Termo de Responsabilidade Técnica
Senhor Presidente do Conselho Regional de Química XVI Região,
Conforme determina o artigo 350 do Decreto-lei nº 5.452/43 - C.L.T. e respeitadas a Resolução Ordinária
nº 927/70 (Código de Ética dos Profissionais da Química) e as Resoluções Normativas nº 12/59 e nº 133/92 do CFQ, eu
Nome:_________________________________________________________________ CRQ-XVI nº _________________
Endereço: __________________________________________________nº __________ CEP: _____________________
Bairro: _______________________________________ Município: __________________________________UF: ______
E-mail: _________________________________________ DDD/Telefone: _______ - ____________________________
submeto à apreciação desse Conselho minha indicação como responsável técnico por atividades Químicas desenvolvidas
no(a):
Razão Social: ______________________________________________________________________________________
Nome de Fantasia:_______________________________________________________ CNPJ nº: ___________________
Endereço: ____________________________________________________ nº _____ complemento: _________________
Bairro: _________________________ Município: _________________________ UF: _____ CEP: __________________
Tel 1: __________________________ Tel 2: _______________________________ Fax: _________________________
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E-mail: ___________________________________________ Área ocupada: _______ m Número de empregados (total):
___________Número de empregados envolvidos na atividade química: ______________

O estabelecimento iniciou atividades? ( )sim ( )não. Em caso negativo, especificar previsão de início:____________________
Dias e horários de funcionamento do estabelecimento:
1. Dias: ( ) segunda a sexta-feira
2. Horário: ( ) comercial

( ) segunda a sábado

( ) 24 horas

( ) segunda a domingo ( ) outro:____________________________________

( ) outro_________________________________________________________ __________

Declaro que respeitarei o termo de compromisso firmado por mim neste documento, bem como conhecer
as implicações legais decorrentes do não cumprimento de minhas obrigações como profissional e membro da sociedade.
Declaro, sob penas das sanções pertinentes, que exercerei efetivamente minha profissão no
estabelecimento, nos períodos assinalados:

Matutino
Vespertino
Noturno

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Sábado

Domingo

Das_______
Às______Hs

Das______
Às_____Hs

Das______
Às_____Hs

Das______
Às_____Hs

Das______
Às_____Hs

Das______
Às_____Hs

Das______
Às_____Hs
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Das______

Das______

Das______

Das______

Às______Hs

Às_____Hs

Às_____Hs

Às_____Hs

Às_____Hs

Às_____Hs

Às_____Hs

Das_______
Às______Hs

Das______
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Das______
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Às_____Hs

Das______
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Às_____Hs

Das______
Às_____Hs

Declaro não desenvolver qualquer outra atividade profissional ou análoga que me impeça de cumprir a
jornada de trabalho acima proposta.
De acordo, ____________ , ____ de ____________ de _______.

_____________________________________________

Assinatura e carimbo do representante do estabelecimento

______________________________

Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica pelos produtos fabricados
1. Estabelecimento
Razão Social:_______________________________________________________________ CNPJ nº ________________
2. Produtos fabricados no estabelecimento, sob minha responsabilidade:
Produto

Produto

1

5

2

6

3

7

4

8

3. Abrangência da responsabilidade técnica em relação ao processo produtivo:
a) ( ) Total
b) ( ) Parcial(especificar) ____________________________________________________________________________
c) Outro responsável:________________________________________________________CRQ XVI________________
4. Há produtos ou matérias primas sujeitos(as) ao controle de órgãos reguladores (Vigilância
Sanitária, Ministério do Exército, Policia Federal,etc.)?
Especificar________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Responsável Técnico:______________________________________________________________________________
5. É feito algum tipo de controle de qualidade matéria prima e/ou no decorrer do processo produtivo e/ou de produto
acabado?
Natureza dos ensaios:
a) Análises químicas ( )
b) Análises físico químicas ( )
c) Análises microbiológicas ( )
c) Outro. Especificar:__________________________________
6. É utilizada água no estabelecimento para fins de:
a) Produção:
( )Sim
( )Não
b) Utilidades: (Alimentação de caldeiras, torres de resfriamento, etc.
( )Sim
c) Fins potáveis: ( )Sim
( )Não
Obs.: O tratamento é feito no estabelecimento? ( )Sim
( )Não
É de sua responsabilidade técnica?
( )Sim
( )Não

( )Não

7. O processo produtivo empregado no estabelecimento gera:
a) Efluentes líquidos:
( )Sim
( )Não
b) Emissões de gases: ( )Sim
( )Não
c) Resíduos sólidos:
( )Sim
( )Não
Obs.: O tratamento é feito no estabelecimento? ( )Sim
( )Não (informar abaixo quem realiza o tratamento)
_________________________________________________________________________________________
É de sua responsabilidade técnica?
( )Sim
( )Não (informar abaixo quem é responsável)
_________________________________________________________________________________________
8. Abrangência da responsabilidade técnica:
( ) 8.1 Total. Sou responsável por todas as atividades do processo de produção.
( ) 8.2 Parcial. Sou responsável por (especificar): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Na hipótese 8.2 informar o nome do outro profissional da química ou empresa que atua como responsável:
Nome: _____________________________________________________ CRQ XVI nº: _____________________

___________, ______ de _____________ de ______
__________________________________
Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica no âmbito laboratorial
1. Estabelecimento
Razão Social:_______________________________________________________________ CNPJ nº ________________

2. Informações gerais:
2.1 Da finalidade:
a) Uso do próprio estabelecimento( )

b) Prestação de serviços a terceiros( )

2.2 Da natureza das atividades desenvolvidas:
a) Pesquisa e desenvolvimento( )

b) Controle de matérias-primas( )

c) Controle de processo( )

d) Controle de produto final( )

e) Laboratório de ensino ( )

f) Outro( ): Especificar: _________________________
____________________________________________

2.3 Natureza dos ensaios:
( ) a) Análises químicas.

( ) b) Análises físico-químicas.

( ) c) Análises microbiológicas.

( ) d) Outro. Especificar: ________________________
_______________________________________
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2.4 Área ocupada: _______m

2.5 Número de pessoas que atuam no setor:_____________

2.6 Principais reagentes utilizados: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.7 Principais equipamentos: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Abrangência da responsabilidade técnica:
( ) 3.1 Total. Sou responsável por todas as atividades laboratoriais
( ) 3.2 Parcial. Sou responsável por (especificar): _________________________________________
___________________________________________________________________________
Na hipótese 3.2 informar o nome do outro profissional da química ou empresa que atua como responsável:
Nome: _______________________________________________CRQ XVI nº: __________________

___________, ____ de ____________ de _______

_________________________________
Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica no âmbito do tratamento de águas
1. Estabelecimento

Razão Social:___________________________________________________________CNPJ ______________________

2. Informações relativas ao uso de água:
2.1 É utilizada água pelo estabelecimento?
( ) Sim

( ) Não

Finalidade:
a) Utilização na produção ( )
b) Utilidades (alimentação de caldeiras, torres de resfriamento, etc.) ( )
c) Piscinas ( )
d) Fins potáveis (uso próprio e/ou abastecimento público) ( )
e) Outro. Especificar: ________________________________________________________________
2.1.1 A água é tratada no estabelecimento?
( ) Sim

( ) Não

Especificar o tipo de tratamento: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.1.2 Produtos químicos e auxiliares utilizados no tratamento: _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.1.3 Volume de água tratada: ________________________________________________________
3. Abrangência da responsabilidade técnica:
( ) 3.1 Total. Sou responsável pelo tratamento de águas.
( ) 3.2 Parcial. Sou responsável por (especifique): __________________________________________
________________________________________________________________________________
Na hipótese 3.2 deverá ser informado nome do outro profissional da química ou empresa que atua como
responsável:
Nome: __________________________________________________ CRQ-XVI nº: ________________

____________________, ______ de __________________ de _______

________________________________________________________________

Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica em relação ao meio ambiente
1. Estabelecimento
Razão Social:_________________________________________________________

CNPJ ______________________

1. São gerados gases no decorrer do processamento?
( ) Sim

( ) Não

5.1.1 É feito algum tipo de controle e/ou tratamento dessas emissões?
( ) Sim

( ) Não

Explique:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. São gerados efluentes líquidos no decorrer do processamento?
( ) Sim

( ) Não (passe para o item 5.3)

2.1 Os efluentes são tratados no estabelecimento?
( ) Sim

( ) Não

Explique: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.2 Produtos químicos e auxiliares utilizados no tratamento: _________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. São gerados resíduos sólidos no decorrer do processamento?
( ) Sim

( ) Não

3.1 Os resíduos sólidos são tratados no estabelecimento?
( ) Sim

( ) Não

Explique: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.2 Produtos químicos e auxiliares utilizados no tratamento: _________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Abrangência da responsabilidade técnica pela área ambiental:
( ) 4.1 Total. Sou responsável por todas as atividades relacionadas ao meio ambiente.
( ) 4.2 Parcial. Sou responsável por (especifique): __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Na hipótese 4.2 deverá ser informado nome do outro profissional da química ou empresa que atua como
responsável:
Nome: ______________________________________________________CRQ-XVI nº: _____________

____________________, ______ de __________________ de _______

_____________________________________________________

Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica no âmbito do comércio
1. Estabelecimento
Razão Social:_______________________________________________________________ CNPJ nº ________________

2. Produtos comercializados pelo estabelecimento
Produto

Produto
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3. Das práticas operacionais empregadas pelo estabelecimento (pode ser assinalada mais de uma alternativa por item):
3.1 Procedência dos produtos:

( ) Nacional

( )Importado

3.2 Forma de comercialização:

( ) Atacado

( ) Varejo

3.2 Características dos produtos:
( ) Inflamáveis.
( ) Tóxicos

( ) Corrosivos.
( ) Radioativos

( ) Explosivos
( ) Inertes

3.3 Informações adicionais:
É feito controle de qualidade de produtos?

( ) Sim

( ) Não

São estocados produtos?

( ) Sim

( ) Não

São embalados e/ou re-embalados produtos? ( ) Sim
É feita mistura entre produtos

( ) Sim

( ) Não

( ) Não

É feita a rotulagem e/ou re-rotulagem de produtos?

( ) Sim

( ) Não

É feito assessoramento técnico a clientes?

( ) Sim

( ) Não

4. Abrangência da responsabilidade técnica:
( ) 4.1Total. Sou responsável pelos produtos comercializados e pelas práticas operacionais verificadas no estabelecimento.
( ) 4.2 Parcial. Sou responsável por (especifique): ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Na hipótese 4.2 deverá ser informado o nome do outro profissional da química ou empresa que atua como responsável:
Nome: ________________________________________________________ CRQ-XVI nº: _____________________

____________________, ______ de __________________ de _______

_______________________________________________________

Assinatura e carimbo do profissional

Abrangência da responsabilidade técnica relativa à prestação de serviços
1. Estabelecimento
Razão Social:____________________________________________________________CNPJ _____________________

2. Dos serviços prestados:
2.1 Especifique o tipo de serviço(s) executado(s): _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.3 Relacione os produtos empregados na execução dos serviços: _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.4 Local onde o serviço é executado:
( ) No próprio estabelecimento.
( ) No estabelecimento do contratante.
( ) Outro. Especificar: ________________________________________________________________
2.5 Volume de serviços prestados mensalmente: ______________________________________________
2.6 É feito algum tipo de controle de qualidade ou é desenvolvida alguma atividade laboratorial para execução dos serviços?

( ) Sim (preencher Abrangência Laboratorial)

( ) Não

2.7 É utilizada água no estabelecimento para fins de produção, utilidades e/ou potáveis?
( ) Sim. (preencher Abrangência Tratamento de Água)

( ) Não.

2.8 Na execução dos serviços são gerados gases, efluentes líquidos e/ou resíduos sólidos?
( ) Sim (preencher Abrangência Meio Ambiente)

( ) Não

3. Abrangência da responsabilidade técnica:
( ) 3.1 Total. Sou responsável por todos os serviços prestados.
( ) 3.2 Parcial. Sou responsável por (especificar): _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Na hipótese 3.2 deverá ser informado nome do outro profissional da química ou empresa que atua como
responsável:
Nome: _____________________________________________________ CRQ-XVI ______________

____________, ______ de __________________ de _______

______________________________

Assinatura e carimbo do profissional

