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Controle e Fiscalização de
Produtos Químicos
Através da Divisão de Controle e Fiscalização de Produtos
Químicos (DCPQ) a Polícia Federal realiza o controle e a
fiscalização de atividades envolvendo o uso de produtos
químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração
de drogas ilícitas, cumprindo a Lei 10.357/2001 (e
regulamentações).
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Responsabilidade
Cada professor tem responsabilidade sobre compra e consumo de
reagentes controlados presentes em seu(s) laboratório(s).
Exemplo: Atualmente no Departamento de Ciências da Saúde:

Laboratório de bioquímica

Profª. Paola Rocha

Laboratório de Enfermagem

Profª. Paula Freitas
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Lei nº 10.357
Art. 12. Constitui infração administrativa:
III – omitir as informações a que se refere o art. 8º desta Lei, ou prestá-las com dados
incompletos ou inexatos;
IV – deixar de apresentar ao órgão fiscalizador, quando solicitado, notas fiscais,
manifestos e outros documentos de controle;
VI – exercer atividade sujeita a controle e fiscalização com pessoa física ou jurídica
não autorizada ou em situação irregular, nos termos desta Lei;
VII – deixar de informar qualquer suspeita de desvio de produto químico controlado,
para fins ilícitos;
VIII – importar, exportar ou reexportar produto químico controlado, sem autorização
prévia;
X – adulterar laudos técnicos, notas fiscais, rótulos e embalagem de produtos
químicos controlados visando a burlar o controle e a fiscalização;
XII – deixar de comunicar ao Departamento de Polícia Federal furto, roubo ou extravio
de produto químico controlado e documento de controle, no prazo de quarenta e
oito horas; e
XIII – dificultar, de qualquer maneira, a ação do órgão de controle e fiscalização.
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Fluxo de envio do MAPA
1° dia útil do mês:
Envio do Mapa

Controle de
Produtos
Químicos

Levantar o consumo e entrada de
regentes no mês estabelecido em
ação com técnicos de laboratórios

Envio do Mapa

Chefe do
Departamento e
Técnico da Comissão

Envio do Mapa

Professores
Coordenadores

Técnico da Comissão
responsável pelo
Departamento

O Técnico deverá enviar uma cópia do arquivo final, também, aos
coordenados de laboratório e chefes de departamento

Reunir em um arquivo
único todos os MAPAS
do departamento

(membro do departamento)

ATENÇÃO: 5° dia útil do mês:
Envio do Mapa
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ALMOXARIFADO
• Armazenamento em cada laboratório:
– Produtos controlados em armários com chave e acesso
restrito.

• Almoxarifado Compartilhado:
– Quais os reagentes e quantidades atuais?
– Definir UM servidor responsável pelo controle de saída
deste depósito.
– Relatar a saída (consumo) e indicar pra qual laboratório foi
deslocado o reagente.
– Relatar a entrada. Como e de onde veio o produto.
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COMPRAS
• Verificar se a empresa fornecedora tem autorização de venda
daquele produto:
http://www.pf.gov.br > Produtos Químicos > Consulta >
Habilitação de Empresas;
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COMPRAS: TIPO PADRÃO
CNPJ da CEUNES – Método oficial:
Via DA: Portal administrativo > Sist. Adm. – Amb. de Produção >
Login > Solicitação > Criar nova...
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COMPRAS: ALTERNATIVO 1
CPF do comprador:
• Realizar a compra no próprio CPF e preencher o termo de
doação do produto para o CEUNES;
• Manter a Nota Fiscal e o termo de doação originais no
laboratório onde o reagente se encontra e enviar as cópias
digitalizadas
e
impressas
para
produtosquimicosceunes@gmail.com;
• Manter as NFs por cinco anos.
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COMPRAS PARA QUANTIDADES ELEVADAS
CNPJ do CEUNES – Método alternativo:
1.
2.

3.

4.
•
•
•

Verificar se a empresa fornecedora tem autorização de venda daquele produto e
se o CEUNES tem licença para trabalhar com o mesmo produto;
Solicitar um orçamento no CNPJ do CEUNES e então encaminhar para
produtosquimicosceunes@gmail.com solicitando autorização de compra.
Também deve ser especificado dados referente ao comprador como: Nome, CPF,
Local de Entrega dentro do CEUNES (o almoxarifado não pode receber produtos comprados
por terceiros, mesmo que em nome do CEUNES), Dados do Projeto financiador e etc.;
Etapa 1 é executada novamente pelo presidente da Comissão. Caso tudo esteja
regular, o presidente emitirá autorização para a compra por e-mail (com cópia ao
professor) diretamente ao vendedor com especificações emissão da Nota Fiscal.
Por fim o professor pode executar o pagamento, finalizando a compra
Na Nota Fiscal gerada, no campo Observações, deve vir o nome do professor responsável
pela compra com seu CPF e os dados do projeto financiador;
A entrega é realizada no laboratório ou sala do professor;
O professor tem a responsabilidade de enviar a Nota Fiscal original para o Setor de
Produtos Químicos.
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COMPRAS PARA QUANTIDADES
ELEVADAS
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COMPRAS PARA QUANTIDADES
ELEVADAS
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ATENÇÃO
• QUANDO COMPRAR PRODUTOS
QUÍMICOS CONTROLADOS EM
NOME DO CEUNES, NÃO
COLOCAR O NOME DO ALUNO
NAS OBSERVAÇÕES
(OU SEJA, CONSIDERANDO O ALUNO ÚNICO RESPONSÁVEL)
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Obrigado!
Pedro Ribeiro Figueiredo Couto
ramal: 1814
produtosquimicosceunes@gmail.com
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