b) examinar reclamações e representações escritas acêrca dos serviços de registro e 

das infrações desta lei e decidir, com recurso, para o Conselho Federal de Química;  

c) fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como 

enviando às autoridades competentes relatórios documentados sôbre fatos que 

apuraram e cuja solução não seja de sua alçada;d) publicar relatórios anuais dos seus 

trabalhos, e, periòdicamente, a relação dos profissionais registrados; 

d) organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal 

deQuímica; 

e) sugerir ao Conselho Federal de Química as medidas necessárias à regularidade dos 

serviços e à fiscalização do exercício profissional; 

f) admitir a colaboração dos sindicatos e associações profissionais nos casos das 

matérias das letras anteriores; 

g) eleger um delegado-eleitor para a assembléia referida na letra b do art. 4º 
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2.3. Normas 
 
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas: 

 LEI 2.800, 18 de julho de 1956, Cria os Conselhos Federal e Regionais de Química 

dispõe sobre a profissão do químico e dá outras providências. 

 RESOLUÇÃO NORMATIVA do CFQ nº 156, 18 de dezembro de 1997, Cria o 

Conselho Regional de Química da 17a Região com sede na cidade de Maceió e 

jurisdição no Estado de Alagoas 

 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades 

Jurisdicionadas 

 

O conselho obedece a seu REGIMENTO INTERNO, publicado no DOU em abril de 1998, 

RESOLUÇÕES NORMATIVAS exaradas do CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA além de 

decisões internas (portarias e resoluções).  

 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas 

 

www.crq17.org.br 

 

Informações adicionais 
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2.4. Histórico 

 
O CRQ AL iniciou suas atividades na década de 80, ainda como delegacia do Conselho 

Regional da 1ª Região / Pernambuco.  

Considerando a necessidade de intensificação e ampliação das atividades de fiscalização na 

região Nordeste, o CFQ promoveu o desmembramento da Regional de Pernambuco criando 

Jurisdição de Alagoas (CRQ AL), por meio da RN 156/1997. No dia 05 de março de 1998, o 

CRQAL, constitui sua primeira formação dando posse à Diretoria e demais conselheiros 

titulares e suplentes.  

Já devidamente instalado e reunindo as condições estruturais básicas para o seu 

funcionamento, o CRQ AL iniciou suas atividades de fiscalização em Alagoas. 

Atualmente, o CRQ AL é formado por um corpo de 9 (nove) conselheiros titulares e seus 

respectivos suplentes, contando com o apoio de 6(seis) funcionários devidamente contratados 

por seleção pública mais o apoio de assessorias técnicas na área jurídica e contábil. 
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2.5. Organograma 
 

Organograma CRQ AL (anexo) 

 

Descrição do Organograma. 

 

Presidência: além de presidir as reuniões plenárias, é responsável direto pela 

administração do CRQ AL, zelando pelo cumprimento das normas vigentes que regulam a 

atividade química desenvolvida por profissionais e empresas em Alagoas. 

Diretoria e Comissões Especiais: complementam e dão suporte à presidência nas 

diversas atividades que envolvem a administração do CRQ AL. 

Diretoria Executiva: é exercida por funcionário do CRQ AL e tem como objetivo 

assessorar à presidência no cumprimento das atividades da entidade, principalmente no 

que diz respeito às ações de fiscalização, assim como as administrativas, que envolvem os 

outros setores: atendimento, financeiro, informática/TI e apoio. 

Fiscalização: responsável por realizar as fiscalizações periódicas as empresas que 

exercem atividades relacionadas à área da química, tomando como base a legislação 

específica vigente e as deliberações da Presidência e Diretoria. 

Atendimento: realiza o atendimento ao público (pessoas físicas e jurídicas) recebendo e 

filtrando os procedimentos de serviços que são demandados ao CRQ AL. 

Financeiro: responsável pelo controle financeiro da arrecadação, facilitando o acesso aos 

canais de quitação e regularização das anuidades e demais taxas devidas ao CRQ AL. 

Informática/TI: responsável pelo suporte aos usuários no que diz respeito as ferramentas 

de comunicação e tecnologia do CRQ AL, garantindo a manutenção e o funcionamento da 

estrutura de programas e equipamentos. 

Apoio: realiza o apoio nas atividades básicas principalmente do setor administrativo. 

Assessorias Jurídica e Contábil: exercida por comissionados para garantir suporte 

técnico especializado jurídico e contábil. 
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3.PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO OPERACIONAL 
 
3.1.Planejamento Organizacional 

 
Considerando sua função de entidade fiscalizadora do exercício profissional da química, o 

CRQ AL posiciona sua atuação de acordo com as demandas necessárias à garantia de um 

exercício ético e qualificado da atividade química.  

Considerando as particularidades regionais, buscamos manter atualizado nosso cadastro de 

empresas e organizações que exploram atividades relacionadas à química, com base nas 

Legislação e nas RNs do CFQ. A utilização desses dados permite à Diretoria do CRQ 

estabelecer metas básicas de fiscalização, bem como estabelecimento de ações que 

facilitem a execução das atividades finalísticas do CRQ, tais como parcerias para troca de 

informações com outras instituições de controle e fiscalização. 

Utilizando nossa modesta estrutura em função das atividades primordiais de fiscalização e 

do controle profissional, procuramos distribuir a atuação do CRQ AL pelo Estado de acordo 

com a concentração de empresas por microrregiões, que apresentam diversificações de 

atividade de acordo com característica local. Essa divisão visa facilitar a melhor cobertura 

possível de toda a jurisdição.   

 

3.2.Planejamento Estratégico 

 
Visão geral 

 

Inicialmente foi realizada análise conjuntural, utilizando a matriz SWOT, onde foram 

levantadasas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da categoria. Utilizou-se a 

metodologia BSC – Balanced Scorecard, e onde-se aprofundou-se na análise do mapa 

estratégico da categoria, sobre a perspectiva “Missão e Visão”, “Partes Interessadas”, 

“Processos Internos” e “Aprendizado e Crescimento”. Cabe salientar que os objetivos 

estratégicos foram especialmente analisados, utilizando “atributos”, para que a estratégia 

fique mais clara e objectiva. 

Baseou-se em indicadores de desempenho e os 6 E`s da administração pública: 

economicidade, excelência, execução, eficiência, eficácia e efetividade. 
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Visão 

 

"Ser referência como órgão de regulamentação e fiscalização profissional, coeso e 

articulado, apto para atuar com excelência na prestação de serviços, contribuindo para a 

qualidade de vida da sociedade." 

 

Missão 

 

"Exercer a fiscalização, normatização, orientação e disciplina do exercício ético profissional 

da Química, primando pela responsabilidade ambiental como fator fundamental de proteção 

da sociedade" 

 

Valores 

 

Ética e Transparência 

Unicidade 

Qualidade na Prestação de Serviços 

Inovação 

Compromisso e dedicação 

 

Análise de ambiente interno 

FORÇAS 

Legislação para o exercício da profissão (obrigatoriedade do exercício) 

Ampliação das categorias profissionais 

Ativo patrimonial da categoria 

Profissionais qualificados 

Localização estratégica das sedes 

Atendimento personalizado 

Facilidade na negociação de débitos 

FRAQUEZAS 

Treinamentos insuficientes 

Baixa disponibilidade financeira  

Legislação carente de atualização 

Falta de qualificação em gestão pública 

Tecnologia insuficiente 
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Análise de ambiente externo 

OPORTUNIDADES 

Redes sociais pouco exploradas 

Convênios com entidades de classe e instituições de ensino 

Novas tecnologias (ex. nanotecnologia) 

Segmento empresarial de base sólida 

Mercado Internacional (Globalização), aumento de produtividade industrial 

Possibilidade de atuar em novas políticas e regulamentação da ára da Química 

Aumento da atividade profissional da Química em diferentes indústrias 

Incentivo de órgãos governamentais na fiscalização do exercício profissional 

Diversificação das categorias profissionais 

Cursos de aperfeiçoamento provenientes de ações empresariais 

AMEAÇAS 

Insegurança jurídica (Lei nº 12.514/2011) 

Situação econômica do país 

Sombreamento de atribuições profissionais (ex. CREA, CRMV, CRF) 

Fornecedores despreparados 

Concorrência desleal entre profissionais 

 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico 

A adoção do planejamento estratégico pela cúpula gerencial; 

A implantação e análise dos resultados do plano de ação; 

E por fim, o gerenciamento dos aspectos humanos e culturais. 

 
 
Identificação da estratégia atual 
 
PARTES INTERESSADAS 

Orientar e garantir o exercício legal da profissão 

Garantir que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade, atestados por 

profissionais habilitados 

 
PROCESSOS INTERNOS 

Garantir uma fiscalização eficaz 

Estabelecer sistemática de orientação do exercício profissional 

Ampliar parcerias 

Estabelecer e manter contato com instituições de ensino formadoras de profissionais da 

Química 



15 

 

Criar canal permanente de comunicação com as partes interessadas 

Apoiar e promover ações de sustentabilidade ambiental e social 

Implantar sistema integrado e eletrônico de informações 

Aprimorar processos de trabalho 

 
APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

Qualificar adequadamente gestores e colaboradores para suprir as demandas da 

organização, além de implementar políticas de valorização para manter o capital humano. 

Adotar um sistema integrado e inovador de informações capaz de interligar o sistema 

CFQ/CRQ. 

Conscientizar, alinhar, direcionar e disseminar os objetivos estratégicos da organização 

para atingir os resultados esperados. 

 
Identificação da estratégia futura 

Garantir uma fiscalização eficaz 

Ampliar parcerias 

 
Objetivos e Metas 
Macro Objetivo: 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
O CRQ AL priorizou no exercício dos objetivos estratégicos que se encontram na atividade 
finalística. 1. Partes Interessadas a. Orientar e garantir o exercício legal da profissão Atributos 
1 - Pesquisar satisfação dos profissionais e empresas registrados 2 - Possuir julgamento 
célere de processos 3 - Garantir o julgamento célere em 1ª instância 4 - Aplicar sanções 5 – 
Orientar profissionais quanto as suas atribuições 6 - Tornar públicas as decisões 7 - Apurar 
denúncias para garantir que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade, atestados 
por profissionais habilitados. 
 
Objetivo: 
Orientar e garantir o exercício legal da profissão 
Objetivo: 
Garantir uma fiscalização eficaz 
Objetivo: 
Qualificar adequadamente gestores e colaboradores para suprir as demandas da 
organização 
Objetivo: 
Desenvolvimento de processos internos 
Objetivo: 
Normatizar o exercício profissional 
Objetivo: 
Criar canal permanente de comunicação com as partes interessadas 
Objetivo: 
Ampliar parcerias 
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3.3.Desempenho orçamentário 

 
Previsão orçamentária 2017 

Receitas correntes R$ 935.000,00 

Receitas de Capital R$ 203.000,00 

Total R$ 1.138.000,00 

 

Despesas correntes R$ 913.000,00 

Despesas de Capital R$ 25.000,00 

Total R$ 938.000,00 

 

Receita ARRECADA  

Receitas correntes R$ 629.959,57 

Receitas de Capital R$ 0,00 

Total R$ 629.959,57 

Despesa PAGA  

Despesas correntes R$ 555.831,45 

Despesas de Capital R$ 4.943,54 

Total R$ 560.774,99 

 

A variação apresentada no desempenho orçamentário se deve a projeções que não se 

concretizaram. Em relação a arrecadação, foi tomada como base todo o cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas existente, o que por si só produz uma estimativa bem acima da 

real projeção baseada em exercícios anteriores. Além disso, destaca-se o item Receita de 

capital que estimou um alto superávit não realizado e também uma alienação de bem que 

não realizada. 

Com relação a despesa, a variação é mero reflexo da estimativa de arrecadação já 

mencionada. 

O CRQ AL possui um orçamento muito enxuto, basicamente direcionado às atividades 

essenciais da organização. 

Além dos esforços habituais para poupar os recursos financeiros, de forma que não venha 

a causar desiquilíbrio nas contas do CRQ AL, percebe-se uma economia significativa, para 

nossos padrões orçamentários, em razão da vacância de dois funcionários. Contudo, no final 

do exercício, foi aberto processo de contratação por meio de concurso público.  Por 

consequência, acarretará o aumento das despesas correntes no exercício 2018. 

Mais informações sobre o desempenho constam nos quadros ANEXOS. 
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4.GOVERNANÇA 
 
 

4.1.Estrutura de governança da entidade 
 
Executado por membros do Conselho, conforme legislação específica do Sistema. 
 
Dirigentes e membros de conselhos 

 

Presidente: MARIA DE FÁTIMA DA COSTA LIPPO ACIOLI (2013/2016) 

Vice-Presidente: ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA (2015/2016) 

Secretário: JOSÉ JORGE DE LUCENA (2015/2016) 

Tesoureiro: CARMEM LUCIA DE PAIVA E SILVA ZANTA (2015/2016) 

Conselheiros Titulares e Suplentes: 

ALFREDO DURVAL VILLELA CORTEZ 

MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE 

ROBERTO PEIXOTO MENEZES  

MARIA TEREZA SOUZA DA SILVA 

MARIO CÉSAR JUCÁ 

MANOEL MESSIAS FIGUEIRA ALVES 

JOSÉ EDMUNDO ACIOLLY DE SOUZA 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA 

JOSEALDO TONHOLO 

 

A composição do CRQ é formada por profissionais da química devidamente registrados, 
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habilitados e regulares. Atende aos critérios específicos da legislação do Sistema CFQ/CRQs 

em que distribui as vagas procurando equilibrar as categorias profissionais existentes na área, 

seja de nível médio e superior.  

 
 
Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho 

 
Não possuem remuneração. Cargos honoríficos. 
 
Auditoria 

 

É realizada internamente por membros do Conselho com o apoio da assessoria contábil e 

jurídica do CRQ AL. 
 
Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição 
 
 
Comissões especiais formadas por membros do Conselho designadas para avaliação, 

parecer e encaminhamento às devidas providências conforme a legislação. 
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5.AREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

5.1.Gestão de pessoas 
 

O conselho conta com uma estrutura administrativa simples basicamente dividida em 

setores: 

 Diretoria Executiva 

 Administrativo/Financeiro 

 Fiscalização 

 Tecnologia da Informação/Informática 

 Apoio e serviços gerais. 

 Assessorias Contábeis e Jurídica 

 Prestadores de serviços e estagiários. 

A equipe do CRQ AL é formada por 6*(seis) funcionários do quadro fixo, contratados por 

processo seletivo público (concurso) e também conta com o apoio de Assessoria técnica 

especializada Contábil e Jurídica. 

 

Exercício Vencimento e vantagens fixas Outras Despesas Total 

Membros do Conselho 

2017 0,00 0,00 0,00 

Servidores de carreira vinculados ao órgão (efetivos) 

2017 114.039,66 0,00 114.039,66 

Servidores sem vínculo com a administração pública (comissionados) 

2017 29.027,20 0,00 29.027,20 

Servidores com contrato temporário 

2017 19.469,00 0,00 19.469,00 

 

A qualificação é adequada e atende as necessidades do CRQ AL por cada cargo/função 

correspondente. 

Em 2017 o CRQ AL realizou o total de R$ 153.406,61 de despesas com pessoal, o que 

representa 24,32% de sua receita no exercício.  

Sempre que possível e necessário o CRQ AL conta com o apoio de prestadores de serviços 

e estagiários para garantir o bom funcionamento de suas atividades. 

*Durante o exercício 2017 o CRQ estava com vacância de dois funcionários (administrativo 

e informática) o que foi amenizado com prestação de serviços na atividade de informática. 

Em dezembro de 2017, o CRQ AL abriu concurso público para os cargos acima 

mencionados. 
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5.2.Gestão de Tenologia da Informação 
 

O CRQ AL conta com sistemas informatizados no auxílio de suas atividades, sendo os 

principais o GESINCO (Gestão Integrada de Conselhos, desenvolvido especificamente na 

plataforma do sistema CFQ/CRQs) e SISCONT.NET(contabilidade) e o Além disso, o CRQ 

AL conta com um profissional técnico especializado em TI para atender as necessidades 

diárias do órgão e desenvolver ferramentas informatizadas internas que contribuem com a 

administração.  

SISTEMA OBJETIVO 

GESINCO – Gestão 

Integrada de Conselhos 

Sistema padronizado de controle de atendimento e serviços 

do CRQ AL que conta com módulos: secretaria, plenário 

(virtual), financeiro, andamento processual, fiscalização, 

jurídico, administração. Desenvolvido por MM SOLUÇÕES 

TECNOLOGICAS DE INFORMATICA LTDA – ME, CNPJ: 

18.528.296/0001-83, SERGIPE. 

SIC -  Sistema Interno de 

Controle 

Sistema desenvolvido no CRQ AL para auxiliar os mais 

diversos setores, contando com GED, Protocolo, Processos 

de Pagamentos entre outras ferramentas complementares. 

SISCONT Sistema de Contabilidade, IMPLANTA INFORMATICA 

LTDA, 37.994.043/0001-40, BRASILIA-DF 
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6.RELACIONAMENTO COM A 

SOCIEDADE 
 

O CRQ AL disponibiliza em sua página www.crq17.org.br informações sobre a gestão da 

entidade onde os usuários podem Acesso a Informação e o canal de Transparência, com os 

dados relevantes sobre a administração da entidade. 

Ainda no exercício 2017, o CRQ AL iniciou o processo de reformulação de sua página 

eletrônica com o objetivo de ampliar a oferta de serviços ao público, bem como tornar mais 

prático o acesso as informações fundamentais e legais sobre a organização. Infelizmente o 

projeto foi interrompido com o desligamento do profissional de informática. Contudo, será 

retomado assim que o novo servidor for contratado por meio de concurso público. 

Além dos mecanismos acima mencionados, o CRQ AL também possui página na rede social 

Facebook facebook.com/CRQAL visando estreitar a relação com público em geral. Também 

realizamos monitoramento da opinião do público por meio de enquetes e pela comunicação 

via e-mail e telefone. 

O CRQ AL também disponibiliza o e-mail da Ouvidoria: ouvidoria@crq17.org.br para atender 

as possíveis reclamações do público (em fase de implementação).  

http://www.crq17.org.br/
mailto:ouvidoria@crq17.org.br
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7.DESEMPENHO FINANCEIRO E 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Informações sobre o item constam nos quadros ANEXOS. 
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8.CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE 
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
Determinações e Recomendações do TCU 
 

As determinações e orientações são cumpridas, bem como esclarecimentos prestados 

sempre que solicitados. 
 

 
Determinações e Recomendações do Órgão de Controle Interno 
 

As determinações e orientações são cumpridas, bem como esclarecimentos prestados 

sempre que solicitados. 

 
 
Medidas administrativas para apuração de dano ao Erário 

 

O CRQ AL constitui comissão de sindicância para apuração de possíveis irregularidades e 

a adoção de providências cabíveis, quando necessário.  
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9.OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

O CRQ AL presta obediência às normas vigentes de controle da gestão pública, e procura 

sempre se ajustar quando identificadas possíveis inconformidades. 

Nos últimos anos, mesmo com a sua estrutura limitada, o CRQ AL vem aprimorando suas 

ferramentas de organização e controle com o objetivo aperfeiçoar a Gestão, e afastar 

possíveis inconformidades. 

Frequência em treinamentos para a Gestão e Controle. 


