
BALANÇO SOCIAL 2011 
CRQ-IV REGIÃO Conselho Regional de Química – IV Região (SP) 

Balanço Social 2011  



APRESENTAÇÃO 



INSTITUCIONAL 
 

 

A LEI Nº 2.800, DE 18/06/56, CRIOU O CONSELHO FEDERAL DE 

QUÍMICA E OS CONSELHOS REGIONAIS DE QUÍMICA. 

 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV REGIÃO  (CRQ-IV) 

 

Atuando no Estado de São Paulo, sua função é fiscalizar a atuação de profissionais e 

empresas da área da química, zelando e contribuindo para que as atividades 

químicas se desenvolvam dentro de elevados padrões de qualidade, com avanço 

tecnológico e respeito ao meio ambiente. A defesa desses princípios é fundamental 

para que o setor químico proporcione benefícios e bem-estar à sociedade. 



INSTITUCIONAL 

 

PLENÁRIO E COMISSÕES TÉCNICAS 

 

O Plenário do CRQ-IV é constituído por nove conselheiros titulares e nove 

suplentes. Cabe aos conselheiros titulares elegerem o presidente do Conselho, que 

tem mandato de três anos.  

Sempre que necessário, o Plenário recorre às comissões técnicas da entidade. Estas 

são formadas por profissionais da química que atuam em diferentes segmentos. 

Atualmente, estão ativas comissões das seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, 

Cosméticos, Divulgação, Ensino Técnico, Ensino Superior, Química Farmacêutica, 

Meio Ambiente e Saneantes. 



INSTITUCIONAL 

A presidência do CRQ-IV é exercida desde 2004 pelo  

Engenheiro Industrial - Modalidade Química Manlio de Augustinis. 

“O estreitamento das relações entre o Conselho e os  profissionais, empresas e 

estudantes da área química é uma das preocupações constantes de nossa 

administração. Os dados do Balanço Social referente ao ano de 2011 confirmam não 

só este compromisso, como também conferem transparência às demais ações de nossa 

administração. Cabe observar que em 2011, quando se comemorou o Ano 

Internacional da Química, este CRQ-IV desenvolveu uma série de atividades voltadas 

a valorizar a atuação do Profissional da Química no contexto da sociedade, bem 

como promoveu palestras paras crianças e adolescentes sobre a presença da Química 

no cotidiano e sua participação na qualidade de vida.” 
 

Manlio de Augustinis 



PLENÁRIO 

DIRETORIA 

PRESIDENTE 

COMISSÃO DE TOMADA 
DE CONTAS 

SUPERINTENDENTE 

CAMARAS TÉCNICAS 

Gabinete  
- GAB - 

Comunicação e Marketing 
- CMK 

Centro de Tecnologia de 
Informática - CTI 

Assessoria Técnica - AST 

Centro de Documentação 
e Informação - CDI 

 
Comissão Permanente 

de Licitação – CPL 

 

Gerência de Fiscalização  
- GFI - 

Gerência de Secretaria  
- GSE - 

Gerência de Contabilidade  
e Compras  

- GCC - 

Gerência  Jurídica  
- GJU -  

Gerência Financeira  
- GFA - 

Gerência de Infraestrutura  
- GIE - 

Gerência de Digitalização e 
Atendimento - GDA 

Escritórios 
Regionais 

- ER -   

Gerência de Recursos 
Humanos – GRH - 

ORGANOGRAMA 



NOSSAS  

INSTALAÇÕES 



EDIFÍCIO SEDE 

 Batizado com o nome do presidente que o idealizou e 

esteve à frente da entidade durante a sua construção, 

o edifício Olavo de Queiroz Guimarães Filho 

localiza-se na rua Oscar Freire, 2039, no bairro de 

Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP.  

 

 Construído com recursos próprios, o prédio foi 

projetado para proporcionar melhores condições de 

trabalho aos funcionários e um atendimento mais 

adequado ao público. 

 

 Por sua modernidade, o edifício conquistou o 

Prêmio Abcem 2003 – Melhores obras com aço do 

ano, na categoria Edifícios Multiandares.  

A obra consumiu 300 toneladas de aço e possui uma 

área útil de 3 mil m² (escritório, auditório, 

biblioteca, salão de eventos, salas de treinamento, 

restaurante, estacionamento e serviços) com três 

subsolos, térreo, mezanino, três andares-tipo; 

cobertura; ático; e casa de máquinas.  



ESCRITÓRIOS REGIONAIS  

 Instalados em salas alugadas, os escritórios foram 

criados para facilitar o atendimento dos profissionais, 

empresas, instituições de ensino e estudantes do 

Interior paulista, bem como dar suporte operacional 

às atividades de Fiscalização. 

 

 Os escritórios estão situados em dez cidades 

estratégicas: Campinas, Araraquara, Araçatuba, Bauru, 

Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio 

Preto, Santos, Piracicaba e Sorocaba.  

 

O crescimento do setor químico no Estado de São 

Paulo nos últimos dez anos justifica as instalações 

dos escritórios e também abre espaço para que o 

CRQ-IV promova eventos destinados a estimular o 

aperfeiçoamento dos profissionais dessas regiões.   



NOSSO  

TRABALHO 



A fiscalização do exercício profissional na área química é a atividade 

institucional do CRQ-IV. Na essência, ela objetiva evitar que a sociedade seja 

prejudicada pela produção de produtos e execução de serviços na área da 

química por empresas clandestinas ou pessoas desprovidas de conhecimentos 

científicos. 

FISCALIZAÇÃO  

O CRQ-IV, responsável pela fiscalização no Estado de 

São Paulo, é o maior do País. Nele estão registrados 

mais de 75 mil profissionais e 11 mil empresas.  



FISCALIZAÇÃO 
  

 

O Serviço de Fiscalização do CRQ-IV é executado por 25 fiscais, dos quais 12  

cobrem a Capital e a Região Metropolitana de São Paulo e os demais são  

responsáveis pelas outras cidades do estado. 

 

RESULTADOS DE 2011 

VISTORIAS 

NÚMERO 

DE 

FISCAIS 

TERMOS  

DE 

DECLARAÇÃO 

PLANTÕES  

DE  

ATENDIMENTO 

14.885 25 6.392 13 

Nota: O Termo de Declaração é um documento onde são 

relatadas as atividades desenvolvidas por pessoas 

encontradas em atividade na área da química, nas seguintes 

condições: para efeito de atualização de cadastro ou situação 

irregular. 



ATENDIMENTOS REALIZADOS 

O atendimento a profissionais, empresas e estudantes é feito pessoalmente, 

por telefone, e-mail e carta. 

*Documentos recebidos pelos escritórios/fiscais e enviados para 

processamento na sede do Conselho 

**Apenas pela Central de Atendimento (sede). 

ATENDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS - 2011 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS  9.564 

DOCUMENTOS ESCRITÓRIO/FISCAL (*) 7.743 

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 455.718 

E-MAILS/FAX RECEBIDOS 24.350 

ATENDIMENTO BALCÃO  8.266 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO (**) 30.596 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS 31.091 



SECRETARIA 

     Em 2011, foram expedidos 26.931 ofícios/circulares, 29.188 

correspondências e abertos 10.825 processos de profissionais e 

empresas. A Secretaria do CRQ-IV também processou o registro de 

7.261 profissionais e de 772 empresas. 

 

  

 



 Atua administrativa e judicialmente na 

regularização de prefeituras, serviços 

autônomos de água e esgoto e empresas de 

saneamento básico em todos os municípios da 

jurisdição do CRQ-IV,  a fim de que o 

abastecimento público (tratamento de água e 

esgoto) seja acompanhado e executado por 

profissional da química, que possui o 

conhecimento técnico e a competência 

profissional para garantir a qualidade da água 

que abastece a população.   

 

  

 

JURÍDICO 

Realiza trabalhos de divulgação de matérias 

jurídicas e decisões judiciais da legislação 

profissional da categoria dos químicos 

(Sistema CFQ/CRQs) perante mídias 

jurídicas, site e informativo do CRQ-IV, com 

o objetivo de esclarecer à sociedade a 

importância das atividades químicas 

desenvolvidas pelas empresas e atribuições dos 

profissionais na área da química em prol do 

meio ambiente, do consumidor e da ética 

profissional.  

 

  



  

COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 

A  Assessoria de Comunicação e Marketing (CMK) produz conteúdos para o Informativo 

CRQ-IV (maior veículo nacional de comunicação impressa da área química em termos de 

tiragem – 90 mil exemplares), site (www.crq4.org.br) e páginas da entidade no Facebook e 

Twitter. 

 

Negocia parcerias com editoras de livros, promotoras de cursos e eventos técnicos com o 

objetivo de obter vantagens para os profissionais e estudantes vinculados ao Conselho. 

 

Negocia patrocínios para obtenção de recursos destinados à realização de cursos gratuitos 

para os profissionais e estudantes, respondendo pela organização destes. 

 

A área também é responsável pela coordenação de campanhas publicitárias. 



AÇÕES DE APOIO AO  

PROFISSIONAL DA 

QUÍMICA 



PUBLICAÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS 

Com apoio de seu corpo técnico e de integrantes das comissões de especialistas, o 

CRQ-IV produz e disponibiliza gratuitamente manuais de orientação para auxiliar o 

correto exercício da atividade química.  

Também realiza simpósios e seminários gratuitos, voltados a discutir temas como 

meio ambiente, racionalização do uso da água, novos sistemas de produção etc. 

  

  

Os manuais estão disponíveis no site da 

entidade. 

http://www.crq4.org.br/downloads/cartilha_meioambiente_2008.pdf
http://www.crq4.org.br/downloads/livro_2005.pdf
http://www.crq4.org.br/sms/files/file/Entendendo a Responsabilidade T%C3%A9cnica_completo.pdf


  

MINICURSOS CRQ-IV 

Treinamentos incluem trabalhos em grupo 

Criado em 2006, o Programa Minicursos 

CRQ-IV destina-se a oferecer treinamentos 

gratuitos, sobre diversos ramos da química e 

da administração industrial, para profissionais 

em situação regular no Conselho.  

O programa é patrocinado pela Caixa 

Econômica Federal, o que possibilita ao 

Conselho oferecer aos participantes, além dos 

cursos, materiais didáticos e refeições. Os 

cursos ocorrem na sede e nas cidades onde a 

entidade mantém escritórios regionais. 



BIBLIOTECA 

O Centro de Documentação e 

Informação (CDI) “Miguel 

Romeu Cuocolo” foi criado em 

16 de agosto de 1994 e hoje 

possui em seu acervo mais de três 

mil obras técnicas e periódicos, 

editados no Brasil e no exterior. 

O CDI fica na sede do Conselho. O acesso é franqueado a profissionais, 

representantes de empresas e estudantes da área química. 



Fazer mais do que a lei prevê em benefício 

dos profissionais é uma prática adotada há 

muitos anos pelo CRQ-IV.  

Além dos cursos gratuitos de capacitação 

profissional, a entidade mantém há mais de 

dez anos uma bolsa eletrônica de 

empregos.  

O serviço é gratuito e se destina a facilitar 

o contato entre profissionais e empresas. 

 

  

BOLSA DE EMPREGOS 



  

FEIRAS & EXPOSIÇÕES  

Com o objetivo de divulgar a importância do trabalho do Profissional da Química, 

o CRQ-IV participa de Feiras e Exposições Tecnológicas. Nos estandes do 

Conselho, as equipes de Atendimento e Fiscalização esclarecem dúvidas sobre o 

exercício profissional, registro de empresas e a atuação da entidade.  

Em 2012, foram 17 participações em eventos voltados para a atividade química.  

EVENTOS/2011 ATENDIMENTOS 

FENASAN - setor de saneamento e meio ambiente 80 

HIGIEXPO - higiene, limpeza e conservação ambiental 89 

FIMAI  - meio ambiente industrial e sustentabilidade 99 



  

 

 

  

PRÊMIO NOBEL DE QUÍMICA 

No dia 05 de setembro, o japonês Akira 

Suzuki, um dos ganhadores do premio Nobel 

de Química de 2010, esteve na sede do 

Conselho. Com o apoio da Associação 

Brasileira de Engenharia Química – ABEQ, 

foi realizada uma palestra para 

aproximadamente 180 pessoas. 

Suzuki dividiu o Nobel de 2010 com os pesquisadores 

Ei-ichi Negishi e Richard F. Heck. Os estudos deles 

viabilizaram a produção de medicamentos para 

combater o câncer e a hipertensão.  



O CRQ-IV fechou convênio com a Caixa Econômica Federal para possibilitar aos 

profissionais vinculados à entidade acesso a uma linha de financiamento* com 

juros reduzidos. 

O benefício está disponível em todas as agências do banco. 

 

 

CRÉDITO APORTE 

*Regulamento completo no site do CRQ-IV 



DIVULGAÇÃO DA 

QUÍMICA PARA A 

SOCIEDADE 



  

QUÍMICAVIVA 
  

 

 

 
 

 

 

www.crq4.org.br/quimicaviva 

Produzido pela Assessoria de Comunicação e Marketing, com apoio da Comissão de 

Divulgação do CRQ-IV, a seção QuímicaViva do site usa uma linguagem acessível 

direcionada ao chamado público leigo. A ideia é mostrar que, se por um lado a química pode 

ser complexa e, quando utilizada sem os devidos cuidados, nociva ao meio ambiente, por 

outro, é uma das grandes responsáveis pela evolução da qualidade e da expectativa de vida do 

ser humano. 



  

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

Em 2011, estabelecido pela ONU como “Ano Internacional da Química”, o CRQ-IV 

desenvolveu uma grande campanha publicitária para falar dos benefícios proporcionados por 

essa ciência na qualidade de vida e o papel do Profissional da Química nesse contexto.  

A campanha incluiu peças publicitárias em estações e trens do Metrô, além de emissoras de 

rádio e TV, jornais e revistas. 

Anúncio para jornais e revistas Anúncio para a revista Nova Escola 

Anúncio para TV 

referente ao Dia 

do Profissional da 

Química 

Anúncio para TV 

referente ao Ano 

Internacional da 

Química 



  

PALESTRAS PARA ESTUDANTES 

  

Outra ação desenvolvida neste ano foi o Programa de Palestras  do AIQ 2011. Sob a 

responsabilidade da área de Fiscalização do Conselho, a iniciativa contou com a 

participação de profissionais e professores da área química. A meta inicial de apresentar 

1.500 palestras para estudantes dos níveis Fundamental e Médio do Estado de São Paulo 

foi amplamente superada. No fechamento do ano, a entidade contabilizava 2,3 mil 

apresentações em 496 instituições de ensino, alcançando um público de 167 mil crianças 

e adolescentes. 

Palestra realizada na Escola Estadual  (SP) - Alberto 

Levy 

Palestrantes mostraram a presença da Química no 

cotidiano dos alunos, como nos materiais usados na 

produção de calçados.  



INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO 



  

O CRQ-IV também atua fortemente junto às instituições de ensino que oferecem 

cursos técnicos e de nível superior.  

Esse trabalho vai desde a discussão de grades curriculares até a certificação dos cursos 

por meio do Programa Selo de Qualidade.  

 

   

São 320 instituições de nível médio e 182 de nível 

superior cadastradas no CRQ-IV. E um total de 805 

cursos cadastrados. 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 



A ideia de criação de um selo que atestasse a qualidade de cursos surgiu em 2004, 

quando o Conselho promoveu um fórum para discutir o ensino técnico e o 

mercado de trabalho.  

Após o evento, o Conselho montou uma comissão de ensino que, além de 

elaborar uma proposta de currículo, instituiu o Selo de Qualidade CRQ-IV.  

Trata-se de um programa de adesão voluntária e que estabelece critérios que, se 

atendidos, garantem à escola o direito a uma certificação para seu curso.  

Até o momento, cinco escolas técnicas possuem cursos certificados. 

O objetivo é identificar as escolas comprometidas com a qualidade e assim 

estimular a melhoria constante da formação dos Profissionais da Química. 

 

SELO DE QUALIDADE 



  

PRÊMIO CRQ-IV 

Outra ação voltada a valorizar as instituições de ensino, professores e os egressos de 

seus cursos é o Prêmio CRQ-IV. Trata-se de um concurso público anual que 

premia pesquisas desenvolvidas por estudantes de cursos técnicos e superiores da 

área química. 

Dividido em quatro modalidades, ele confere certificados e prêmios de R$ 10 mil 

para os melhores trabalhos. O orientador do trabalho (professor ou profissional 

atuante na área objeto do estudo) recebe R$ 4,6 mil (*). 

(*) Dos valores são descontados os impostos pertinentes. 



Alusivo ao Químico Francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), o Prêmio 

Lavoisier (medalha e diploma) foi criado pelo CRQ-IV para reconhecer e 

ressaltar a dedicação dos melhores alunos dos cursos de nível médio e superior 

da área da química ministrados no Estado de São Paulo. 

 

 

HONRA AO MÉRITO 

Em 2011, foram entregues 297 medalhas para os 

alunos do nível médio e 172 medalhas aos alunos 

de nível superior. Os melhores alunos são 

indicados pelas escolas.   



RECURSOS HUMANOS 
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QUADRO DE COLABORADORES 

O CRQ-IV encerrou o exercício de 2011 

com 138 colaboradores e 13 estagiários. 

Foram 17 admissões e 11 demissões no 

período.  

 

A faixa etária predominante dos 

colaboradores vai dos 18 aos 60 anos e o 

nível de escolaridade varia do ensino 

fundamental incompleto até o mestrado. 

Ao todo, 75% possuem nível superior.  



  
Aos funcionários do CRQ-IV são oferecidos os benefícios de assistência médica e 

odontológica, uniformes, vale-alimentação e vale-refeição, auxílio transporte e 

auxílio educação 

 

Foram ministrados em 2011 os seguintes treinamentos: Palestra 

Motivacional – Trabalho, Família e Felicidade; Palestra Nutricional: A melhora da 

qualidade de vida com a prática de atividade física e alimentação saudável  

 

 

Foram realizados cursos específicos para as áreas de Recursos Humanos, 

Informática, Jurídico, Contabilidade e Compras. 

 

 

 

BENEFÍCIOS E TREINAMENTOS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de exercícios físicos, a ginástica laboral consiste em alongamentos, 

relaxamento muscular e flexibilidade das articulações. 

Com exercícios diversificados, a ginástica laboral ocorre 02 

vezes por  semana.  

GINÁSTICA LABORAL 



  

SAÚDE 

O Conselho promove anualmente uma campanha de vacinação contra gripe destinada a 

todos os colaboradores, pais e dependentes da assistência médica, estagiários e 

terceirizados. Esta ação é promovida pelo CRQ-IV em parceria com a Lincx.  



  

CAMPANHA DO AGASALHO 

Todos os anos, os colaboradores do CRQ-IV se mobilizam na campanha do 

agasalho, em  parceria com o Sindicato dos Químicos, Químicos Industriais e 

Engenheiros Químicos do Estado de São Paulo (SINQUISP). A iniciativa 

possibilita a arrecadação de peças de roupas femininas, masculinas e infantis.  

Posteriormente, as doações são encaminhadas ao Fundo de Solidariedade e 

Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo para 

repasse a hospitais, albergues e outras entidades assistenciais do Estado de 

São Paulo.  



AÇÃO SOCIAL 

No dia 18 de dezembro, numa ação conjunta dos colaboradores de todos os  

departamentos, o CRQ-IV organizou um chá da tarde de Natal com a entrega de 

um kit presente para cada idoso do Lar dos Idosos Santo Alberto.  

 

A entrega foi feita na própria entidade, localizada na Zona Norte, que é composta 

por 56 idosos. Também foram doadas à instituição 11 cadeiras de banho. 

 



  

 

 

  

Com o slogan “A Química que corre pela vida”, o grupo de corridas é formado pelos 

colaboradores do CRQ-IV que praticam corrida e caminhada.   

AÇÕES DOS COLABORADORES 

“Valorizar e integrar os colaboradores do CRQ-IV com o objetivo de incentivá-los a sair do sedentarismo e buscar a qualidade de vida por meio da prática da corrida e 

caminhada. W.M” 



SUSTENTABILIDADE 



  

AÇÕES: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 Coleta Seletiva (plástico/reciclagem e metal/vidro/orgânicos); 

 

 Descarte correto de toners/cartuchos vazios, evitando que o plástico e os componentes 

eletrônicos se misturem ao meio ambiente.   

 

 Devolução de pilhas/baterias ao fabricante;  

 

 Descarte correto de lâmpadas fluorescentes, evitando a liberação de metais no meio 

ambiente;  

 

 Formulários e impressos são destinados para reciclagem.  

 

 O uso racional da energia elétrica é um dos pontos importantes no projeto da sede do CRQ-

IV. A luz natural proporciona substancial redução de energia elétrica que se destina na geração à 

iluminação artificial. 

 

 

 



DEMONSTRAÇÃO EM 

DADOS 



DEMONSTRAÇÃO   
DO VALOR ADICIONADO - DVA - (EM MILHARES DE RE   

CALCULO DO VALOR ADICIONADO 2010 2011 %

1- RECEITAS 25.505,35R$           28.788,76R$          

1.1 - Receitas de Contribuições 19.196,91R$           21.265,55R$          

1.2 - Receitas de Serviços 3.611,56R$             3.955,85R$            

1.3 - Divida Ativa 2.243,01R$             2.974,56R$            

1.4 - Outras Receitas Correntes 416,91R$                536,57R$               

1.5 - Receitas de Capital 36,96R$                  56,23R$                 

2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 9.278,21R$             10.069,31R$          

2.1 - Materiais de Consumo 459,41R$                423,06R$               

2.2 - Energia Elétrica, Água e Gás 208,19R$                196,28R$               

2-3 - Serviços de Terceiros 6.357,72R$             6.518,67R$            

2.4 - Despesas com Escritórios Regionais 1.082,08R$             1.282,11R$            

2.5 - Despesas com Reuniões e Repres. 572,07R$                767,05R$               

2.6 - Congressos, Seminários e Eventos 3,89R$                    236,63R$               

2.7 - Mini-cursos e Palestras 28,45R$                  245,31R$               

2.8 - Despesas de Capital -Imobilizações 566,40R$                400,20R$               

2.9 - Outros -R$                     -R$                     

3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 16.227,14R$           18.719,45R$          

4- PROVISÕES/REAVAL./DEPREC./REVERS. -13.761,13R$         -291,17R$              

4.1 -Mutações Patrimoniais Liq. 201,75R$                183,93R$               

4.2- Indep. Exec. Orçam. Liquido * -13.962,88R$         -475,10R$              

5- VALOR ADIC. LIQ. DA ENTIDADE (3-4) 2.466,01R$             18.428,28R$          

6- VALOR ADIC.  RECEBIDO EM TRANSF.

          - Receitas Patrimoniais 2.571,53R$             3.034,30R$            

7- VALOR ADIC. A DISTRIBUIR  (5+6) 5.037,54R$             21.462,58R$          

8- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 5.037,54R$             21.462,58R$          %

8.1 - Pessoal 10.944,19R$           12.579,64R$          57,83%

8.2- Premio CRQ IV/Medalhas 54,68R$                  87,65R$                 0,40%

8.3 - Impostos Taxas e Contribuições 14,37R$                  19,70R$                 0,09%

8.4 - Contribuição Parte CFQ 6.263,16R$             7.052,10R$            32,42%

8.5- Publicidade (Ano Intern. Quimica) -R$                     2.502,38R$            11,50%

8.6 - Locações e Alugueis Diversos 50,57R$                  228,01R$               1,05%

8.7 - Superavit/Déficit  do Exercício -12.289,43R$         -1.006,90R$           -3,29%

TOTAL DO VALOR ADIC. DISTRIBUIDO 5.037,54R$             21.462,58R$          100,00%

(*) (Constituição da P.D.D no Exercício no valor de M R$ 14.547,33)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA - (EM MILHARES DE REAIS)

Elaborado pela Gerência 

de Contabilidade e 

Compras – GCC. 


