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1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA ENTIDADE 
 

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA tem por finalidade 

precípua orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Psicólogo na Jurisdição do 

Estado do Maranhão, zelando pela fiel observância dos princípios do código de ética, servir como 

tribunal ético de 1.a instância, julgado e impondo sanções para situações de violação do Código de 

Ética do Psicólogo.  

Criado pela Resolução CFP n.º 001/2013 e normatizado pela Lei Federal n.º 5.766 de 

20 de dezembro de 1971, seccional: até o ano de 2013 era uma seccional subordinada ao Conselho 

Regional de Psicologia do Ceará CRP 11, a partir do ano de 2014 foi efetivado o processo de 

desmembramento, e, o Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA passou a ser 

unidade administrativa autônoma.     

É uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com 

jurisdição no Estado do Maranhão que possui autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo 

de sua vinculação ao Conselho Federal de Psicologia-CFP, sua sede administrativa está situada na 

Rua Dezessete, Quadra 22, nº 9, Conjunto Vinhais, 65071-150, São Luis/MA. 

Priorizou-se no ano de 2018 a intensificação das ações de fiscalização, com a 

descentralização e interiorização das ações, celeridade na instrução e análise nos processos 

administrativos, realização de rodas de conversa e fóruns de discussão.  

De acordo com diretrizes e metas estabelecidas pelo II Congresso Regional de 

Psicologia do CRP-MA, acerca das diretrizes que versam sobre registro, orientação e fiscalização e 

organização democrática do Sistema Conselhos, foi realizado aperfeiçoamento das estratégias de 

diálogo com a categoria e sociedade, e no âmbito da orientação, realizou-se 147 orientações via e-

mail e presenciais, tendo como temas principais a atuação na área clínica e a elaboração de 

documentos psicológicos, dessa maneira, no momento da entrega da primeira Carteira de 

Identidade Profissional, foram abordados os referidos temas em mini-cursos e palestras, tendo 

como abrangência profissionais da Psicologia registrados no Maranhão em 2018.  
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2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

2.1 Identificação da Entidade 

Nome: 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO CRP22 

CNPJ: 

19.540.933/0001-08 

Natureza Jurídica: 

Órgão Público Autônomo Federal 

Cnae: 

84.11-6-00 

Endereço Postal: 

Rua Dezessete, Quadra 22, nº 9, Conjunto Vinhais, 65071-150, São Luis/MA 

Telefones: 

(98) 3227-0556. 3268-9353 

Endereço da página da Internet: 

www.crpma.org.br 

Endereço do Correio Eletrônico Institucional: 

contabilidade@crpma.org.br 

 
 

2.2 Finalidade e competências institucionais 

 

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA tem por finalidade a garantia da 

orientação e fiscalização profissional, registro e servir como tribunal ético de 1.ª instância, 

contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão, proporcionando 

condições para o aprimoramento do exercício e das atividades profissionais do psicólogo no 

âmbito do Estado do Maranhão, zelando pela fiel observância dos princípios ético-profissionais. 

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PLANO DE AÇÃO/TRABALHO DE 2018 

 
a) Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo 

com a categoria e sociedade. 

O CRP/MA devem cumprir função social de garantir o exercício qualificado e ético da 

Psicologia no Estado do Maranhão. Faz, portanto, mediação entre as necessidades da sociedade 
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e as possibilidades de resposta da Psicologia. Cabem, neste eixo, reformulações ou 

contribuições de formas democráticas e estrutura de funcionamento do regional. 

 

b) Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático e de garantia de direitos. 

Esse eixo deve contemplar planos de qualificação e construção de referências para o exercício 

profissional, avançado na discussão sobre o trabalho em diferentes campos. 

 

c) Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de garantia de direitos. 

O desenvolvimento de um projeto ético-político para a profissão inclui as relações da Psicologia 

com a Sociedade e o Estado. Neste sentido esse Eixo aponta para a ampliação de um projeto 

coletivo para a profissão, para inserção qualificada da Psicologia nas Políticas Públicas e na 

Defesa de Direitos. 

 

2.3 Ambiente de atuação 

 
O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA atua no registro, orientação 

e fiscalização do exercício da Profissão de Psicólogo na Jurisdição do Estado do Maranhão, 

servindo como tribunal ético de primeira instância, julgado e impondo sanções para situações de 

violação do Código de Ética do Psicólogo. 

Norteado pelo Plano de Ação/Trabalho e nas deliberações do Congresso Regional de 

Psicologia, do Congresso Nacional de Psicologia e das Assembleias das Políticas da Administração 

e das Finanças, desenvolve suas atribuições para consolidar uma gestão autônoma e com ênfase na 

aproximação com a categoria.  
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2.4 Organograma 

 
 

 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 
 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 
O Plano de Ação/Trabalho de 2018 do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA foi 

dividido por área de atuação para melhor definição das ações e metas planejadas: 

a) Registro, orientação e fiscalização profissional. 

b) Garantia de condições de infraestrutura física, administrativa, financeira e de pessoal. 

c) Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de 

diálogo com a categoria e sociedade. 

d) Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático e de garantia de 

direitos. 

e) Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de garantia de direitos. 
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3.1.1 Objetivo Estratégico 1 - Registro, Orientação e Fiscalização Profissional 

Ações Metas/Indicadores Responsáveis 
Viabilizar com celeridade a instrução e análise dos 
processos de Pessoas Físicas: inscrição principal, 
inscrição secundária, transferência de registro, 
cancelamento de registro, 2.ª via de documentos 
profissionais, de acordo com normativos do sistema 
CRP/CFP; 
 

Nª de processos administrativos  
Nª de pedidos de registros  
% de evolução do quadro de inscritos ativos 

Secretaria 
Plenário 

Viabilizar com celeridade a instrução e análise dos 
processos de Pessoas Jurídicas: registro, cadastro e 
cancelamento. 

Nª de processos administrativos  
Nª de pedidos de registros  
% de evolução do quadro de inscritos ativos 

Secretaria 
Plenário 

Ampliar as ações de fiscalização da atuação 
profissional em todo o Estado Maranhão. 
 
 
 
 
 
 

Nº de fiscalizações PF e PJ realizadas  
(Via visitas, vistoria de processos, anúncios 
vistoriados e demais) 
Nº de anúncios vistoriados   
Nº de pareceres realizados 
Nº de relatórios realizados   
Nº de visitas realizadas  
Percentual de aumento ou diminuição 
fiscalizações PF e PJ realizadas  

COF Plenário 

Ampliar a promoção de atividades de orientação 
relacionadas a prática do exercício profissional em todo 
o Estado do Maranhão 
 
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de eventos de orientação realizados 
Nº de CIPs entregues  
Percentual de aumento ou diminuição 
fiscalizações PF e PJ realizadas 

COF Plenário 

 
 

3.1.2 Objetivo Estratégico 2 - Garantia de condições de infraestrutura física, administrativa, 

financeira e de pessoal. 

Ações Metas/Indicadores Responsáveis 
Realização de Reuniões de Diretoria Quinzenalmente e 
Reuniões Plenárias Ordinárias Mensais; 

N.º de reuniões de diretoria realizadas 
N.º de reuniões plenárias realizadas 
 

Plenário 

Gestão de Pessoal, administração do Plano de Cargos e 
Salários – PCCS, promoção da qualificação e a avaliação 
funcional com intuito do aumento da força de trabalho; 

N.º de reuniões com servidores realizadas 
N.º de avaliações de desempenho 
realizadas 
N.º  de novos servidores 

Plenário 

Melhoria das condições de infra-estrutura com aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes e realização de 
estudos para aquisição de imóvel para sede do CRP/MA; 

N.º de aquisições realizadas 
Quant. de processos realizados  

Plenário 

Realização de campanha permanente de arrecadação da 
anuidade do exercício em curso (2018); 

Quant. de Psicólogos e Empresas 
adimplentes 

Tesouraria 
Contabilidade 
Administrativo 

Realização de campanha permanente de arrecadação com 
ações políticas, administrativas e jurídicas da cobrança 
administrativa e judicial de anuidades de exercícios 
anteriores: 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Quant. de Psicólogos e Empresas 
adimplentes 
% de inadimplência por ano 

Tesouraria 
Contabilidade 
Administrativo 

Acompanhamento das atividades, dos contratos; das 
aquisições, da realização dos serviços; do relacionamento 
com o sistema conselhos, com a categoria e outras 
instituições. 
Acompanhamento da execução do plano de ação/trabalho; 

Quant. de processos de aquisições 
Quant. de ações realizadas 

Coordenação 
Administrativo 
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Análise de 11 balancetes contábeis / financeiros, da 
prestação de contas anual (2017) e do relatório de gestão 
de 2017; 

N.º de balancetes analisados 
N.º de prestações de contas analisados 
N.º de relatório analisados 

Plenário 
Tesouraria 
Contabilidade 

Execução financeira e orçamentária, análise de 
reformulação orçamentária de 2018 e da proposta 
orçamentária para 2019; 

N.º de balancetes analisados 
N.º de prestações de contas analisados 
N.º de relatório analisados 

Plenário 
Tesouraria 
Contabilidade 

Divulgar no portal de transparência as ações, arrecadação, 
prestação de contas em cumprimento à lei de acesso à 
informação. 

N.º de documentos disponibilizados Tesouraria 
Contabilidade 
ASCOM 

Assessoramento jurídico na instrução e julgamento de 
processos éticos 
 

N.º de pareceres emitidos 
N.º de ações realizadas 

Assessoria 
Jurídica 

Assessoramento jurídico na análise de processos 
administrativos, ações judiciais,   aquisições de materiais 
de consumo e permanente e demais processos  

N.º de pareceres emitidos 
N.º de ações realizadas 

Assessoria 
Jurídica 

Assessoramento na divulgação de materiais, notas, 
realeses, redes sociais e outros  na área de imprensa e 
comunicação; 

N.º de divulgações realizadas ASCOM 

 

3.1.3 Objetivo Estratégico 3 - Organização democrática do Sistema Conselhos e 

aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade. 

Ações Metas/Indicadores Responsáveis 
Ampliar a divulgação de normativos da categoria    
 
 
 

Nº de publicações mensais  
Nº de notas informativas divulgadas 
Nº de normativos entregues e divulgados 

COF 

Garantir as ações nas regiões distantes geograficamente da 
Sede CRP-MA 
  

Ações feitas no continente 
Fóruns de Discussão 

COF Plenário 

Planejamento e Discussão de ações COF  Nº de reuniões realizadas COF 
Articulação com demais comissões e setores. Nº de reuniões e ações conjuntas. COF COE 

Secretaria 
Coordenação 
Diretoria 

Projeto 1ª CIP – orientação  Cursos regulares sobre a Resolução 07/03 
CFP 

COF 

Realizar pesquisas com os profissionais da psicologia 
criando, disponibilizando e atualizando banco de dados 
sobre o perfil profissional do psicólogo no Maranhão. 

Nº de pesquisas realizadas CREPOP 

Dialogar com os poderes públicos para esclarecer e 
ampliar a inserção da categoria em todas as políticas 
públicas 

Nº de atividades realizadas CREPOP 

Desenvolver critérios e garantir a permanência das ações 
do "CRP22 Itinerante" nas regiões distantes 
geograficamente da Sede 

Nº de atividades realizadas CREPOP 

 
 

3.1.4 Objetivo Estratégico 4 - Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo 

democrático e de garantia de direitos. 

Ações Metas/Indicadores Responsáveis 
Análise e julgamento de processos éticos / disciplinares 
(tribunal ético 1.a Instância); 
 

Nº de denúncias  
Nº de julgamentos realizados 

Plenário 
Comissão de 
Orientação e 
Ética -COE 
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Acompanhamento sistemático dos processos disciplinares 
em andamento, atendimento as solicitações das partes 
envolvidas conforme determinações do CPD – Código de 
Processamento Disciplinar e audiências pré-instrucionais e 
instrucionais e das providencias delas decorrentes; 

Nº de documentos produzidos 
Nº de solicitações atendidos 

Plenário 
Comissão de 
Orientação e 
Ética -COE 

Promover encontros sobre a atuação dos psicólogos nas 
Políticas Púbicas  
 
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de eventos de orientação realizados 
N º de participantes 

COF CREPOP 

Promover encontros regionais sobre a atuação dos 
psicólogos e direitos humanos  
 
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de encontros de orientação realizados  
N º de participantes 

COF CDH 

Promover atividades sobre a importância do sigilo 
profissional do atuação do psicólogo nos espaços públicos 
e privados.    

Nº de orientações realizadas  
Nº de atividades de orientação realizadas  
N º de participantes 

COF 

Criar instrumentos de informação e realizar atividades de 
esclarecimento às instituições públicas sobre o papel e 
função do psicólogo nas diversas áreas. 
 

Nº de instrumentos realizados 
Nº de orientações realizadas  
Nº de ações/eventos  realizados.   
 

COF CREPOP 
Comissões 
Grupos de 
Trabalho 
 

Promover encontros regionais sobre a atuação dos 
psicólogos e as condições de trabalho nos diversos 
espaços 
 

Nº de orientações realizadas  
Nº de encontros de orientação realizados  
N º de participantes 

COF 
CPOT 

Articular ações com instituições e órgãos de classe 
garantindo interface e atuação efetiva do (a) Psicólogo (a) 
nas políticas públicas e direitos humanos nas diversas 
áreas. 

Nº de ações realizadas  
 

CREPOP 

Promover eventos regionais sobre a atuação dos 
psicólogos em políticas públicas e Direitos Humanos 

Nº de eventos realizados  
Nº de profissionais capacitados 

CREPOP 

 
3.1.5 Objetivo Estratégico 5 Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de 

garantia de direitos. 

Ações Metas/Indicadores Responsáveis 
Promover atividades e/ ou cursos nas IES de Psicologia 
sobre a atuação da Psicologia na área do Esporte, no 
Trânsito, na Escola e na área Jurídica e demais áreas.  
  
 

Nº de fóruns realizados anualmente 
Nº de participantes por fóruns 
Nº de orientações realizadas por Fórum 
Nº de participantes 

Comissões 
Grupos de 
Trabalho COF 
CREPOP 

 Fortalecer a articulação com as IES de psicologia, 
garantindo a participação do Sistema Conselho nos 
eventos acadêmicos e discussão de princípios éticos 
relacionados às práticas profissionais.         
   
  

Nº de participação em eventos acadêmicos   
Nº de orientações realizadas 
Nº de atividades de articulação  
Nº de participantes 
 

Plenário 
Diretoria COF 

Promover divulgação de orientação sobre Código de Ética 
relativa às questões religiosas, de orientação sexual, etnia 
e raça.     
 

Nº de orientações realizadas  
 

COF 

Criar instrumentos de informação e realizar atividades de 
esclarecimento à sociedade sobre o papel do psicólogo e a 
importância de sua atuação.      
   
 

Nº de instrumentos 
Nº de orientações realizadas  
Nº de ações /eventos realizados  
 

COF ASCOM 
Comissões 
Grupos de 
Trabalho 

Realização de 20 (vinte) reuniões quinzenais da Comissão 
de Psicologia na Educação – PsiNaed  

N.º de reuniões realizadas 
 

PsiNaed 
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Promover a orientação e divulgação das ações da 
Comissão de Psicologia na Educação – PsiNaed com  
confecção de cartilha - coletânea sobre as ações do 
Psicólogo Escolar (5 volumes)  

Nº de documentos produzidos 
 

PsiNaed 

Realizar o III Encontro de Psicologia na Educação do 
Maranhão 

N.º de profissionais capacitados PsiNaed 

Realização de 24 (vinte e quatro) reuniões quinzenais da 
Comissão Regional de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (CPOT) 

N.º de reuniões realizadas 
 

CPOT 

Realização do Fórum sobre a Psicologia na Gestão de 
Pessoas em parceria com o Conselho Regional de 
Administração (CRA MA) e ABRH MA 

N.º de eventos realizados 
 

CPOT 

Realização do Mapeamento do Perfil do POT no MA N.º de mapeamentos realizados CPOT 
Participação no Congresso Brasileiro de POT e no II 
Congresso Maranhense de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho 

N.º de profissionais capacitados CPOT 

Realização de 12 (doze) reuniões da Comissão de 
Psicologia do Esporte e Atividade Física 

N.º de reuniões realizadas 
 

CP do Esporte 

Participação no O XVII Congresso Brasileiro e X 
Congresso Internacional de Psicologia do Esporte e do 
Exercício – CONBIPE 

N.º de profissionais capacitados CP do Esporte 

Realização de Encontros itinerantes nas faculdades de 
Psicologia de São Luís  

N.º de profissionais capacitados CP do Esporte 

Apoio e Participação no II Encontro Norte e Nordeste de 
Psicologia do Esporte e divulgação da área da Psicologia 
do Esporte para Federações, atletas e profissionais ligados 
a Psicologia do Esporte  

N.º de apoios realizados 
N.º de divulgações realizadas 

CP do Esporte 

Realização de reuniões do GT em Psicologia do Trânsito e 
roda de conversa sobre “a importância de ações educativas 
voltadas para o trânsito, na mídia”. 

N.º de reuniões realizadas 
 

GT em 
Psicologia do 
Trânsito 

Divulgação de materiais informativos sobre a importância 
da atuação do profissional especialista em psicologia do 
trânsito.  

N.º de materiais divulgados GT em 
Psicologia do 
Trânsito 

Participação em palestras e minicursos, durante a semana 
de comemoração ao dia do psicólogo (na capital e demais 
localidades, ação específica, em alusão a semana nacional 
de trânsito e participação do fórum maranhense de 
psicologia do trânsito. 

N.º de eventos realizados 
N.º de profissionais capacitados 

GT em 
Psicologia do 
Trânsito 

Realização de reuniões do GT em Avaliação Psicológica N.º de reuniões realizadas 
 

GT em 
Avaliação 
Psicológica 

Divulgação de materiais, através de redes sociais, curta 
duração acerca da avaliação psicológica, em contexto 
específico; 

N.º de divulgações realizadas GT em 
Avaliação 
Psicológica 

Esclarecer junto ao poder judiciário acerca das atribuições 
da atuação dos profissionais de psicologia nas políticas de 
assistência social e saúde com vista a delimitação da 
emissão do parecer psicológico com fins jurídicos 

N.º de ações realizadas CREPOP 

Realizar fóruns de debate com profissionais das áreas de 
políticas públicas e os respectivos gestores, contribuindo 
na delimitação e qualificação da prática psicológica. 

N.º de fóruns realizados 
N.º de profissionais capacitados 

CREPOP 

 

3.2 Descrição das estruturas de governança 

No âmbito do Sistema CFP/CRP a instância de controle é exercida pelo Conselho Federal de 
Psicologia – CFP através da análise de Balanços Mensais e Prestação de Contas Anual dos Conselhos 
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Regionais de Psicologia com o objetivo de garantir a observância dos princípios constitucionais de 
legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. 
 
Controle Interno: Plenário do CRP-MA e Controladoria Geral da União – CGU. 
Controle Externo: Conselho Federal de Psicologia – CFP e Tribunal de Contas da União-TCU. 

 

3.3 Informações sobre dirigentes e colegiados 

 
Nome: ELIANDRO RÔMULO CRUZ ARAÚJO CPF: 626.246.443-34 
Endereço Residencial: RUA GUIMARÃES, Nº 1, QUINTAS DO CALHAU  
Cidade: São Luis UF: Maranhão CEP: 65.072-856 
Fones: (98) 3226-2931, (98) 98163-0312 Fax: E mail: eliandroaraujo@gmail.com 
Cargo ou Função: PRESIDENTE 
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): 
Período da gestão: 01.01.2018 a 31.12.2018  

Ato de Designação Ato de Exoneração 
Nome e número Data Nome e número Data 

Ata de Posse do II 
Plenário do CRP-MA  

23/09/2016   

 
Nome: CRISTIANNE ALMEIDA CARVALHO CPF: 408.680.523-53 

Endereço Residencial: RUA PERDIZES, 29 AP 1304 ED PERSONAL HOME, RENASCENÇA II 

Cidade: São Luis UF: Maranhão CEP: 65075-050 

Fones:  Fax: E mail: cristianne.01@uol.com.br 

Cargo ou Função: VICE-PRESIDENTE 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): 

Período da gestão: 01.01.2018 a 31.12.2018 

Ato de Designação Ato de Exoneração 

Nome e número Data Nome e número Data 

Ata de Posse do II 
Plenário do CRP-MA  

23/09/2016   

 

Nome: RAILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 640.575.263-15 

Endereço Residencial: RUA DO RETIRO, Nº 27, COND. PREMIER RESIDENCE, CASA 07, JARDIM 
ELDORADO  
Cidade: São Luis UF: Maranhão CEP: 65.067-380 

Fones: (98) 3302-3894/(98) 8803-2927 Fax: E mail: rai.rodrigues@gmail.com 

Cargo ou Função: TESOUREIRO 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): 

Período da gestão: 01.01.2018 a 31.12.2018 

Ato de Designação Ato de Exoneração 

Nome e número Data Nome e número Data 

Ata de Posse do II 
Plenário do CRP-MA  

23/09/2016   
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Nome: POLLIANNA GALVÃO SOARES DE MATOS CPF: 641.375.383-87 

Endereço Residencial:  RUA VIRGILIO DOMINGUES, Nº 283, SÃO FRANCISCO 

Cidade: São Luis UF: Maranhão CEP: 65.076-340 

Fones: (98)3227-1859, (98) 99110-1981 Fax: E mail: 
polliannagalvao@yahoo.com.br 

Cargo ou Função: SECRETÁRIA 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): 

Período da gestão: 01.01.2018 a 31.12.2018 

Ato de Designação Ato de Exoneração 

Nome e número Data Nome e número Data 

Ata de Posse do II 
Plenário do CRP-MA  

23/09/2016 - - 

 
 

3.3.1 Atuação da unidade de auditoria interna 

O CRP-MA não possui normativa ou unidade de Auditoria Interna. 
 
3.3.2 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada; 

O Conselho Federal de Psicologia – CFP contrata empresa especializada que realizada Auditoria 
Externa Independente com periodicidade anual, a auditoria relativa ao exercício de 2018 não foi 
realizada até a presente data. 
 
3.3.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos; 

O CRP-MA não possuí sistemas de correções implementados, e nem existem normativas indicando 
sua criação, a fiscalização e correição de ilícitos administrativos é feita pela Diretoria e Plenária do 
CRP-MA. 
 
3.3.4 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário. 

Não há nenhuma sindicância ou processo administrativo aberto para apuração de danos ao erário, 
bem como, nenhum passivo de natureza trabalhista ou judiciária. 

 
4. CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO 
A política de comunicação do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão com os Psicólogos e 
usuários em geral que tem acesso a informações do conselho por meio das seguintes ferramentas de 
gestão: 
 
Site: www.crpma.org.br 
Portal da transparência: http://crpma.org.br/pagina/transparencia 
Fanpage: https://www.facebook.com/CRP-MA 
Telefones: (98) 3227-0556 | 3268-9353 



 16 
 
 
 
 

  

 
E-MAILS 
Presidente: diretoria@crpma.org.br 
Vice-presidente: vicepresidente@crpma.org.br 
Tesoureira: tesouraria@crpma.org.br 
Secretária: conselheirosecretaria@crpma.org.br 
Comissão de Orientação e Fiscalização: cof@crpma.org.br 
Comissão de Orientação e Ética: coe@crpma.org.br 
Comissão de Direitos Humanos: cdh@crpma.org.br 
Secretaria: secretaria@crpma.org.br e adm1@crpma.org.br 
Cobrança: cobranca@crpma.org.br 
Coordenação Geral: coordenacao@crpma.org.br 
Assessoria de Comunicação: ascom@crpma.org.br 
Assessoria Jurídica: jurídico@crpma.org.br 
Assessoria Contábil-financeira: contabilidade@crpma.org.br 
 

 
 
 

4.1 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários; 
 

As pesquisas de satisfação são realizadas somente nos eventos realizados pelo CRP para aferir o 
grau de satisfação dos eventos. 
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4.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 
 
Em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) O Conselho Regional de 
Psicologia do Maranhão publica no portal da transparência do CRP/MA as ações políticas e 
regimentais realizadas, as informações sobre receitas, despesas, diárias, passagens, despesas com 
pessoal, licitações, contratos, convênios, demonstrativos contábeis com o detalhamento da 
movimentação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, relatórios de gestão e pareceres 
de auditoria independente no site em periodicidade mensal.  
O portal oferece orientações quanto às formas de acesso, o serviço de informações ao cidadão (SIC) 
pode ser feito através de pedido eletrônico ou presencial e possui um perguntas e respostas. 
 
Link de acesso ao portal: https://transparencia.cfp.org.br/crp22. 
O monitoramento e fiscalização do portal de transparência é feito pela Comissão de Transparência 
do CRP/MA. 

QUADRO DE ACESSOS A INFORMAÇÃO 

ANO Solicitações Informações prestadas 
2014 00 00 

2015 00 00 
2016 01 01 
2017 02 02 

2018 01 01 

 
Não há informações classificadas ou desclassificadas nos graus de sigilo “secreta”, “ultrassecreta” e 
“reservada” 
 
4.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 
A sede administrativa do CRP-MA está parcialmente adequada para atendimento a usuários 
portadores de necessidades especiais, sendo garantido o acesso aos principais serviços disponíveis 
no Conselho. 
 
5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 
O CRP-MA faz através da Diretoria e Plenária a gestão de riscos, acompanhando através de 
relatórios e reuniões mensais com os servidores e assessorias, os procedimentos administrativos 
adotados pelos setores do Conselho, verificando se os atos administrativos praticados estão em 
consonância com os normativos que regulam o funcionamento da entidade. 
 
5.1 Informações sobre ações trabalhistas contra a entidade; 

 
Este Regional não responde a nenhuma ação trabalhista, bem como não ingressou no polo ativo em 
nenhuma demanda trabalhista que posa gerar passivo jurídico ou financeiro. 

 
5.2 Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais. 
Não há divisão de funções dos serviços jurídicos inerentes à este Regional, vez que somente há um 
servidor responsável, com vinculação de cargo em comissão. 
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O controle das demandas jurídicas deste Regional é realizado somente pela servidora habilitada, 
com subordinação a Diretoria e auxílio da Coordenação-Geral. Sendo a mesma servidora que 
acompanha processos judiciais ativos e passivos, emite pareceres, assessora as sessões plenárias e 
emite opiniões de caráter jurídico e/ou legal referentes aos atos administrativos praticados no 
âmbito deste Regional. 
Além disso, o controle é efeito através de planilha básica, sem sistema informatizado. 
Existe interação entre as Assessoria Jurídica, Financeira e Contábil, bem como com o Setor de 
Arrecadação e Cobrança, objetivando criar fluxo de demandas para inscrições em dívida ativa. 
Não foi implantado nenhum mecanismo de revisão das atividades jurídicas desenvolvidas, tendo em 
vista as atividades serem exercidas somente por um servidor habilitado. 
 
 
6. RESULTADOS DA GESTÃO 

 
6.1 Objetivos e Metas 

 
� Objetivo Estratégico 1 - Registro, Orientação e Fiscalização Profissional 

Ações Resultados 
Viabilizar com celeridade a instrução e análise dos 
processos de Pessoas Físicas: inscrição principal, 
inscrição secundária, transferência de registro, 
cancelamento de registro, 2.ª via de documentos 
profissionais, de acordo com normativos do sistema 
CRP/CFP; 
 

Meta cumprida. 
Foram analisados 501 pedidos de registro de 
Psicólogos, destes 409 Registro, 43 
transferências, 46 registro secundários e 03 de 
reinscrição; 
Foram analisados 28 pedidos de 2.ª vias de CIP 
e 20 Cancelamentos de Pessoa Física; 
 

Viabilizar com celeridade a instrução e análise dos 
processos de Pessoas Jurídicas: registro, cadastro e 
cancelamento. 

Meta cumprida. 
Foram analisados 11 pedidos Registro de Pessoa 
Jurídica e nenhum pedido de cancelamento; 
 

Ampliar as ações de fiscalização da atuação profissional 
em todo o Estado Maranhão. 
 
 
 

Meta cumprida. 
Foram realizadas 376 fiscalizações, destas 306 a 
Psicólogos e 70 a Pessoas Jurídicas, tendo um 
aumento de 29,66% em relação ao ano de 2017 
(290 fiscalizações); 
 

Ampliar a promoção de atividades de orientação 
relacionadas a prática do exercício profissional em todo o 
Estado do Maranhão 
 
 

Meta cumprida. 
Foram feitas 349 orientações a Psicólogos 
recém-inscritos nas entregas de CIP´s; 
Foram realizados 14 eventos de orientação;  
�
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� Objetivo Estratégico 2 - Garantia de condições de infraestrutura física, administrativa, 

financeira e de pessoal. 

Ações Resultados 
Realização de Reuniões de Diretoria Quinzenalmente e 
Reuniões Plenárias Ordinárias Mensais; 

Meta cumprida. 
Foram realizadas 42 reuniões de diretoria e 13 reuniões 
plenárias; 
 

Gestão de Pessoal, administração do Plano de Cargos e 
Salários – PCCS, promoção da qualificação e a avaliação 
funcional com intuito do aumento da força de trabalho; 

Meta cumprida. 
Foram realizadas 02 de reuniões com servidores e 01 
avaliação de desempenho; 
 

Melhoria das condições de infra-estrutura com aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes e realização de 
estudos para aquisição de imóvel para sede do CRP/MA; 

Meta parcialmente cumprida. 
Foram realizados 18 processos de dispensas de licitação 
referente a aquisições e serviços referentes (mat. de 
expediente, informática, equipamentos de processamentos 
de dados, limpeza e conservação, limpeza de ar 
condicionados, gráficos, etc) ; 
Restruturação do site www.crpma.org.br e iniciado o 
processo de aquisição da sede própria; 
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Realização de campanha permanente de arrecadação da 
anuidade do exercício em curso (2018); 

Meta parcialmente cumprida. 
Foi feito o envio do boleto da anuidade de 2018, tendo 
sido arrecadado 54,57% da receita total prevista no 
orçamento do exercício de 2018; 
O número de Psicólogos não pagantes da anuidade de 
2018 foi de 27,56% do total de inscritos ativos. 
A inadimplência de Pessoas Jurídicas no exercício de 
2018 foi de 54,84%; 
 

Realização de campanha permanente de arrecadação com 
ações políticas, administrativas e jurídicas da cobrança 
administrativa e judicial de anuidades de exercícios 
anteriores: 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 

Meta parcialmente cumprida. 
O CRP/MA realizou uma campanha de regularização de 
débitos com redução de 100% de multas e juros de 
anuidades de exercícios anteriores, oportunizando nova 
possibilidade de pagamento em cota única ou sob forma 
de parcelamento, tendo sido emitidos 255 Termos de 
Confissão de Dívida Fiscal.  
 

Acompanhamento das atividades, dos contratos; das 
aquisições, da realização dos serviços; do relacionamento 
com o sistema conselhos, com a categoria e outras 
instituições. 
Acompanhamento da execução do plano de ação/trabalho; 

Meta parcialmente cumprida. 
O CRP/MA realizou 18 processos de aquisições e 
acompanhamento do plano de ação de 2018 foi frito perla 
diretoria e coordenação geral; 
 
 

Análise de 11 balancetes contábeis / financeiros, da 
prestação de contas anual (2017) e do relatório de gestão 
de 2017; 

Meta cumprida. 
Foi analisada 01 prestação de contas anual (2017); 
01 relatório de gestão (2017); 
03 balancetes trimestrais de 2018; 
 

Execução financeira e orçamentária, análise de 
reformulação orçamentária de 2018 e da proposta 
orçamentária para 2019; 

Meta cumprida. 
Execução orçamentária e financeira de 12 meses/2018; 03 
balancetes trimestrais de 2018 analisados; 01 prestações 
de contas anual (2017) e 01 proposta orçamentária (2019) 
analisada e aprovada;  
 

Divulgar no portal de transparência as ações, arrecadação, 
prestação de contas em cumprimento à lei de acesso à 
informação. 

Meta parcialmente cumprida. 
12 demonstrativos contábeis mensais disponibilizados 
(arrecadação, despesas, servidores, gastos com pessoal, 
diárias, passagens, proposta orçamentária, plano de ação, 
prestação de contas e relatório de auditório); 
Faltando disponibilizar resoluções, portarias, atas de 
reuniões, etc; 
 

Assessoramento jurídico na instrução e julgamento de 
processos éticos 
 

Meta cumprida, 41 Pareceres jurídicos formais 
elaborados e 05 pareceres informais/consultas COF; 
11 processos em andamento na COE e 24 reuniões 
realizadas;  
 

Assessoramento jurídico na análise de processos 
administrativos, ações judiciais,   aquisições de materiais 
de consumo e permanente e demais processos  

Meta cumprida. 
18 pareceres emitidos no processo de dispensa de 
licitação; 
Participação em 23 reuniões de trabalho Incluindo 
participação em reuniões de Diretoria, Comissões: COE, 
COF, CDH e com Servidores; 
�

Assessoramento na divulgação de materiais, notas, 
realeses, redes sociais e outros na área de imprensa e 
comunicação; 

Meta cumprida. 
Foram 144 campanhas realizadas pela ASCOM no site e 
redes sociais com um total de 12.969 curtidas. 
Alcance médio mensal de 803 pessoas.  
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� Objetivo Estratégico 3 - Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento 

das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade. 

Ações Resultados 
Ampliar a divulgação de normativos da categoria; 
 
 

Meta cumprida. 
12 instrumentos normativos divulgados pela COF; 

Garantir as ações nas regiões distantes geograficamente da Sede 
CRP-MA 
  

Meta cumprida. 
14 fóruns de discussão realizados, nos municípios de 
São Luís, Caxias, Balsas e Imperatriz. 
 

Planejamento e Discussão de ações COF  Meta cumprida. 
13 reuniões da COF realizadas. 
 

Articulação com demais comissões e setores. Meta cumprida. 
Foram realizadas 36 reuniões conjuntas entre comissões 
e setores. 

Projeto 1ª CIP – orientação  Meta cumprida. 
Foram realizados cursos regulares sobre a Resolução 
07/03 CFP abrangendo 349 profissionais da Psicologia 
que receberam sua primeira CIP. 
 

Realizar pesquisas com os profissionais da psicologia criando, 
disponibilizando e atualizando banco de dados sobre o perfil 
profissional do psicólogo no Maranhão. 

Meta parcialmente cumprida. 
Mapeamento em andamento. 
 

Dialogar com os poderes públicos para esclarecer e ampliar a 
inserção da categoria em todas as políticas públicas 

Meta cumprida. 
Através da COF foram realizados a Inspeção nos 
Hospitais Psiquiátricos, Rodas de discussão com os 
funcionários e gestão do Hospital Nina Rodrigues e com 
o Sistema Penitenciário e com a Assistência Social em 
Imperatriz. 

Desenvolver critérios e garantir a permanência das ações do "CRP22 
Itinerante" nas regiões distantes geograficamente da Sede 

Meta cumprida. 
Foram realizados 09 fóruns de Discussão no Continente 
com a participação e orientação de 562 profissionais da 
Psicologia 
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� Objetivo Estratégico 4 - Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo democrático e 

de garantia de direitos. 

Ações Resultados 
Análise e julgamento de processos éticos / disciplinares (tribunal 
ético 1.a Instância); 
 

Meta cumprida. 
Em 2018, foram abertos 05 processos éticos e estão em 
andamento; 
De anos anteriores: existem 13 processos, sendo 01 
processo julgado, 07 arquivados sem julgamento e 05 em 
andamento; 

Acompanhamento sistemático dos processos disciplinares em 
andamento, atendimento as solicitações das partes envolvidas 
conforme determinações do CPD – Código de Processamento 
Disciplinar e audiências pré-instrucionais e instrucionais e das 
providencias delas decorrentes; 

Meta cumprida. 
A COE está acompanhamento o andamento de 10 
processos éticos, com 02 documentos produzidos; 

Promover encontros sobre a atuação dos psicólogos nas Políticas 
Públicas  
 
 

Meta cumprida. 
05 eventos realizados pelo CREPOP. 01 pesquisa em 
andamento; 
COF realizou 3 eventos em 2018 sobre aa relação dos 
profissionais da Psicologia e o Sistema de Justiça e 
Assistência Social; 

Promover encontros regionais sobre a atuação dos psicólogos e 
direitos humanos  
 
 

Meta cumprida. 
5 Eventos realizados pela CDH, com públicos em média 
de 35 profissionais em cada evento. 

Promover atividades sobre a importância do sigilo profissional do 
atuação do psicólogo nos espaços públicos e privados.    

Meta cumprida. 
Foram 42 orientações realizadas e 03 atividades de 
orientação realizadas via fórum de discussão. 
 

Criar instrumentos de informação e realizar atividades de 
esclarecimento às instituições públicas sobre o papel e função do 
psicólogo nas diversas áreas. 
 

Meta não cumprida. 
 

Promover encontros regionais sobre a atuação dos psicólogos e as 
condições de trabalho nos diversos espaços 
 

Meta cumprida. 
Reuniões com os fóruns municipais e estaduais de 
trabalhadores do SUAS; 
05 Rodas de conversa sobre a atuação dos profissionais 
em diversos contextos. 

Articular ações com instituições e órgãos de classe garantindo 
interface e atuação efetiva do (a) Psicólogo (a) nas políticas públicas 
e direitos humanos nas diversas áreas. 

Meta não cumprida. 
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Promover eventos regionais sobre a atuação dos psicólogos em 
políticas públicas e Direitos Humanos 

Meta cumprida. 
5 Eventos realizados pela CDH e CREPOP, com públicos 
em média de 35 profissionais em cada evento. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

� Objetivo Estratégico 5 Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de 

garantia de direitos. 

Ações Resultados  
Promover atividades e/ ou cursos nas IES de Psicologia sobre a 
atuação da Psicologia na área do Esporte, no Trânsito, na Escola e na 
área Jurídica e demais áreas.  
  

Meta não cumprida. 
 

 Fortalecer a articulação com as IES de psicologia, garantindo a 
participação do Sistema Conselho nos eventos acadêmicos e   
discussão de princípios éticos relacionados às práticas profissionais.        
   
  

Meta cumprida. 
A COF realizou no ano de 2018 12 visitas 
institucionais as IES levando as turmas da disciplina 
de ciência e profissão e de ética orientações sobre o 
exercício profissional. 

Promover divulgação de orientação sobre Código de Ética relativa às 
questões religiosas, de orientação sexual, etnia e raça.     
 

Meta cumprida. 
Foram 147 orientações sobre a prática profissional e 
ética profissional. 
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Criar instrumentos de informação e realizar atividades de 
esclarecimento à sociedade sobre o papel do psicólogo e a 
importância de sua atuação.      
 

Meta cumprida 
Publicação de 12 cof orienta no site e facebook 

Realização de 20 (vinte) reuniões quinzenais da Comissão de 
Psicologia na Educação – PsiNaed  

Meta parcialmente cumprida. 
Foram realizadas 03 reunião da comissão. 
 

Promover a orientação e divulgação das ações da Comissão de 
Psicologia na Educação – PsiNaed com  confecção de cartilha - 
coletânea sobre as ações do Psicólogo Escolar (5 volumes)  

Meta parcialmente cumprida. 
Nº de documentos produzidos = 2 
Revisão dos PLs junto aos assessores dos deputados 
para compreensão técnico-científica da atuação do 
psicólogo escolar e educacional. 
Apresentar defesa técnico-científica da atuação em 
Psicologia no campo da educação. 
Não realizada a confecção de cartilha - coletânea 
sobre as ações do Psicólogo Escolar (5 volumes). 
 

Realizar o III Encontro de Psicologia na Educação do Maranhão 
 

Meta cumprida 
Realizado o III Encontro de Psicologia na Educação 
do Maranhão. 
N.º de profissionais capacitados = 120 
 

Realização de 24 (vinte e quatro) reuniões quinzenais da Comissão 
Regional de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT) 
 

Meta parcialmente cumprida. 
Foram realizadas 03 reunião da comissão. 

Realização do Fórum sobre a Psicologia na Gestão de Pessoas em 
parceria com o Conselho Regional de Administração (CRA MA) e 
ABRH MA 

Meta cumprida 
Realização de 04 eventos. 

Realização do Mapeamento do Perfil do POT no MA Meta cumprida 
Mapeamento realizado. 
 

Participação no Congresso Brasileiro de POT e no II Congresso 
Maranhense de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

Meta cumprida 
Participação de 01 representante da comissão. 
 

Realização de 12 (doze) reuniões da Comissão de Psicologia do 
Esporte e Atividade Física 

Meta parcialmente cumprida. 
Foram realizadas 05 reunião da comissão  
 

Participação no O XVII Congresso Brasileiro e X Congresso 
Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício – CONBIPE 

Meta cumprida 
Participação de 01 representante da comissão. 
 

Realização de Encontros itinerantes nas faculdades de Psicologia de 
São Luís  

Meta cumprida. 
112 profissionais capacitados. 
 

Apoio e Participação no II Encontro Norte e Nordeste de Psicologia 
do Esporte e divulgação da área da Psicologia do Esporte para 
Federações, atletas e profissionais ligados a Psicologia do Esporte  

Meta cumprida 
Participação de 01 representante da comissão. 

Realização de reuniões do GT em Psicologia do Trânsito e roda de 
conversa sobre “a importância de ações educativas voltadas para o 
trânsito, na mídia”. 

Meta cumprida 
Participação de 01 representante da comissão. 
Realizada a roda de conversa, 
 

Divulgação de materiais informativos sobre a importância da atuação 
do profissional especialista em psicologia do trânsito.  

Meta não cumprida. 
 

Participação em palestras e minicursos, durante a semana de 
comemoração ao dia do psicólogo (na capital e demais localidades, 
ação específica, em alusão a semana nacional de trânsito e 
participação do fórum maranhense de psicologia do trânsito. 

Meta cumprida 
Evento em Comemoração do Dia do psicólogo   
realizado em São Luís, Caxias, Imperatriz e Balsas. 
01 ABRAPSIT (1 ENCONTRO MA DE 
AVALIAÇÃO PSI); 
02 CRP-MA E DETRAN-MA REUNEM-SE PARA 
DISCUTIR AÇÕES PARA O BENEFÍCIO DA 
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PSICOLOGIA DO TRÂNSITO 
03 CRP-MA, DETRAN e ABRAPSIT discutem ações 
para psicologia do trânsito e encaminham pauta para 
reunião dia 24 de agosto 
04 GT de Trânsito do CRP-MA promove palestra 
 

Realização de reuniões do GT em Avaliação Psicológica Meta cumprida 
Realização de 10 reuniões da comissão.  

Divulgação de materiais, através de redes sociais, curta duração 
acerca da avaliação psicológica, em contexto específico; 

Meta cumprida. 
Pela COF foram 03 cof orienta sobre o tema. 

Esclarecer junto ao poder judiciário acerca das atribuições da atuação 
dos profissionais de psicologia nas políticas de assistência social e 
saúde com vista a delimitação da emissão do parecer psicológico com 
fins jurídicos 

Meta cumprida. 
03 ações orientativas a categoria e ao poder judiciário. 

Realizar fóruns de debate com profissionais das áreas de políticas 
públicas e os respectivos gestores, contribuindo na delimitação e 
qualificação da prática psicológica. 

Meta cumprida. 
Foram realizados 37 fóruns de debates, com 100 
profissionais capacitados. 
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� Outros resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no 

âmbito da Entidade: 

� Gerenciamento do cadastro de Psicólogos; 
� Continuidade do Recadastramento fora do prazo dos Psicólogos do Maranhão e emissão de 

novas carteiras de identidade profissional;  
� Realização do Mapeamento do Perfil de Atuação O Profissional Psicólogas(os) do Maranhão;  
� Realização de 12 Reuniões Ordinárias do Plenário do CRP-MA; 
� Realização de 01 Reunião Extraordinária do Plenário do CRP-MA; 
� Realização de 42 Reuniões de Diretória da Gestão do CRP-MA; 
� Realização da Assembleia Geral Ordinária de Psicólogos do Maranhão em 19/outubro de 2018: 

� Apresentação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão do CRP-MA do exercício de 
2017; 

� Definição do valor da anuidade e taxas p/ o exercício de 2019 
� Aprovação do Plano de Ação/Trabalho p/ o exercício de 2019; 
� Aprovação da Proposta Orçamentária p/ o exercício de 2019; 

� Realização de 01 Reunião com Servidores para acordo coletivo data base maio 2017/2018; 
� Realização da Avaliação de Desempenho dos Servidores efetivos e comissionados database 

maio/2017; 
� Celebração de Convênio com a SEMCAS – Programa de Inserção Institucional de 02 

adolescentes aprendizes;  
� Realização de processo seletivo p/ Estágio Extracurricular em Ciências Contábeis; 
� Manutenção do Estágio Extracurricular em Psicologia; 
� Representação através de Conselheiros na Assembleia das Políticas Administrativas e 

Financeiras (APAF) de maio/2018;  
� Participação da Servidora Lucia de Fátima Barty no CURSO COMPRAS NET realizado na sede 

do CFP em Brasíli/DF em junho/2018; 
� Participação do Assessor Contábil no CURSO PRÁTICO COMPRAS NET realizado na sede do 

CRP/BA em Salvador/BA em julho/2018; 
� Participação do Assessor Contábil no CURSO PRÁTICO E-SOCIAL - CFP/CRP´S realizado na 

sede do CFP em Brasília-DF no dia 02 e 03 de outubro de 2018; 
� Participação da Servidora Giordana Rafaella na Reunião sobre Cobrança Compartilhada de 

Anuidades realizado na sede do CFP em Brasília-DF / 2018; 
� Participação do Assessor Contábil na Oficina de Trabalho entre Contadores dos CRP´S e CFP 

realizado na sede do CFP em Brasília-DF no dia 06 de novembro de 2018; 
� Participação do Assessor Contábil e Estagiária de Contabilidade Daiane Leticia Freire Azevedo  

na Reunião TCU - Nova sistemática de Relatório de Gestão - Relato Integrado realizado na sede 
da Secretaria de Controle Externo no Maranhão SECEX/TCU/MA no dia 14 de novembro de 
2018; 

� Participação da Assessora Jurídica Aline Maria Nesello e Servidora Giordana Rafaella na 
Capacitação das Comissões de Orientação e Ética – COE realizado na sede do CFP em Brasília-
DF / 2018; 
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� Participação dos Conselheiros Eliandro Rômulo Cruz Araújo e Railson de Oliveira Rodrigues no 
II Encontro de Gestores de CRP´s – Conjuntura Politico-Administrativa da Autarquia e os 
Desafios para a Gestão - no período de 19 e 20 de janeiro de 2018 em Curitiba/PR; 

� Participação da Conselheira Daiane Rose Cunha Bentivi Aquino no Fórum Social Mundial no 
período de 13 a 17 de março de 2018 em salvador/BA; 

� Participação da Conselheira Cristianne Almeida Carvalho e da Colaboradora Catarina Malcher 
Teixeira no Encontro Regional do Nordeste - Ano da Formação em Psicologia noa dia 07 de 
abril/2018 em Recife/PE; 

� Participação da Conselheira Cristianne Almeida Carvalho no XVII Congresso Brasileiro e X 
Congresso Internacional de Psicologia do Esporte e do Exercício em Curitiba/PR; 

� Participação do Coordenador Kyelce Geraldo Capra Neto p/ realizar de tarefas administrativas 
junto ao CFP e MEC no dia 25/04/2018 em Brasília-DF; 

� Participação do Conselheiro Antonio Francisco Soares Junior no Fórum de Discussão Sigilo 
Profissional e Realização de Visitas de Fiscalização nos dias 21 e 22/05/2018 em Balsas/MA; 

� Participação do Conferencista Valter da Mata Filho no I Encontro Maranhense de Psicologia 
Jurídica e Direitos Humanos nos dias 07 e 08 de junho/2018 e Reunião de Trabalho no CRP-MA 
no dia 09 de junho/2018; 

� Participação da Palestrante Liana Gláucia Benicio Castro rno evento: “Preparação Psicológica no 
Futebol” durante o III Colóquio Maranhense de Psicologia do Esporte no dia 16 de junho/2018; 

� Participação da Conselheira Daiane Rose Cunha Bentivi Aquino no II Encontro Nacional de 
Comissões de Psicologia Organizacional e do Trabalho no período de 11 a 14 de julho/2018 em 
Goiânia/GO; 

� Participação da Assessora Técnica do CREPOP Lívia Maria Guedes de Lima Andrade no IX 
Seminário de Psicologia e Políticas Públicas - etapa nordeste no período de 08 a 09 de 
agosto/2018 em Teresina/PI; 

� Participação do Conselheiro Eliandro Rômulo Cruz Araújo no Encontro de Presidentes de CRP´s 
Nordeste no dia 11 de agosto de 2018 em Teresina/PI; 

� Participação da Conselheira Cristianne Almeida Carvalho no I Encontro Amazonense de 
Psicologia do Esporte no período de 16 a 18 de agosto de 2018 em Manaus/AM; 

� Participação da Conferencista Thaís Zerbini no Wokshop para Mapeamento de Competências do 
Psicólogo Organizacional e do Trabalho, durante o XVI Encontro Paranaense de Psicologia, na 
cidade de Foz do Iguaçu no período de 22 a 25 de agosto de 2018; 

� Participação da Conferencista Ionara Vieira Moura Rabelo - Semana da Psicologia: Minicurso 
Psicologia em Situações de Emergências e Desastres no dia 25/08/2018 em São Luis/MA; 

� Participação da Conferencista Danilly Lopes Martins Sá - Semana da Psicologia: Depoimento 
Especial de Crianças e Adolescentes no âmbito do Judiciário no dia 28/08/2018 em 
Imperatriz/MA; 

� Participação da Conferencista Losiley Alves Pinheiro - Semana da Psicologia: Atualização em 
Avaliação Psicologia no Contexto do Trânsito no dia 30/08/2018 em Caxias/MA; 

� Participação da Conferencista Raquel Souza Lobo Guzzo - Semana da Psicologia: Desafios da 
Formação e Atuação da Psicologia no dia 31/08/2018 em São Luís/MA; 

� Participação da Conselheira Raissa Bezerra Palhano - Semana da Psicologia: A Psicologia na 
Defesa das Políticas Públicas no dia 01/09/2018 em Balsas/MA; 
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� Participação da Conferencista Ana Beatriz Rocha Lima - Semana da Psicologia: Avaliação 
Psicológica, Direitos Humanos e nas Políticas Públicas no dia 01/09/2018 em Balsas/MA; 

� Participação do Conselheiro Eliandro Rômulo Cruz Araújo no XVI Encontro Paranaense de 
Psicologia e II Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira no período de 22 a 25 
de agosto de 2018 em em Foz do Iguaçu/PR; 

� Participação da Conselheira Pollianna Galvão Soares de Matos no II Seminário Nordeste de 
Psicologia d Educação em Fortaleza/CE nos dias 28 e 29.09.2018; 

� Participação da Conferencista Gladys Maria Schincariol de Melo no IV Encontro A Psicologia e 
as Intervenções Assistidas em Animais no período de 04 a 06/10/2018 em São Luis/MA; 

� Participação da Conferencista Losiley Alves Pinheiro na IV Semana Acadêmica Transdisciplinar 
- mesa redonda Ética Profissional do Psicólogo e o Campo de Estágio no dia 18.10.2018 em 
Imperatriz/MA; 

� Participação da Conferencista Losiley Alves Pinheiro na I Jornada Pernambucana de Psicologia 
e Medicina de Tráfego a ser realizado no Hotel Manibu em Boa Viagem, Recife – PE no dia 01 
de Dezembro de 2018; 

� Participação da Conselheira Cristianne Almeida Carvalho no V Congresso Brasileiro Psicologia: 
Ciência e Profissão no período de 14 a 18 de novembro de 2018 em São Paulo/SP; 

� Participação da Conferencista Losiley Alves Pinheiro e Conselheira Cristianne Almeida 
Carvalho no Encontro Preparatório do COREP no dia 20.12.2018 no município de 
Imperatriz/MA; 

� Representação através de Conselheiros na Assembleia das Políticas Administrativas e 
Financeiras (APAF) de dezembro/2018;  
 

6.2 Resultados 
 
� Indicador 1: Evolução de registro de profissionais ativos 

Objetivo: Avaliar a evolução do quadro de profissionais inscritos ativos, medindo o percentual de 
aumento ou diminuição dos registros profissionais e em relação ao mesmo período do exercício 
anterior. 
Ações: Números de inscritos por registro principal ou secundário, transferências e cancelamentos de 
PF e PJ efetuados no CRP/MA.  
Descrição sucinta do indicador: Números de registros profissionais 
Setor responsável: Secretaria e Coordenação 
Tipo de indicador: execução  
Unidade de medida do indicador: quantitativo / percentual  
Periodicidade de atualização: anual  

 
TIPO 2016

16 
2017 2018 

Registro Pessoa Física      276 399 421 
Registro Transferência Pessoa Física      29 46 45 
Registro Secundário Pessoa Física 66 41 38 
Registro Reinscrição Pessoa Física 02 08 03 
Registro Cancelamento Pessoa Física 15 09 21 
Registro Pessoa Jurídica 13 12 07 
Registro Cancelamento Pessoa Jurídica 01 00 00 

TOTAIS      396 515 535 
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� ANÁLISE CRITICA: 

 
O número de registro de Psicólogos em 2018 aumentou em 5,51%, bem como, o aumento de 133% 
nos pedidos de cancelamento de registro, em comparação com o ano anterior 2017. 
Não houve disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos 
resultados dos serviços prestados pelo Conselho, com exceção, ao aumento de solicitações de 
registro principal PF por usuários cuja formação acadêmica precisasse ser confirmada junto às 
respectivas Instituições de Ensino Superior ou Ministério da Educação - MEC, devido os diplomas 
ou certidões de colações de graus serem emitidas por instituições de ensino que não constam como 
autorizadas ou habilitadas para oferecem o curso de serviço social na modalidade indicada no 
documento. 
As principais medidas adotadas para resolução desse problema, foi o envio de ofícios ao Ministério 
da Educação – MEC para confirmação da autorização e/ou habilitação da instituição de ensino 
superior na localidade/modalidade e envio de ofício solicitando a confirmação de diplomas ou 
certidões de colação de grau. 
 

� Indicador 2: Registro dos processos administrativos 
Objetivo: Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e procedimentos, medindo o percentual 
de solicitações de processos administrativos por modalidade no ano. 
Ações: Registro dos pedidos de inscrição principal e secundária, cancelamentos, transferências e 
outros processos de PF e PJ efetuados no CRP/MA.  
Descrição sucinta do indicador: Registro dos processos administrativos por modalidade/setor 
Setor responsável: Secretaria e Coordenação 
Tipo de indicador: execução  
Unidade de medida do indicador: quantitativo / percentual  
Periodicidade de atualização: anual  

 
TIPO 2018 

Registro PF 409 
Registro PJ 11 
Registro por Transferências 43 
Registro Secundário 46 
Registro Reinscrição 03 
Registro Cancelamentos PF 20 
Registro Cancelamentos PJ 00 
Registro - Interrupção do Exercício Profissional 03 
Negociações – Termos de Confissão de Dívida 199 
Declarações de Inscrita 151 
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Declarações de Regularidade 138 
Declarações de Adimplência 141 
Declarações de Ética 130 
Processos de Licitação 18 
Denúncia Ética 04 
Registro PF – 2.ª via de CIP 28 
Pedidos de Convênio 05 
Ofícios recebidos 41 
Solicitações de Diárias 50 
Solicitação de Título de Especialista 12 
Renovação CIP 282 
Diversos 166 
TOTAIS 1.900 

 
 

SETOR QUANT, % 
Administrativo 851 44,79% 
Secretaria 714 37,58% 
Protocolo 278 14,63% 
Assessoria Contábil 33 1,74% 
Coordenação 21 1,11% 
COF 2 0,11% 
Diretoria 1 0,05% 
Total Geral 1900 100,00% 

 
 
 
 

 
 
 

� ANÁLISE CRITICA: 
 

A maioria dos processos administrativos no ano de 2018 teve origem no setor 
administrativo e secretaria, notadamente referente os pedidos de registro profissional com 
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44,79% dos processos, seguido do setor de protocolo referente a negociações através de termos 
de confissão de dívida e outros.  

Não houve disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado 
o alcance dos resultados da secretaria, a principal demanda da secretaria tem sido a análise da 
autenticidade de diplomas/certidões emitidos pelas instituições de ensino superior, e posterior 
confirmação da diplomação junto às instituições de ensino superior, a regularidade quanto à 
autorização e credenciamento das IES no MEC, através do sistema EMEC. 

 

� Indicador 3: Atividades de orientação e fiscalização profissional 
Objetivo: Mensurar a proporção de profissionais atingida com as ações de fiscalização profissional 
em relação ao número de inscritos/as e ativas/os, visando aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de 
fiscalização como fator de proteção da sociedade. 
Ações: Visitas de orientação e fiscalização; atendimentos realizados presencialmente pelo setor na 
sede do CRP/MA; atendimentos realizados por telefone e por e-mail; outras atividades 
desempenhadas pelas/os técnicas de orientação e membros da COF.  
Descrição sucinta do indicador: Alcance das atividades de orientação e fiscalização  
Setor responsável: COF  
Tipo de indicador: execução  
Unidade de medida do indicador: quantitativo / percentual  
Resultado: Preencher conforme dados obtidos pelo setor da fiscalização  
Periodicidade de atualização: anual  

 

DADOS QUANTITATIVOS 

QUANTIDADE DE REUNIÕES 13 

QUANTIDADE DE MEMBROS 4 
QUANTIDADE TOTAL DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO 1.058 
Orientação: Demandas via telefone, e-mail e no CRP 147 

Orientação: Via Reunião de entrega da 1ª CIP 349 
Orientação: Psicólogos orientados via Fóruns de Discussão e Dia do Psicólogo 562 
QUANTIDADE TOTAL DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 376 
Fiscalização: Visitas de Inspeção 111 

Fiscalização: Psicólogos Orientados Via Visitas 121 
Fiscalização: Anúncios Vistoriados 21 
Fiscalização: Vistoria de processos de Inscritos Há mais de um ano vistoriados 25 

Fiscalização: Vistoria de processos de Inscrição Secundária vistoriados 42 
Fiscalização: Vistoria de processos de Transferência 29 
Fiscalização: Vistoria de Processos de Cancelamento  24 
Fiscalização: Vistoria de Processos de Reeinscrição 3 

MEMORANDOS ENVIADOS 36 

OFÍCIOS ENVIADOS 02 

PARECERES 35 

RELATÓRIOS COF 12 
 
 

� ANÁLISE CRITICA:  
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Conforme Diretrizes e Metas estabelecidas pelo II Congresso Regional de Psicologia do CRP-MA, 
a Comissão de Orientação e Fiscalização, acerca das diretrizes que versam sobre registro, 
orientação e fiscalização e Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das 
estratégias de diálogo com a categoria e sociedade, atuou-se no ano de 2018 no âmbito da 
orientação, com a realização de 147 orientações via e-mail e presenciais, tendo como temas 
principais a atuação na área clínica e a elaboração de documentos psicológicos, dessa maneira, no 
momento da entrega da primeira Carteira de Identidade Profissional, foram abordados os referidos 
temas em mini-cursos e palestras, tendo como abrangência os 349 profissionais da Psicologia 
registrados no Maranhão em 2018.  
 
Como forma de ampliar o alcance das orientações e fomentar reflexões do exercício profissional do 
psicólogo foram realizados 14 eventos no Estado do Maranhão, abrangendo os municípios de São 
Luís, Caxias, Balsas, Codó, Imperatriz e Coelho Neto. Além desses canais de orientação, também 
ampliamos os acessos virtuais, foram de 12 normativos, pelo COF ORIENTA, à categoria através 
da página do CRP-MA, no facebook, que, atualmente, já possui mais de 3.347 curtidas, da página 
no Instagram, que possui 2.494 seguidores e no ano de 2018 demonstrou ser o meio de 
comunicação de maior envolvimento e circulação naa categoria de psicólogas. Observou-se boa 
aceitação, interação e compartilhamento das informações disponibilizadas, além de solicitações de 
outras orientações decorrentes das informações divulgadas.  
Ainda, observa-se o grande aumento de orientações de 2017 para 2018, com 711 em 2017 e 1084 
em 2018. Entende-se que tais dados revelam maior busca do Conselho como meio de interlocução e 
orientação.  
 
No âmbito da fiscalização, observa-se grande avanço, visto que em 2018 tivemos 376 atividades de 
fiscalização e, em 2017 290 ações. Sobre este dado, ressalta-se que das 376 fiscalizações, 70 foram 
de Pessoa Jurídica e 306 de Pessoa física. Das 70 PJs, 10 foram visitas decorrentes de solicitação 
espontânea de inscrição junto ao CRP-MA. Das 60 restantes, foram identificadas 04 PJs, com 
atividade principal psicologia, mas sem registro no CRP-Ma. As 04 referidas, realizaram 
posteriormente o registro, sendo constatado em visita de retorno. Ainda, ressalta-se que das 70 PJs 
fiscalizadas, 13 delas foram revisitadas, conforme Termos de Retorno.  
Observa-se que os desafios ainda são muitos, sobretudo, o quantitativo de Técnico de Orientação e 
Fiscalização (1) para execução das fiscalizações e orientações em território abrangente como o 
Maranhão, todavia, os dados revelam crescente desenvolvimento e fortalecimento das ações de 
registro, orientação e fiscalização. 

 
� Indicador 4: Grau de eficiência orçamentária 

Objetivo: Dimensionar o potencial de arrecadação do exercício, garantindo a sustentabilidade 
orçamentária e financeira do CRP, medindo o percentual de aumento ou diminuição da arrecadação 
anual em relação ao mesmo período no exercício anterior; acompanhamento do comportamento da 
arrecadação/receita.  
Descrição sucinta do indicador: relação entre a arrecadação prevista no orçamento 2018 e a 
arrecadada no exercício  
Setor responsável: Tesouraria/assessoria contábil  
Tipo de indicador: execução  
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Unidade de medida do indicador: porcentagem  
Periodicidade de atualização: anual  

 

TIPO VALOR R$ 
Arrecadação 2018 R$ 1.025.978,65 
Arrecadação 2017 R$ 909.430,93 
Diferença Apurada R$ 116.547,72 

Diferença % 12,82% 
 

 
 

� ANÁLISE CRITICA:  
 

A arrecadação do CRP-MA é proveniente do pagamento de anuidades e taxas de Psicólogos e 
PJ inscritos ativos ou a se inscreverem, no ano de 2018 a arrecadação total teve um aumento de 
12,82% em comparação ao mesmo período do exercício de 2017. A maior fonte de ingresso na 
arrecadação foi de receita de contribuições referente a anuidade do exercício em curso PF 2018 
com 75,06% do valor arrecadado. 
O aumento na arrecadação foi fruto da implementação da campanha de regularização de 
débitos de anuidades de exercícios anteriores com redução de multas e juros. 

 
 

� Indicador 5: inadimplência profissional – geral 
Objetivo: Evidenciar os percentuais de inadimplentes em relação ao total de Psicólogos PF e 
Empresas PJ inscritos ativos.  
Descrição sucinta do indicador: Medir os índices de inadimplência por exercício.  
Setor responsável: Tesouraria/assessoria contábil  
Setor responsável: Tesouraria/assessoria contábil  
Tipo de indicador: execução  
Unidade de medida do indicador: porcentagem  
Periodicidade de atualização: anual  
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� Composição do Quadro de Inscritos 2018 PF 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Ativas Regular PF 2.714 92,63% 
Ativas Isentas PF 72 2,46% 
Ativas Registro Secundário PF 144 4,91% 

TOTAL 2.930 100,00% 
 

� Composição do Quadro de Inscritos 2018 PJ 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Ativas Regular PJ 30 50,85% 
Ativas Isentas PJ 23 38,98% 
Ativas Cadastro PJ 6 10,17% 

TOTAL 59 100,00% 
 

� COMPORTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA ANUAL PF 
EXERCÍCIO N.º PSICÓLOGOS NÃO PERCENTUA VALOR R$ 

2013 1.308 135 10,32% R$ 49.048,20 
2014 1.492 192 12,87% R$ 77.431,68 
2015 1.627 246 15,12% R$ 99.209,34 
2016 1.898 321 16,91% R$ 135.927,45 
2017 2.312 483 20,89% R$ 204.526,35 
2018 2.714 756 27,86% R$ 350.542,08 

 
 

� COMPORTAMENTO DA INADIMPLÊNCIA ANUAL PJ 
EXERCÍCIO QUANT. NÃO PERCENTUA VALOR R$ 

2013 11 5 45,45% R$ 1.919,10 
2014 16 8 50,00% R$ 3.408,32 
2015 16 8 50,00% R$ 3.408,32 
2016 26 9 34,62% R$ 5.528,43 
2017 29 14 48,28% R$ 8.677,62 
2018 31 17 54,84% R$ 12.141,40 
 

� ANÁLISE CRITICA:  
Em 31.12.2018 o CRP-MA tinha o total de 2.930 (dois mil, novecentos e trinta) Psicólogos inscritos 
ativos e 59 (cinquenta e nove) empresas inscritas ativas. O número de Psicólogos não pagantes da 
anuidade de 2018 foi de 27,86% do total de inscritos ativos e a inadimplência da anuidade de 2017 
de psicólogos inscritos ativos era de 20,89%. 
 
A inadimplência de Pessoas Jurídicas no exercício de 2018 foi de 54,84% e no exercício de 2017 foi 
de 48,28% das empresas registradas ativas.  
No ano de 2018 o CRP/MA realizou uma campanha de regularização de débitos com redução de 
100% de multas e juros de anuidades de exercícios anteriores, oportunizando nova possibilidade de 
pagamento em cota única ou sob forma de parcelamento, tendo sido emitidos 255 Termos de 
Confissão de Dívida Fiscal. 

 
� Indicador 6: Número de processos éticos 

Objetivo: Mensurar o número de processos éticos instaurados, número de denúncias éticas 
recebidas no exercício e os processos éticos julgados.  
Ações: recebimento da denúncia; emissão de pareceres da comissão permanente de ética; análise 
dos pareceres pela plenária e emissão de resolução.  
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Descrição sucinta do indicador: Relação entre o número de processos éticos instaurados, número de 
denúncias éticas recebidas no exercício /número de processos éticos julgados e sua relação com o 
número de processos éticos tramitando no início do exercício 
Setor responsável: COE e Plenária Ética  
Tipo de indicador: execução  
Unidade de medida do indicador: quantitativo / percentual  
Periodicidade de atualização: anual  

 

DADOS  QUANTITATIVOS 

Quantidade de Processos Éticos de exercícios anteriores abertos 13 

Quantidade de Processos Éticos de exercícios anteriores arquivados/julgados 01 

Quantidade de Processos Éticos de exercícios anteriores arquivados/sem julgamento 07 

Quantidade de Processos Éticos de exercícios anteriores sem tramitação 00 

Quantidade de Processos Éticos de exercícios anteriores em tramitação 05 

PROCESSOS ÉTICOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13 

Quantidade de Processos Éticos do exercício de 2018 abertos 05 

Quantidade de Processos Éticos do exercício de 2018 arquivados/julgados 00 

Quantidade de Processos Éticos do exercício de 2018 arquivados/sem julgamento 00 

Quantidade de Processos Éticos do exercício de 2018 sem tramitação 01 

Quantidade de Processos Éticos do exercício de 2018 em tramitação 04 

PROCESSOS ÉTICOS DO ANO EM CURSO/2018 05 
 

� ANÁLISE CRITICA:  
O indicador demonstra cumprimento de meta planejada para o exercício 2018: dar andamento e 
julgar processos éticos de anos anteriores (além do ano anterior de 2017, processos da antiga gestão 
que ainda estavam em tramitação). Contudo, novas denúncias do ano em curso impactaram no 
andamento, uma vez que demandaram análise e elaboração de pareceres de indicação de abertura de 
processo ou arquivamento/exclusão sumária julgados em reuniões plenárias éticas. O fluxo foi 
satisfatório. 
 
Avalia-se como fatores preponderantes das dificuldades enfrentadas os seguintes: dificuldade de 
quórum especial para realização de plenárias éticas extraordinárias, uma vez que há previsão 
constante de suspeição de membros para analisar denúncias, processos e pareceres, bem como 
suspeição para relatoria de representações abertas, estando os conselheiros impedidos, muitas vezes, 
de atuar como relatores.  
 
Indica-se como avanço importante as reuniões entre COE, COF e Assessoria Jurídica que 
possibilitaram análise de denúncias e maior conhecimento acerca de fatos e procedimentos internos 
necessários para andamento de representações. Cabe também salientar que o entendimento da 
comissão sobre o Código de Processamento Disciplinar e outros Códigos e regras processuais foi 
gradualmente melhorado. 
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7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 
 

7.1 Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo 
planejamento, orçamento e administração (ou cargos de natureza equivalente): 

DECLARAÇÃO, Declaramos junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 
informações sobre a execução física, financeira, orçamentária e patrimonial estão em consonância 
com as Leis n.º 5.766/71, n.º 4.320/64, DL 200/67, Regimento Interno, Plano de Ação/Trabalho, 
Orçamento Geral do CRP-MA do ano de 2018, Manual de Procedimentos Administrativos, 
Financeiros e Contábeis do Sistema CFP/CRP´s - Resolução CFP n.º 010/2007. Railson de Oliveira 
Rodrigues, CRP-22/00418, CPF n.º 640.575.263-15, Conselheiro Tesoureiro CRP/MA e Eliandro 
Rômulo Cruz Araújo, CRP-22/00428, CPF n.º 626.246.443-34, Conselheiro Presidente do 
CRP/MA. 

 

7.2 Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que 
contribuíram para o alcance dos resultados da UPC no exercício 

O CRP/MA, no intuito de acompanhar e monitorar a execução das atividades e projetos realizou 42 
reuniões de diretoria, tendo assegurado a maior eficiência, com os recursos e quadro de pessoal 
disponível, alcançando as principais metas e objetivos traçados no plano de ação/trabalho.  

 

7.2.1 Gestão orçamentária e financeira 

Evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa por função e/ou unidade 
orçamentária (empenhada, liquidada e paga): 

DESPESAS CORRENTES Empenhada Liquidada Valores Pagos 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Remuneração de Pessoal 266.009,57 237.223,66 266.009,57 237.223,66 266.009,57 237.223,66 
Encargos Patronais 72.893,63 69.658,39 72.893,63 69.658,39 71.921,74 64.088,30 
Benefícios a Pessoal e 73.552,53 55.640,38 73.552,53 55.640,38 73.552,53 55.640,38 
Material de Consumo 15.803,71 10.134,86 15.233,71 10.134,86 14.546,71 9.126,46 
Serviços Terceiros - Pessoas 63.484,57 54.861,65 60.684,57 53.561,65 60.084,57 52.441,65 
Serviços Terc - Pessoas Jurídicas 113.626,30 83.728,51 111.644,58 83.433,51 105.257,99 75.110,90 
Diárias, Ajudas de Custo e Jetons 49.150,00 33.750,00 49.150,00 33.750,00 48.750,00 33.750,00 
Passagens. Hosp. e Alimentação 39.550,13 23.586,27 39.550,13 23.586,27 37.081,72 19.731,26 
Despesas com Locomoção  2.019,90  2.019,90  2.019,90 
Tributárias e Contributivas 596,07 604,96 596,07 604,96 596,07 604,96 
Demais Despesas Correntes 9.211,80 5.109,95 9.211,80 5.109,95 9.211,80 5.109,95 
Serviços Bancários 36.100,51 8.859,74 36.100,51 8.859,74 36.100,51 8.859,74 
Transferências Correntes (Cota 212.508,64 170.084,47 212.508,64 170.084,47 212.508,64 170.084,47 

TOTAL R$ 952.487,46 755.262,74 947.135,74 753.667,74 935.621,85 733.791,63 
 

DESPESAS CAPITAL Empenhada Liquidada Valores Pagos 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Investimentos  -  -  - 
Equipamentos e Materiais 18.018,00 5.189,00 18.018,00 5.189,00 18.018,0 5.189,00 
Outras Despesas Capital       

TOTAL R$ 18.018,00 5.189,00 18.018,00 5.189,00 18.018,0 5.189,00 
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As despesas correntes no ano de 2018 totalizaram o valor de R$ 952.487,46 (novecentos e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e as despesas de 
capital no valor de R$ 18.018,00 (dezoito mil e dezoito reais), totalizando o total de despesas 
realizadas de R$ 970.505,46 (Novecentos e setenta mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos), que corresponde a 51,62% do valor fixado no orçamento de 2018. 

 
7.2.2 Detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa; 

Modalidade de Contratação Despesa Empenhada 
2018 2017 

1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e +f) 52.009,47 79.230,36 
a) Convite 52.009,47 79.230,36 
b) Tomada de Preços - - 
c) Concorrência - - 
d) Pregão - - 
e) Concurso - - 
f) Consulta - - 
2. Contratações Diretas (g+h) 164.079,28 78.007,77 
g) Dispensa 164.079,28 78.007,77 
h) Inexigibilidade - - 
3. Regime de Execução Especial 8.800,00 4.300,00 
I) Suprimento de Fundos 8.800,00 4.300,00 
4. Pagamento de Pessoal (j+k) 448.455,73 331.672,43 
j) Pagamento em Folha 412.455,73 362.522,43 
k) Diárias 36.000,00 30.850,00 
5. Outros 297.160,98 205.541,18 
Total R$ (1+2+3+4+5) 970.505,46 760.451,74 

 
 
As despesas empenhadas no exercício de 2018 atingiram o valor de R$ 970.505,46 (novecentos e 
setenta mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos),, que corresponde a um aumento de 
27,62% em comparação com o exercício de 2017.  
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7.2.3 Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações; 

 

O valor do Orçamento do exercício de 2018 do CRP/MA, aprovado pelo Conselho Federal de 
Psicologia-CFP, estimou a receita e fixou a despesa no valor total de é R$ 1.880.100,00 (Um milhão, 
oitocentos e oitenta mil e cem reais). Durante o exercício de 2018, houve a necessidade de se fazer 
remanejamentos orçamentários, sem, contudo alterar o valor total do orçamento. 
 
A despesa corrente total fixada para o exercício de 2018 foi de R$ 1.358.105,20 (um milhão, 
trezentos e cinquenta e oito mil, cento e cinco reais e vinte centavos) e a execução da despesa 
corrente foi de R$ 952.487,46 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e 
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quarenta e seis centavos) que corresponde a 70,13% da programação da despesa corrente no 
orçamento de 2018. 
A despesa de capital total fixada para o exercício de 2018 foi de R$ 521.994,80 (quinhentos e vinte e 
um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), tendo uma execução da despesa de 
capital no exercício de 2018 no valor de R$ 18.018,00 (dezoito mil e dezoito reais), que corresponde 
a 3,45% do valor fixado da programação da despesa de capital no orçamento de 2018. 
 

7.2.4 Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado/orçado, com 
uma análise de tendências; 

RECEITAS CORRENTES ARRECADAÇÃO  RECEITAS CAPITTAL ARRECADAÇÃO 
2018 2017   2018 2017 

Receitas de Contribuições R$ 770.068,92 R$ 606.964,50   - - 
Receita de Serviços R$ 35.370,29 R$ 33.748,28   - - 
Receitas Financeiras R$ 47.213,04 R$ 61.163,71     
Transferências Correntes R$ 173.326,40 R$ 207.554,44     
Outras Receitas Correntes  -     

Totais R$ R$ 1.025.978,65 R$ 909.430,93  Totais R$ - - 
 
 

 
 

A arrecadação total do CRP-MA no exercício de 2018 foi de R$ 1.025.978,65 (Um milhão, vinte e 
cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e no exercício de 2017 foi 
de R$ 909.430,93 (Novecentos e nove mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e três centavos), em 
comparação com o exercício anterior, houve aumento na arrecadação de 12,82%. Não houve 
previsão e nem arrecadação de receita de capital.  
 

7.2.5 Explicações sobre variações do resultado, com uma reflexão justa e compreensível sobre o 
desempenho financeiro, consistente com as demonstrações financeiras subjacentes; 

RECEITAS CORRENTES 2018 
Previsão Atualizada Arrecadada % 

Receitas de Contribuições R$ 1.319.572,66 R$ 770.068,92 58,36% 
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Receita de Serviços R$ 98.500,00 R$ 35.370,29 35,91% 
Receitas Financeiras R$ 93.400,00 R$ 47.213,04 50,55% 
Transferências Correntes R$ 30.000,00 R$ 173.326,40 577,75% 
Outras Receitas Correntes R$ 138.627,34  0,00% 

Totais R$ R$ 1.680.100,00 R$ 1.025.978,65 61,07% 
 
 

RECEITAS CAPITAL 2018 
Previsão Atualizada Arrecadada % 

Superávit Financeiro R$ 200.000,00 - - 
Totais R$ R$ 200.000,00 - - 

 
 

O CRP-MA estimou a arrecadação de receitas correntes para o exercício de 2018 no valor total de 
R$ 1.680.100,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil e cem reais), durante o exercício foi 
arrecadado o valor de R$ 1.025.978,65 (Um milhão, vinte e cinco mil, novecentos e setenta e oito 
reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde a 61,07% do valor previsto de receitas correntes. 
Houve previsão de arrecadação de receitas de capital para o exercício de 2018 no valor total de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), não houve arrecadação das referidas receitas 
 
O Sistema CFP/CRP disciplina através da Assembleia de Política de Administração e de Finanças 
os percentuais de cota parte e formas da cobrança compartilhada. Os Conselhos Regionais são 
responsáveis pela arrecadação e recebimento.  
No compartilhamento são destinados 75% (setenta e cinco por cento) para o próprio CRP-MA e 
25% (vinte e cinco por cento) são repassados automaticamente para o Conselho Federal de 
Psicologia – CFP pelo banco arrecadador. 

 

7.2.6 Principais desafios e ações futuras. 

As receitas do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA são provenientes do 
pagamento de anuidades, multas, taxas e emolumentos recebidos de Psicólogos e Pessoas Jurídicas 
inscritas que prestam serviços de Psicologia. 

O CRP-MA executa a arrecadação de anuidades e taxas através cobrança bancária compartilhada 
junto ao Banco do Brasil. 

No âmbito do CRP-MA no exercício de 2018 não foi aplicada multa a Psicólogos ou Empresas em 
decorrência da fiscalização do exercício irregular ou ilegal da profissão de Psicologia.  

Não houve renúncia de receitas, nem há fundos financeiros ou contábeis, nem depósitos judiciais e 
extrajudiciais em favor ou contra o CRP/MA. 

Não há indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial, nem gestão de precatórios. 

 
7.3 GESTÃO DE PESSOAS 

7.3.1 Avaliação da Força de Trabalho 
O quadro de servidores do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA segundo o 
PCCR é de: 

Servidores Efetivos  Quantidade Cargos em Comissão Quantidade 
Assistente Administrativo 02 Coordenação Geral 01 
Assistente Cartorário 01 Assessor Contábil/Financeiro 01 
Técnico de Orientação Fiscalização 02 Assessora Jurídica 01 
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Auxiliar de Serviços Gerais 01 Assessora Técnica CREPOP 01 
  Assessor de Impa e Comunicação 01 

Totais 06  05 
 
 

 
N. 

ITEM 

Força de Trabalho do CRP-MA - Situação apurada em 31/12/2018 

Nome Servidores  Admissão Função  Contratação 
01 Lucia de Fatima de M.B. Carvalho 01/07/2011 Assistente Administrativo I_ Concurso Público  
02 Giordana Raphaella T. Santana Sousa 12/03/2012 Assistente Administrativo II Concurso Público 
03 Cargo Vago - Assistente Cartorário Concurso Público 
04 

Cargo Vago - 
Técnico de Orientação 

Fiscalização 
Concurso Público 

05 
Cargo Vago - 

Técnico de Orientação 
Fiscalização 

Concurso Público 

06 Cargo Vago - Auxiliar de Serviços Gerais Concurso Público 
07 Ascemiro Soares Costa 01/06/2014 Assessor Contábil/Financeiro Cargo em Comissão 
08 Aline Maria Mendes P. Nesello  16/06/2014 Assessora Jurídica Cargo em Comissão 
09 

Moara de Oliveira Gamba 01/06/2017 
Técnica de Orientação 

Fiscalização Cargo em Comissão 
10 

Mauricio Batista de Oliveira 10/04/2018 
Assessor de Imprensa e 

Comunicação Cargo em Comissão 
11 

Livia Maria Guedes de Lima Andrade 16/04/2018 Assessora Técnica - CREPOP 

Cargo em Comissão 
(Convênio CFP/ 

CRP-MA) 
12 Edria Ferreira de Araújo 22/01/2018 Adolescente Aprendiz Convênio Semcas 
13 Jhennyffer dos Santos Vieira 22/01/2018 Adolescente Aprendiz Convênio Semcas 
14 

Ricardo dos Anjos Silva Lima 02/04/2018 Estudante de Psicologia 
Estagiário Lei n,º n.º 

11.788/2008 
15 

Daiane Leticia Freire Azevedo 09/07/2018 
Estudante de Ciências 

Contábeis 
Estagiário Lei n,º n.º 

11.788/2008 
 
 

O concurso público para preenchimentos de cargos vagos do CRP-MA está em fase de finalização, 
tendo sua realização prevista para o 2.º semestre/2019, para atender as necessidades da estrutura 
administrativa do Conselho. 

 

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade 
Nome Servidores  Admissão Função  Nível Escolaridade Faixa Etária 

Edria Ferreira de Araújo 22.01.2018 Adolescente Aprendiz 
Ensino Médio De 10 a 20 anos 

Jhennyffer dos Santos Vieira 22.01.2018 Adolescente Aprendiz 
Ensino Médio De 10 a 20 anos 

Ricardo dos Anjos Silva Lima 02.04.2018 Estudante de Psicologia 
Ensino Médio De 21 a 30 anos 

Daiane Leticia Freire Azevedo 09.07.2018 
Estudante de Ciências 

Contábeis 
Ensino Médio De 21 a 30 anos 

Giordana Raphaella T. S. Sousa 12.03.2012 Assistente Administrativo I Ensino Médio De 31 a 40 anos 

Ascemiro Soares Costa 01.06.2014 Assessor Contábil/Financeiro Contador / Especialista De 31 a 40 anos 

Mauricio Batista de Oliveira 10.04.2018 
Assessor de Imp. e 

Comunicação 

Comunicador/Especiali

sta De 31 a 40 anos 

Aline Maria Mendes P. Nesello 16.06.2014 Assessora Jurídica Advogada / Especialista De 31 a 40 anos 

Moara de Oliveira Gamba 01.06.2017 

Técnica de Orient 

Fiscalização Psicólogo / Especialista 

De 31 a 40 anos 
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Livia Maria Guedes de Lima 
Andrade 16.04.2018 

Ass.Téc. de Pesq e Desenv. Psicólogo / Especialista 
De 41 a 50 anos 

Lucia de Fátima de M. B. Carvalho 01.07.2011 Assistente Administrativo I Ensino Médio De 51 a 60 anos 

 
 
7.3.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
DESPESA BRUTA REMUNERAÇÃO COM PESSOAL 2018 2017 

Pessoal Ativo R$ 266.009,57 R$ 237.223,66 
Pessoal Inativo e Pensionistas   
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização    
Encargos Patronais R$ 72.893,63 R$ 69.658,39 
Benefícios a Pessoal e Assistenciais R$ 73.552,53 R$ 55.640,38 

Total R$ R$ 412.455,73 R$ 362.522,43 
 

A política de gestão de pessoal do CRP-MA é baseada no Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
instituído em 2014, as despesas com pessoal são: proventos/salários, gratificação de função, 
gratificação por tempo de serviço (quinquênio), benefícios assistenciais: auxílio alimentação, 
auxílio transporte, assistência saúde suplementar, auxílio educação e auxílio incentivo a 
funcionários estudantes universitários. 
 
O reajuste salarial dos servidores é estipulado com base em índices inflacionários do exercício 
anterior ao do referido reajuste, com data base em maio; em especial o IPCA, não sendo, no 
entanto, limite para os reajustes concedidos pelo CRP/MA. 
Processo de ingresso de funcionários na entidade: é feito através de concurso público, conforme art. 
37 da Constituição Federal. 
 
7.3.3 Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia  
 
O CRP-MA faz o acompanhamento dos riscos relacionados à gestão de pessoal através reuniões 
mensais com os servidores e assessorias (contábil/financeira, jurídica e coordenação), afim de 
verificar o relatório de atividades dos setores, as demandas, o atendimento as normas e condução 
dos processos administrativos. Bem como, se os direitos e deveres do Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações do CRP-MA estão sendo cumpridos.    
O Conselho tem em seu quadro de pessoal, servidores efetivos e assessorias nomeadas através de 
cargos em comissão, não possui mão de obra temporária.  
Não há remuneração aos membros da Diretoria, Conselheiros Efetivos e Suplentes, pois ocupam 
cargos honoríficos. 

 

7.4 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 
7.4.1 Conformidade legal; 

 
Todos os processos de aquisições e realização de serviços são feitos através de processo 
administrativo, após autorização da presidência, cotação prévia, análise de disponibilidade 
financeira e orçamentária, parecer jurídico e autorização de compra pelo ordenador de despesas. 
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7.4.2 Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de 
serviços contratados para o funcionamento administrativo; 

 

Modalidade de Contratação Despesa Empenhada 
2018 2017 

1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e 52.009,47 79.230,36 
a) Convite 52.009,47 79.230,36 
b) Tomada de Preços - - 
c) Concorrência - - 
d) Pregão - - 
e) Concurso - - 
f) Consulta - - 
2. Contratações Diretas (g+h) 164.079,28 78.007,77 
g) Dispensa 164.079,28 78.007,77 
h) Inexigibilidade - - 
3. Regime de Execução Especial 8.800,00 4.300,00 
I) Suprimento de Fundos 8.800,00 4.300,00 
4. Pagamento de Pessoal (j+k) 448.455,73 331.672,43 
j) Pagamento em Folha 412.455,73 362.522,43 
k) Diárias 36.000,00 30.850,00 
5. Outros 297.160,98 205.541,18 
Total R$ (1+2+3+4+5) 970.505,46 760.451,74 

 
7.4.3 Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para 

essas contratações;  
O maior valor contrato é o de sistemas de informática utilizados na gestão do sistema cadastral - 
gerenciamento do quadro de inscritos (SISCAFW) e sistema financeiro, contábil e patrimonial – 
gerenciamento dos recursos financeiros (empenho, liquidação e pagamento) e emissão das 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (SISCONT.NET), não a contratos de 
publicidade e propaganda. 
 
7.4.4 Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e 

justificativas para realização; 
As principais despesas através de contratação direta/dispensa de licitação são os serviços de 
fornecimento água e serviços de esgoto, fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia fixa 
e internet. 
 Dispensas de licitação para aquisição de material de expediente, limpeza e conservação, materiais 
de informática e equipamentos de processamentos de dados, limpeza de ar condicionados, etc.  

 
7.4.5 Principais desafios e ações futuras 
Otimizar a formação dos membros da comissão de licitação e formação de 01 pregoeiro que possa 
operar o comprasnet.  
 
7.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA: 
7.5.1 ���������	�
��
	�� 

A gestão dos bens patrimoniais é feito pela diretoria do CRP-MA, são controlados através da 
secretaria através de controle com tombamento numerado por setor.  

  

7.5.2 Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do seu custo-
�
�
������
����	��������
�������
������
���	������� 
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A infraestrutura de bens patrimoniais atual é considerada razoável frente às necessidades dos 
setores, os equipamentos disponíveis são suficientes para o atendimento e realização dos serviços 
públicos oferecidos ao público.  

 

7.5.3 �
��	���
�����
�	������ 

A baixa de bens patrimoniais é feita após análise pela comissão de inventário de bens patrimoniais, 
classificando os bens em inservíveis, sendo levando ao plenário para autorização de baixa dos bens. 

 

7.5.4 ���	��
���
�����
���
�
����	�
����� 

A sede atual do CRP/MA é locada, e, são locados máquinas e equipamentos, de acordo com a 
necessidade, para realização de eventos de entrega de carteira. 

 

7.5.5  ��	��	��
��
��������	��
���
�
�	��
�� 

Não houve. 
 

7.5.6 Principais desafios e ações futuras. 

Já está em curso o processo administrativo de aquisição da sede própria para o CRP-MA com 
recursos próprios. 

 

7.6 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
7.6.1 ���������	�
��
	�� 

O Conselho utiliza os sistemas de informação na execução dos serviços públicos oferecidos a 
sociedade, para armazenamento, processamento e produção de informações de acordo com os 
normativos do Sistema CFP/CRP.  

 

7.6.2  ��
����
���
��	��	��
�!"� 

A governança de TI é feita por contrato de prestação de serviços da seguinte forma: 
Os sistemas de informação utilizados na prestação dos serviços públicos no ano de 2018:  
- Sistema cadastral e financeiro - gerenciamento do quadro de inscritos (SISCAFW);  
- Sistema financeiro, contábil e patrimonial – gerenciamento dos recursos financeiros (empenho, 
liquidação e pagamento) e emissão das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público 
(SISCONT.NET);  
- Outros sistemas e computadores para armazenamento, processamento e produção de informações 
para realização dos serviços públicos. 
 

7.6.3  ���	��
��
��
�������	����	����
��!"� 

Descrição Custo anual 
Internet – hospedagem  R$ 1.899,57 
Restruturação Site R$ 2.800,00 
Serviços de Informática/ sistemas R$ 45.905,34 
Total R$ R$ 50.604,91 

 

7.6.4 �����	�	��
���	����
�
�	��
���
��
��������
�!"� 

Contrato com a Implanta informática gerenciamento do quadro de inscritos – SISCAFW e sistema 
financeiro, contábil e patrimonial - SISCONT.NET no valor total de R$ 45.905,34.  
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7.6.5 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cade�	��
��	���� 

Não aplicado. 
 

7.6.6 #
��	��	��	�������	�$�� 

O sistema contratado de gerenciamento do quadro de inscritos - SISCAFW é desktop com bakup 
realizado semanalmente; 
O sistema financeiro, contábil e patrimonial - SISCONT.NET é na nuvem com bakup automático 
feito pela empresa contratada. 
 

7.6.7 Principais desafios e ações futuras. 

Mudança para nuvem do sistema contratado de gerenciamento do quadro de inscritos – SISCAFW e 
melhora na gestão de TI com aquisição de novas plataformas. 
 
7.7 GESTÃO DE CUSTOS: 
7.7.1 Conformidade legal (art. 50, §3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e Portaria 

STN 157, de 9 de março de 2011); 
Não se aplica. 
 
7.7.2 Estimativa de custos por área de atuação, demonstrando a distribuição dos recursos 

consumidos entre as áreas finalísticas e de suporte; 

2018 
ORÇAMENTO ORÇADO  R$   1.880.100,00  100,00% 

GERAL EXECUTADO  R$     969.845,46  51,58% 

Gestão de Pessoal ORÇADO  R$     551.430,20  100,00% 

EXECUTADO  R$     392.344,29  71,15% 

Secretaria e Apoio Administrativo ORÇADO  R$       32.700,00  100,00% 

EXECUTADO  R$       26.410,56  80,77% 

Orientação e Fiscalização COF ORÇADO  R$       74.160,00  100,00% 

EXECUTADO  R$       50.765,59  68,45% 

Processo Éticos C O E ORÇADO  R$       24.720,00  100,00% 

EXECUTADO  R$         7.481,28  30,26% 

Gestão Administrativa/Financeira ORÇADO  R$     158.880,00  100,00% 

EXECUTADO  R$     113.626,30  71,52% 

Atividades de Assessorias Especializadas ORÇADO  R$       52.960,00  100,00% 

EXECUTADO  R$       48.864,64  92,27% 

Atividades da Coordenação  ORÇADO  R$       52.960,00  100,00% 

EXECUTADO  R$       50.662,45  95,66% 

Atividades do Financeiro e Cobrança ORÇADO  R$     443.569,80  100,00% 

EXECUTADO  R$     254.009,15  57,26% 

Infra-estrutura ORÇADO  R$     464.000,00  100,00% 

EXECUTADO  R$       18.018,00  3,88% 

Ações das Comissões Regimentais e Temáticas ORÇADO  R$       24.720,00  100,00% 
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EXECUTADO  R$         7.663,20  31,00% 

 
7.7.3 Estimativa de custos por programa governamental, demonstrando em que medida eles se 

relacionam e contribuem para o alcance da missão institucional da UPC; 

 
 
7.7.4 Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da 

qualidade dos gastos públicos. 
 
Para o exercício de 2019 foi feito um planejamento da alocação de recursos por custos x atividades 
fins, para melhor dimensionar a qualidade dos custos realizados frente as atividades fins do 
conselho. 
 
7.8 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 
7.8.1 Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições; 
Não de aplica. 
 
7.8.2 Ações para redução do consumo de recursos naturais; 
Não de aplica. 
 
7.8.3 Redução de resíduos poluentes. 
Não de aplica. 

 
8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
8.1 Declaração do contador geral (ou opinião dos auditores externos), expressando a 

responsabilidade do contador, as normas contábeis aplicáveis e a asseguração razoável das 
demonstrações contábeis; 

DECLARAÇÃO, Eu, Ascemiro Soares Costa, Assessor Contábil, Brasileiro, portador da CI nº 
4513993-8 SSP/MA, e CPF nº 623.682.653-68, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC-MA) sob o nº 011396/O, declaro que as demonstrações contábeis foram elaboradas em 
harmonia com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Plano de Contas 

2018 
ORÇAMENTO ORÇADO  R$      1.880.100,00  100,00% 

GERAL EXECUTADO  R$         969.845,46  51,58% 

Objetivo Estratégico 1 - Registro, Orientação e Fiscalização Profissional ORÇADO  R$         265.740,00  100,00% 

  EXECUTADO  R$         190.802,45  71,80% 

Objetivo Estratégico 2 - Garantia de condições de infraestrutura física,  ORÇADO  R$      1.459.000,00  100,00% 

administrativa, financeira e de pessoal. EXECUTADO  R$         664.371,44  45,54% 

Objetivo Estratégico 3 - Organização democrática do Sistema Conselhos  ORÇADO  R$         105.920,00  100,00% 

aperf. das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade. EXECUTADO  R$           99.527,09  93,96% 
Objetivo Estratégico 4 - Contribuições éticas, políticas e técnicas do 

processo  democrático e de garantia de direitos. ORÇADO  R$           24.720,00  100,00% 
EXECUTADO  R$             7.481,28  30,26% 

Objetivo Estratégico 5 Ampliação e qualificação do exercício 
profissional  no Estado de garantia de direitos. ORÇADO  R$           24.720,00  100,00% 

  EXECUTADO  R$             7.663,20  31,00% 
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aplicado a Entidades de Fiscalização Profissional e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) e representam com fidedignidade a situação patrimonial do Conselho Regional 
de Psicologia do Maranhão CRP22/MA em 31.12.2018. 

 
8.2 Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas conforme as normas 

contábeis aplicadas ao setor público. As demonstrações contábeis estão em anexo a este relatório 

ANEXOS  

Comparativo da Receita Arrecadada 2018; 

Comparativo da Despesa Empenhada 2018; 

Comparativo da Despesa Liquidada 2018; 

Comparativo da Despesa Paga 2018; 

Balanço Orçamentário 2018; 

Balanço Financeiro 2018; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa DFC 2018; 

Variações Patrimoniais 2018; 

Balanço Patrimonial 2018; 

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis findadas em 31.12.2018. 

 

8.3 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

As Demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas conforme as normas 

contábeis aplicadas ao setor público. As demonstrações contábeis estão em anexo a este relatório 

 

8.4 Tratamento das determinações e recomendações do TCU   
 

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA cumpri todas as determinações e 

recomendações exaradas em acórdão do TCU e também todas as legislações que orientam sua 

atuação, através de constante revisão e melhoria de seus processos administrativos e financeiros. 

 

8.5 Tratamento de recomendações do órgão de controle interno 
 

Não existe no Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP-MA estrutura de Auditoria 

Interna. As ações de acompanhamento são realizadas pela Diretoria e Plenária. 

Todas as recomendações de natureza contábil, financeira, orçamentária ou operacional ditadas pelo 

Conselho Federal de Psicologia - CFP são cumpridas em sua integralidade. 
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Existe, contudo um processo de Auditoria Externa Independente que, numa periodicidade anual, 

audita diretamente no próprio CRP-MA toda a gestão administrativa e financeira, uma vez que 

reconheça necessidades de adequação, indica recomendações por meio de relatório específico 

dirigido ao CFP e ao CRP-MA. A Diretoria, uma vez ciente, orienta e autoriza os setores para 

mudanças em seus procedimentos.  

É emitido então um relatório para o CFP que busca clarificar os procedimentos questionados e 

estabelece contra-argumentação, quando necessária. Este relatório será criticado pelo CFP que 

pronuncia diretrizes para os procedimentos indicados.  

As adequações são acompanhadas pela Diretoria e Coordenação e são verificadas no 

acompanhamento rotineiro do CFP e das Assessorias e na auditoria do exercício seguinte. 

 
 

8.6 Outras informações relevantes 

Este relatório sintetizou as principais ações realizadas no ano de 2018, dando ênfase as ações e 

metas do plano de ação/trabalho do CRP-MA com foco nos objetivos estratégicos: Registro, 

Orientação e Fiscalização Profissional; Garantia de condições de infraestrutura física, 

administrativa, financeira e de pessoal; Organização democrática do Sistema Conselhos e 

aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade; Contribuições éticas, 

políticas e técnicas do processo democrático e de garantia de direitos e Ampliação e qualificação do 

exercício profissional no Estado de garantia de direitos. 

 

No que tange ao registro e fiscalização profissional, destaca-se a celeridade na análise dos processos 

de registros profissionais, a intensificação das ações de orientação e fiscalização, tendo tido um 

aumento nas orientações do ano de 2017 para 2018, (711 em 2017 e 1084 em 2018), revelando 

maior busca do Conselho como meio de interlocução e orientação, realização de rodas de conversas 

e fóruns de discussão, com realização de 14 eventos no Estado do Maranhão, abrangendo os 

municípios de São Luís, Caxias, Balsas, Codó, Imperatriz e Coelho Neto. Além desse canais de 

orientação, também ampliamos os acessos virtuais,  foram de 12 normativos, pelo COF ORIENTA, 

à categoria através da página do CRP-MA, no facebook, que, atualmente, já possui mais de 3.347 

curtidas, da página no Instagram, que possui 2.494 seguidores e no ano de 2018 demonstrou ser o 

meio de comunicação de maior envolvimento e circulação na categoria. 
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A execução e acompanhamento do plano de ação/trabalho foram feitos através de reuniões de 

avaliação e monitoramento a qual participaram os servidores, assessores e conselheiros do CRP-

MA. 

Com o fechamento do ano da gestão, observou-se que as principais ações e metas planejadas foram 

cumpridas, bem como, verificamos uma organização e melhoria das demandas administrativas e 

processuais, melhora na interface entre a ações da gestão e os psicólogos se tornou mais efetiva, 

aproximando a categoria do Conselho. 

 

Para o ano de 2019, ainda no primeiro semestre, foi feito um planejamento com vista à finalização 

do processo de aquisição da sede própria do CRP-MA, realização do Congresso Regional de 

Psicologia do Maranhão - COREP e no segundo semestre, a realização do processo eleitoral da 

nova gestão e o aumento da força de trabalho para melhoria no atendimento aos Psicólogos e 

usuários em geral, como com análise célere e de acordo com os normativos do Sistema CFP/CRP 

nos processos de Pessoas Físicas e Jurídicas: inscrição principal, inscrição secundária, transferência 

de registro, cancelamento de registro, 2.ª via de documentos profissionais. 

Almejando ainda, um aumento das ações de orientação e fiscalização, bem como, a descentralização 

com a interiorização da fiscalização nos municípios do interior do Estado, a ampliação temática dos 

eventos associados às Comissões e GTs temáticos gerando aproximação entre o Sistema Conselhos 

de Psicologia, a categoria e sociedade; o desenvolvimento de ações políticas, administrativas e 

jurídicas, visando o atendimento das ações do Conselho, bem como, estratégias para intensificar o 

aumento da arrecadação.   

 

Pode-se concluir que o Conselho Regional de Psicologia do Maranhão realizou no exercício de 

2018 todas as atribuições precípuas contidas no plano de trabalho/ação, bem como, atuou de acordo 

com os princípios e normas que disciplinam os atos de gestão pública aplicada as Entidades 

Fiscalizadoras das Profissões Regulamentadas. 
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