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Ordem Interna nº 03 de 10 de julho de 2020 

 

Regulamenta a aquisição, estoque, 

uso e descarte de produtos químicos 

controlados pela Polícia Federal e 

fixa procedimentos de envio dos 

mapas de controle mensais. 

 

 

 O Diretor-Presidente da Fundação de Apoio Universitário-FAU e 

Fundação Delfim Mendes Silveira-FDMS, no uso de suas atribuições 

estatutárias, tendo em vista os termos contidos na Portaria n° 240 de 12 de 

março de 2019 emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública-MJSP, a 

qual estabelece procedimentos para o controle e fiscalização de produtos 

químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal. 

 

 

RESOLVE: 

 

1º Estabelecer orientações visando evitar equívocos e imprecisões nas 

requisições de aquisição de determinados produtos químicos, assim como na 

declaração de controle de produtos químicos no mapa mensal. 

 

2° Fixar que no momento da requisição de compra por parte do 

coordenador, deverá ser informado ao setor de compras o nome do produto 

químico conforme a nomenclatura contida nas listas de I a VII da referida Portaria 

240/2019, tal qual previsto no link: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-

quimicos/legislacao/portaria-240.pdf 

 

3º Orientar que a coordenação do projeto deverá encaminhar, em meio 

físico ou por e-mail, no formato PDF, os mapas de controle mensais 

devidamente preenchidos e assinados contendo as informações nele exigidas, 

mesmo que não tenha ocorrido nenhum consumo no período. 
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4º O mapa de controle deverá ser entregue, impreterivelmente, até o 5º 

dia de cada mês independentemente da utilização do produto, conforme modelo 

do mapa em ANEXO.  

 

5º Os produtos químicos, quando em estoque ou armazenados, deverão 

ser devidamente identificados para fins de controle e fiscalização, respeitadas as 

normas específicas de segurança. 

 

6º Os rótulos de embalagens deverão conter, em local visível e de fácil 

identificação, informações sobre a concentração de cada produto químico e a 

inscrição: PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL. 

 

7º No caso de furto, roubo ou extravio do produto químico a coordenação 

deverá imediatamente registrar a ocorrência em unidade policial, bem como 

comunicar de pronto à Fundação de Apoio (fornecendo cópia do Blteim de 

Ocorrência) para que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, seja o fato 

comunicado à Polícia Federal. 

 

8º Acerca do descarte dos produtos remanescentes a informação que 

deverá ser prestada, em atendimento ao que está estabelecido na legislação, 

será a destruição do produto ou sua doação. 

 

Destruição: Deverá ser implementada pelo próprio projeto ou por 

empresa terceirizada, sendo que no caso de contratação de empresa 

terceirizada, os custos incorrerão pelo projeto. 

Os produtos químicos serão destruídos com as devidas cautelas para não 

causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, mediante o emprego de 

métodos adequados e em conformidade com as normas estabelecidas pela 

ABNT e/ou pelos órgãos de controle ambiental e de saúde. 

O procedimento aqui referido, em atendimento à Portaria 240/2019, 

deverá ser precedido de comunicação formalizada com antecedência mínima de 

45 (quarenta e cinco) dias, informando o local onde será feita a destruição ou a 

destinação, tendo em vista que haverá de ser feita anterior comunicação à 

Polícia Federal que poderá fazer-se presente no momento da destruição. 
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Doação: Serão doados para a Universidade Federal de Pelotas, salvo sua 

expressa recusa. 

 

9º É da direta e pessoal responsabilidade da coordenação do projeto as 

informações prestadas e respeito às orientações descritas nesta Ordem Interna, 

assumindo as consequências administrativas, civis e criminais por eventual 

omissão ou descumprimento. 

 

 Esta ordem interna entra em vigor na presente data. 

 

Pelotas, 10 de julho de 2020 

 

 

____________________________________ 

Prof. Marco Aurélio Romeu Fernandes 

Diretor-Presidente 

Fundação de Apoio Universitário-FAU 

Fundação Delfim Mendes Silveira-FDMS 
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ANEXO (MAPA DE CONTROLE) 

 

Relação de Produtos Químicos Controlados 
 

Projeto: xxxxxx 
Contrato: xx/xxxxx 
Coordenador responsável: xxxxxxx 
Mês de referência: ___xxxx______________ 
 

Obs: Deve ser enviado até o quinto dia de cada mês informando todas as 
atividades realizadas no mês anterior com produtos químicos controlados. 
Referência Legal: Portaria 240/2019 (art. 50, § 2º). 

 
 

Mapa de controle mensal 
 

Substância Lista Data da 

utilização 

Forma de 

utilização 

Finalidade Consumo 

Kg ou Ml 

Estoque 

anterior 

Estoque 

atual 

Acetona II       

Ácido 

Bórico 

IV       

Ácido 

Clorídrico 

IV       

Éter Etílico II       

 
 
Responsável pelo preenchimento: ____________________________ 
 
Contato: _________________________ 
 
E-mail: ___________________________ 
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Orientações referentes aos mapas de controle mensais e seu preenchimento. 
 
 
Informações que constam no mapa: 
 

1. Nome do produto: Nome contido em uma das sete listas: Será previamente 

inserido no mapa pela Fundação de Apoio. 

2. Lista: Informar em qual listagem o produto se encontra: Será previamente 

inserido no mapa pela Fundação de Apoio. 

3. Mês de referência: Mês a qual se refere o mapa. 

4. Data da utilização: Data que fez uso do produto Ex: (XX/XX/2020) 

5. Forma de utilização: Declarar qual utilização foi dada ao produto. O sistema 

oferece três tipos de utilização. São elas:  

 

a. Consumo: Pode ser uma de 5 opções 

b. Transformação: 1 opção 

c. Produção: 1 opção 

 

a) Utilização para consumo se aplica nestes casos: 

1) Processo Produtivo: Produção de produtos isentos (não 

controlados pela Polícia Federal) 

2) Tratamento de Afluentes e Efluentes: Eliminação de 

impurezas/descontaminação 

3) Limpeza e Manutenção: Higienização, assepsia  

4) Análises Laboratoriais: Exames clínicos de laboratórios 

5) Outros 

 

b) Utilização para Transformação: 
 
Transformação da matéria prima em produto final controlado pela Polícia Federal. 
Neste caso deverá ocorrer a especificação, quantidades e procedência dos produtos 
químicos controlados que sofreram transformação química, assim como as 
especificações e quantidades dos produtos químicos controlados obtidos no 
processo. 
 
 
 
 

mailto:direcao.fau@gmail.com
mailto:direcao.fau@fundacoesufpel.com.br


 

Página 6 de 7 
 

Fundações de Apoio à UFPel 
Fundação de Apoio Universitário – FAU e Fundação Delfim Mendes Silveira-FDMS 

Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP: 96010-150, Centro, Pelotas/RS 
Telefone: (53) 3026. 6900  / direcao.fau@fundacoesufpel.com.br/direcao.fdms@fundacoesufpel.com.br 

 
 

 
c) Utlização para Produção:  
 
É a criação de um produto composto controlado com o uso de matéria prima 
controlada. 
 

 
6. Finalidade:  Informar para qual finalidade o produto foi utilizado. Ex: Extração 

de pigmento em folhas, limpeza de lâminas, etc 
7. Consumo Kg ou Ml: Informar sempre em Ml ou Kg a quantidade usada. Ex: 

(500 ml) 

8. Estoque anterior: Inserir a quantidade que foi informada no mês anterior.  
9. Estoque atual: Deverá ser informada a quantidade existente do produto na 

data de preenchimento do mapa. 

 
 
Dúvidas frequentes 
 
O que são os Mapas Mensais de Controle? 

Os Mapas Mensais de Controle são as informações referente às atividades 

praticadas com produtos químicos controlados realizadas durante o mês calendário. 

São informações devidas por pessoa física e jurídica que exerceu atividade com 

produtos químicos controlados pela Polícia Federal. 

Referência Legal: Lei 10.357/01 (art. 8º e 9º) e Portaria 240/2019 (art. 50, §§ 1º e 2º). 

  

Quem está obrigado a informar os Mapas de Controle? 

Toda pessoa física e jurídica que exerceu atividade com produtos químicos 

controlados pela Polícia Federal. 

Referência Legal: Lei 10.357/01 (art. 8º) e Portaria 240/2019 (art. 50, caput). 

  

Qual a data limite para o envio dos Mapas Mensais de Controle de Produtos 

Químicos? 

A pessoa física e jurídica que possui CRC e CLF válidos deve enviar até o décimo 

quinto dia de cada mês os Mapas de Controle, informando todas as atividades 

realizadas no mês anterior com produtos químicos controlados.  

Para que haja tempo hábil de consolidação das informações, o envio para a 

Fundação deverá ocorrer impreterivelmente até o 5° dia de cada mês. 

O mapa poderá ser encaminhado via e-mail, assinado no Arquivo PDF. 

Referência Legal: Portaria 240/2019 (art. 50, § 2º). 
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Não houve atividade com produtos químicos este mês. Devo enviar os Mapas? 

Sim. É obrigatório o envio mensal dos mapas de controle, pela pessoa física ou 

jurídica, mesmo que no período não tenha ocorrido atividade com os respectivos 

produtos químicos controlados e mesmo que o estoque esteja zerado. 

Referência Legal: Portaria 240/2019 (art. 50, caput e art. 53). 

 
Qual a consequência da não entrega dos Mapas Mensais? 

A empresa que não entregar ou entregar com atraso os Mapas Mensais de Controle 

pratica infração administrativa, sendo no ato fiscalizatório lançada a devida infração 

para análise e posterior punição conforme preconiza a legislação pertinente. 

Cumpre informar eventual não cumprimento das exigências legais e posteriores 
infrações e multas deverá ser responsabilidade do coordenador responsável pelo 
projeto. 
Referência Legal: Lei 10.357/01 (art. 12, inciso III - previsão) e Lei 10.537/01 (art. 14 

- sanções). 
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