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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Regional de Psicologia 23ª Região (CRP-23) foi criado pela Resolução 

CFP nº 02/2013 e tem como finalidades orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício 

profissional do psicólogo na jurisdição do Estado do Tocantins, antes jurisdicionado pelo 

Conselho da 9ª Região junto ao Estado de Goiás. O CRP-23 é um órgão dotado de 

personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira, sendo 

caracterizado como uma autarquia. 

Cumprindo suas finalidades busca proporcionar condições para aprimoramento do 

exercício e das atividades profissionais do psicólogo, competindo-lhe orientar, disciplinar e 

zelar pela fiel observância dos princípios ético-profissionais, dignidade e independência 

profissional, de acordo com a Lei Federal 5.766, de 20 de dezembro de 1971, contribuindo 

para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, conforme o Art. 1º do 

Regimento Interno do CRP 23 (aprovado pela Resolução CFP nº 40/2013). 

Para fazer cumprir a normativa em vigor e obedecendo ao princípio da transparência 

da coisa pública, o CRP-23, apresenta ao Tribunal de Conta da União o presenta Relatório de 

Gestão, que dispões desde os aspectos institucionais do CRP, passando pelo seu 

planejamento, execução, análise de resultados e prestação de contas. Serve este instrumento 

não apenas como mero documento de prestação de contas, mas como um importante meio de 

avaliação e desempenho institucional no que tange à finalidade legal e regimental deste 

Conselho de Fiscalização da Profissão de Psicólogo. 
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VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

 

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

O CRP-23 foi criado pela Resolução CFP nº 02/2013 e tem como finalidades orientar, 

fiscalizar e disciplinar o exercício profissional do psicólogo na jurisdição do Estado do 

Tocantins, antes jurisdicionado pelo Conselho da 9ª Região junto ao Estado de Goiás. 

Cumprindo suas finalidades busca proporcionar condições para aprimoramento do 

exercício e das atividades profissionais do psicólogo, competindo-lhe orientar, disciplinar e 

zelar pela fiel observância dos princípios ético-profissionais, dignidade e independência 

profissional, de acordo com a Lei Federal 5.766, de 20 de dezembro de 1971, contribuindo 

para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, conforme o Art. 1º do 

Regimento Interno do CRP 23 (aprovado pela Resolução CFP nº 40/2013). 

No que tange às atribuições legais, a Lei Federal 5.766, de 20 de dezembro de 1971 

diz que: 

Art. 7º Os membros dos Conselhos Regionais, efetivos e suplentes, serão 

brasileiros, eleitos pelos profissionais inscritos na respectiva área de ação, 

em escrutínio secreto pela forma estabelecida no Regimento. 

Parágrafo único. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será de 
3 (Três) anos, permitida a reeleição uma vez. 

Art. 8º Em cada ano na primeira reunião, cada Conselho Regional elegerá 

seu Presidente e Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, cujas atribuições 
serão fixadas no respectivo Regimento. 

Art. 9º São atribuições dos Conselhos Regionais: 

a) organizar seu regimento submetendo-o à aprovação do Conselho 
Federal; 

b) orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área 

de competência; 

c) zelar pela observância do Código de Ética Profissional impondo 
sansões pela sua violação; 

d) funcionar como tribunal regional de ética profissional; 

e) sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à orientação e 
fiscalização do exercício profissional; 

f) eleger dois delegados-eleitores para a Assembleia referida no artigo 

3º; 
g) remeter, anualmente, relatório ao Conselho Federal, nele incluindo 

relações atualizadas dos profissionais inscritos, cancelados e suspensos; 

h) elaborar a proposta orçamentária anual, submetendo-a à aprovação do 

Conselho Federal; 
i) encaminhar a prestação de contas ao Conselho Federal para os fins do 

item “q” do art. 6º. 
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NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

 

 Lei Ordinária: Lei 5766/71 – Cria os Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Psicologia.  

 Decreto Lei 79.822/77 – Regulamenta a Lei 5766/71.  

 Resolução CFP n.º 017/2000 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de 

Psicologia.  

 Resolução CFP 010/2007 – Institui o Manual de Procedimentos Administrativos, 

Financeiros e Contábeis. 

 Resolução CFP nº 02/2013 – Cria o Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região e 

fixas novas jurisdições  

 Resolução CFP nº 40/2013 - Aprova o Regimento Interno do Conselho Regional de 

Psicologia da 23ª Região. 

 

BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE 

 

Anteriormente à Resolução CRP nº 02/2013 o território tocantinense era administrado 

pelo Conselho Regional de Psicologia 9ª Região – Goiás, de forma que o território do 

Tocantins fosse administrado por uma sessão de base na cidade de Palmas-TO. Em razão das 

grandes dificuldades de descentralização das ações foi acordado a criação do CRP-23 com a 

abrangência do território do Tocantins. 

O marco de criação do CRP-23 foi o I Congresso Regional de Psicologia (I COREP), 

realizado no ano de 2013 e definindo as principais diretrizes de atuação do I Plenário do CRP-

23. Posteriormente, no ano de 2016, ocorreu o II COREP, que definiu as diretrizes de atuação 

para o II Plenário do CRP-23 e atual gestão. 

O contexto histórico do CRP-23 é marcado por dificuldades na execução de ações em 

razão das dificuldades financeiras deste regional, necessitando de auxílios financeiros por 

parte do Conselho Federal de Psicologia e do CRP-09 (Goiás). Em razão das dificuldades 

financeiras o II Plenário tomou medidas de redução de gastos tais como alteração em portarias 

de benefícios, mudança predial e etc. 

 

ORGANOGRAMA FUNCIONAL E COMPETÊNCIAS 

 

Durante o ano de 2018 o Conselho funcionou com equipamento e pessoal mínimo, 

sendo que seu organograma ainda tem caráter funcional. Os organismos fixos do CRP são a 

Diretoria e as Comissões Permanentes. Tem-se um serviço de secretaria, orientação e 

fiscalização, além de instrução de processos éticos abertos pelo Plenário. Neste período, para 

o cumprimento das atividades relacionadas, o CRP 23 contava com um analista de 

fiscalização, uma auxiliar administrativa (ambos concursados), uma gerente administrativa 

financeira (cargo em comissão), uma coordenadora (cargo em comissão), uma assessora de 

pesquisa em psicologia e políticas públicas, uma assessora jurídica (cargo em comissão), uma 

assessora de comunicação (cargo em comissão), um assessor contábil (terceirizado), além da 

colaboração no II Plenário de 6 conselheiros efetivos e 7 conselheiros suplentes. 
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Tabela 1- Estrutura Organizacional 

 

 
 

 

Assembleia Geral – É a instância máxima de deliberação do CRP-23, composta por 

todos os psicólogos inscritos neste regional, podendo ser caracterizada pela Assembleia Geral 

Orçamentária de forma anual (Art. 96 da Resolução CFP nº 040/2013– Regimento Interno do 

CRP-23) e pelo Congresso Regional de Psicologia (COREP) a cada três anos, conforme prevê 

os Arts. 81 a 83 da Resolução CFP nº040/2013 (Regimento Interno do CRP-23). 

Plenário – É o órgão deliberativo do Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região, 

constituído pelo conjunto dos conselheiros efetivos, os quais serão substituídos pelos 

conselheiros suplentes nas hipóteses previstas em Lei (Art. 14 da Resolução CFP nº 

040/2013– Regimento Interno do CRP-23). 

Diretoria – Órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do 

Plenário. É constituída de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo 

Plenário, no mês de setembro, pelo prazo de um ano (Art. 33 da Resolução CFP nº 040/2013– 

Regimento Interno do CRP-23). 

Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização (COF) – Tem por objetivo 

coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de orientação e fiscalização profissional 

da entidade e assessorar o Plenário nos assuntos de sua competência. 

Comissão Permanente de Orientação e Ética (COE) – Incumbe à Comissão de 

Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia 23ª Região, além das atribuições 

previstas no art. 46, instruir os processos por possíveis infrações éticas ou disciplinares, 

responder às consultas e tomar as medidas necessárias à sua área de atuação. 

Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) – 
Sistematizar e difundir conhecimento sobre a interface entre práticas psicológicas e políticas 

públicas, construindo e disponibilizando referências técnicas para a atuação do psicólogo no 

campo das políticas públicas; identificando oportunidades estratégicas de participação da 
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Psicologia nas políticas públicas; promovendo a interlocução da Psicologia com espaços de 

formulação, gestão e execução em políticas públicas. 

Comissão Permanente de Licitação e Patrimônio – tem como objetivo realizar 

processos licitatórios na aquisição de material, bens e contratação de serviços para o Conselho 

obedecendo a legislação pertinente. 

Comissões Especiais em Psicologia – Criadas pelo Plenário para subsidiar e executar 

atribuições relativas a áreas temáticas da Psicologia, as Comissões Especiais possuem uma 

ampla gama de atuação no Sistema Conselhos, ocupando espaços e produzindo conhecimento. 

As Comissões não possuem um prazo estipulado de funcionamento, mas devem se reunir com 

uma freqüência pré-estabelecida e prestar contas ao Conselho de Psicologia a respeito de sua 

produtividade. A nomeação das Comissões se realiza por meio de inscrição em chamamento 

público e por inserção de pauta em plenária, sendo efetivadas em portaria institucional. Em 

2017 o CRP 23 instituiu a Comissão Especial de Gerontopsicologia, com o objetivo de 

fomentar estudos e práticas sobre a atuação da Psicologia com a população idosa. Desta 

forma, o Conselho contou ativamente com a participação das seguintes Comissões Temáticas 

Especiais:  

 Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana; 

 Comissão de Psicologia na Política de Assistência Social; 

 Comissão de Psicologia Hospitalar; 

 Comissão de Formação e Estudantes de Psicologia; 

 Comissão de Psicologia e Direitos Humanos; 

 Comissão de Avaliação Psicológica; 

 Comissão de Psicologia Escolar; 

 Comissão de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas; 

 Comissão Especial de Gerontopsicologia; 

 Comissão de Psicologia e Povos do Cerrado. 

 

Grupos de Trabalho – Os Grupos de Trabalho no CRP-23 são efetivamente criados 

por meio da aprovação de seu Regimento Interno registrado em portaria institucional. O 

último GT formado no Conselho, criado no ano de 2017, foi transformado na Comissão 

Especial Psicologia e Povos do Cerrado em 2018. A transição aconteceu a partir da 

compreensão de que as questões da Interface da Psicologia e os povos indígenas, quilombolas 

e tradicionais precisa ser permanente e contínua.  

Secretaria – Promover e coordenar a gestão documental do Conselho tanto em relação 

às suas atividades internas quanto de normatização da categoria. 

           Assessorias – Tem como objetivo assessorar as decisões do plenário no âmbito 

Jurídico, Contábil e de Comunicação Social. 
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PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO  

 

(01/01/2018 A 31/12/2018 – II PLENÁRIO) 

 

Os objetivos estratégicos do CRP-23 estão agrupados em quatro âmbitos, a 

saber, os três preconizados pelo Congresso Regional de Psicologia (COREP) 2016, 

instancia deliberativa máxima da categoria no Estado do Tocantins, que são: 

 Eixo I - Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento 

das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade 

 Eixo II - Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático 

e de garantia de direitos; 

 Eixo III - Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de 

garantia de direitos; 

Esses objetivos puderam ser traduzidos em ações que foram implementadas no 

ano de 2018 e estão dispostas a seguir na Tabela 1: 

Tabela 2 - Gestão do II Plenário até 31 de dezembro de 2018 
OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/18 

Fomentar a participação dos 

(as) psicólogos (as) nos 

conselhos de políticas 
públicas e de direitos 

(controle social) nos 

municípios, de forma que 

sejam os representantes 

membros das comissões 

especiais da área afim. 

1) Estimular debates nas 

comissões especiais sobre a 

importância da 
representatividade da 

psicologia no controle social; 

2) Promover a qualificação do 

serviço por meio de discussões 

entre os profissionais 

envolvidos nas políticas 

públicas; 

3) Incentivar o protagonismo 

profissional e a participação 

dos psicólogos na elaboração 

revisão de políticas públicas. 

- Reunião com as comissões especiais e 

ênfase na importância da participação no 

controle social; 
- Abertura de chamamento público para as 

comissões especiais. 

- Reuniões de Comissões Especiais. 

Informar aos psicólogos e à 

população, por meio de 
campanhas publicitárias, o 

papel e a importância do 

psicólogo nas várias áreas de 

atuação e dirimir dúvidas, 

estereótipos e/ou preconceitos 

acerca das práxis do 

psicólogo. 

1) Utilizar as mídias sociais 

para divulgar a importância da 
atuação do psicólogo em suas 

diversas áreas de atuação; 

2) Estimular a produção de 

materiais de divulgação por 

meio das comissões especiais 

de psicologia; 

3) Criar um canal para tirar 

dúvidas em relação à atuação 

do profissional psicólogo; 

4) Divulgar pesquisas 

realizadas pelos profissionais 
da psicologia e que tenham 

relevância para a sociedade; 

5) Promover eventos em 

unidades de ensino superior 

sobre a atuação do psicólogo e 

- Planejamento estratégico de ações de 

publicidade sobre a atuação do psicólogo 
realizadas pela assessora de comunicação 

social em parceria com as demais comissões 

especiais. 
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suas implicações éticas. 

Aproximação do CRP junto 

aos acadêmicos de Psicologia 

utilizando como via de acesso 

a Universidade, 

disponibilizando informações 

a cerca de que modo os 

acadêmicos podem participar 

das Comissões, articular a 

constituição de representantes 
entre os acadêmicos de 

Psicologia, fomentando 

assim, a criação de uma 

cultura de participação dos 

estudantes. 

1) Aproximar as comissões 

especiais de psicologia e a 

comunidade acadêmica, 

fomentando assim uma cultura 

de participação dentro do 

sistema conselhos; 

2) Realizar eventos sobre a 

prática do psicólogo nas mais 

diversas áreas de atuação; 
3) Estimular a continuidade da 

Comissão Especial dos 

Estudantes de Psicologia e a 

participação destes na 

formulação de políticas no 

sistema conselhos. 

- O regimento interno das comissões 

especiais foi criado e deu a possibilidade 

para os acadêmicos participarem das 

comissões especiais; 

- Foram enviados ofícios às universidades 

destacando a importância da relação das 

mesmas com o sistema conselhos e 

sugerindo parcerias em eventos; 

- Foi aberto chamamento para a Comissão 
Especial de ‘Psicologia e Povos do Cerrado. 

Criar uma ouvidoria no CRP-

23, como estratégia de escuta 

dos psicólogos (as), de modo 

a qualificar o atendimento à 

categoria, através da 

capacitação dos servidores e 
funcionários do CRP-23, em 

relação ao atendimento ao 

público. 

1) Promover canais específicos 

para protocolo de solicitações 

de atendimento (serviços, 

queixas, sugestões e etc); 

2) Garantir ao usuário as 

informações sobre o 
andamento do seu processo 

quando solicitado; 

3) Realizar capacitações 

periódicas com os servidores 

do CRP-23; 

4) Otimizar andamento dos 

processos dentro do CRP-23. 

- Foi implantado no site institucional a 

ouvidoria do CRP-23, compreendendo as 

limitações do site e possíveis alternativas; 

- Foi criado um fluxograma de denúncias em 

reunião com a COE e COF para otimizar o 

andamento dos processos éticos. 

Que o CRP-23 mantenha e 

amplie as atividades nas 

regiões do estado do 

Tocantins. Inclusive se 

utilizando de web 
conferências para facilitar o 

acesso. 

1) Buscar mecanismos que 

proporcionem transmissões 

online dos eventos realizados 

pelo CRP-23, facilitando o 

acesso dos psicólogos do 
Tocantins; 

2) Incentivar que as comissões 

especiais de psicologia 

realizem reuniões ampliadas 

com transmissão online; 

3) Possibilitar a participação 

dos demais psicólogos em 

transmissão online por meio da 

criação de canais específicos 

para o envio de dúvidas e/ou 

questionamentos sobre o tema 

debatido. 

- Foi ampliada a participação nas comissões 

especiais de modo a permitir a participação 

online e estimular a presença de psicólogos 

de outros municípios. 

 

Manter o apoio ao sindicato 
da categoria fortalecendo o 

movimento dos psicólogos do 

estado. 

1) Incentivar a categoria 
quanto à filiação no Sindicato 

dos Psicólogos do Tocantins; 

2) Estimular a participação 

coletiva nas decisões tomadas 

quanto à melhoria da qualidade 

no trabalho; 

3) Atuar em conjunto com o 

sindicato, possibilitando assim 

o desenvolvimento da 

psicologia como ciência e 

profissão. 

- O Sindicato retomou as atividades em 2018 
de forma que as partes estão se organizando 

para estabelecerem uma comunicação 

efetiva. 

Desenvolver um espaço de 
orientação online de acordo 

1) Utilizar a ouvidoria como 
meio de estreitamento de 

- Não foi possível realizar essa ação no site 
em razão das limitações do mesmo, porém 
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com as especificidades 

regionais. 

vínculos entre os profissional e 

o sistema conselhos de modo a 

tirar dúvidas e atender 

possíveis demandas; 

2) Criar um espaço para a 

publicação de trabalhos 

científicos e culturais, além de 

disponibilizar espaços de 

discussão; 
3) Estimular as discussões 

sobre a prática profissional nos 

principais meios de 

comunicação. 

esta ação vem sendo realizada via e-mail 

com orientação da psicóloga de fiscalização. 

Fomentar estratégias de 

fiscalização das instituições 

que oferecem cursos de 

graduação e pós-graduação 

específicos para psicólogos, 

bem como articular com outras 

categorias com o intuito de 

fortalecer a identificação e 
fiscalização de cursos 

irregulares. 

1) Fazer cumprir a legislação 

vigente principalmente quanto á 

ética no trabalho do psicólogo, 

elaboração de documentos 

psicológicos e etc; 

2) Proporcionar discussões 

sobre a importância da 

participação do CRP-23 nas 
instituições de ensino; 

3) Tomar as devidas 

providências quanto à 

instalação de cursos irregulares 

em psicologia, principalmente 

aos de ensino à distância; 

4) Fomentar juntamente com 

outros conselhos de classe 

estratégias para lidar com 

cursos e/ou instituições de 

ensino irregulares. 

- Articulação com os demais CR’s sobre os 

cursos irregulares de psicologia; 

- Publicidade entre os psicólogos sobre as 

implicações éticas daqueles que ministram 

aulas em cursos irregulares, com produção 

de conteúdo informativo sobre a demanda. 

Fazer aplicar o veto do ato 
médico, no que tange às 

exigências de encaminhamento 

médico para iniciar e/ou dar 

continuidade ao atendimento 

psicológico. 

1) Dialogar com planos de 
saúde e demais entidades sobre 

a necessidade de 

encaminhamento médico para a 

realização de atendimento 

psicológico; 

2) Promover campanhas sobre a 

importância da autonomia ao 

profissional psicólogo quanto à 

decisões técnicas e 

encaminhamentos; 

3) Articular junto ao CFP e 

demais CRPs estratégias para 
lidar com questões que ferem a 

autonomia profissional do 

psicólogo(a); 

4) Articular juntamente a outros 

conselhos de classe estratégias 

contra a precarização do 

trabalho. 

- Planejamento de estratégias de diálogo 
com os planos de saúde e demais categorias 

profissionais. 

Garantir a laicidade por meio 

das políticas de fiscalização 

nas instituições e/ou serviços 

onde atuam os profissionais de 

psicologia. 

1) Promover eventos que 

proporcionem a reflexão sobre a 

atuação profissional e crenças 

pessoais;  

2) Fazer valer o Código de 
Ética do Profissional Psicólogo, 

principalmente quanto à 

imposição de convicções 

- Foram realizadas fiscalizações com 

orientações sobre a temática; 

- Elaboração de estratégias de eventos para 

garantir a laicidade na atuação profissional. 
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políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de 

orientação sexual ou a qualquer 

tipo de preconceito no exercício 

profissional; 

3) Divulgar para a sociedade as 

obrigações e impedimentos do 

profissional psicólogo, criando 

também mecanismos de 
denúncia para possíveis 

irregularidades. 

Ampliar participação dos 

psicólogos nos conselhos 

municipais de direito. 

1) Incentivar a participação dos 

psicólogos representando o 

CRP-23 nos órgãos de controle 

social; 

2) Divulgar vagas disponíveis 

pelo CRP-23 no controle social. 

- Foi realizado levantamento sobre as vagas 

nos órgãos de controle social que o CRP-23 

possui representação. 

Promover o debate sobre a 

inserção dos psicólogos em 

todos os âmbitos da Política 

de Saúde e seus equipamentos 

públicos. 

1) Incentivar a criação de 

comissões especiais voltadas 

para a Política de Saúde; 

2) Dialogar com os gestores 

sobre a importância da atuação 
do psicólogo em todos os 

âmbitos da Política de Saúde, 

bem como os diferentes tipos 

de atuações que existem para 

cada equipamento; 

3) Articular junto ao CFP, 

CRPs e comissões especiais a 

elaboração de documentos 

norteadores da atuação 

profissional do psicólogo nos 

diferentes equipamentos de 
saúde. 

- Demanda encaminhada para as comissões 

especiais relacionadas com a temática. 

Que o CRP-23 apoie no 

levantamento de dados sobre 

a situação dos psicólogos, 

contendo dados sobre 

vínculos trabalhistas, carga 

horária, atribuições e 

condições do exercício 

profissional e capacitação. 

1) Incentivar os psicólogos do 

Tocantins a atualizarem seus 

dados com frequência, 

garantindo as alterações 

sempre que necessário; 

2) Estreitar os laços entre as 

comissões especiais e os 

psicólogos; 

3) Incentivar reuniões 

periódicas entre os 

profissionais para a discussão 

de políticas públicas e atuação 
profissional. 

- Foram realizados diversos contatos 

telefônicos por parte dos servidores do CRP-

23 com a finalidade de atualização de dados 

cadastrais e estreitamento de laços com os 

profissionais. 

Dar continuidade ao apoio às 

instituições de ensino 

superior nas atividades de 

formação profissional. 

1) Estreitar os laços com os 

representantes destas 

instituições e os representantes 

acadêmicos, principalmente 

com as comissões especiais; 

2) Promover eventos que tirem 

dúvidas e esclareçam sobre a 

atuação profissional do 

psicólogo; 

3) Elaborar projetos e 

pesquisas em parceria com as 
instituições de ensino superior. 

- Foram enviados documentos à todas as 

instituições de ensino superior com o 

objetivo de fortalecer e formar parcerias para 

a realização de atividades do CRP-23. 
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Continuar e ampliar as visitas 

do CRP nos serviços públicos 

e privados, com o intuito de 

promover a articulação e 

qualificação dos serviços 

prestados a categoria. 

1) Elaborar documentos com a 

finalidade de incentivar a 

melhoria das condições de 

trabalho do psicólogo, tendo 

como base a legislação 

vigente; 

2) Ampliar os espaços de 

escuta do profissional 

psicólogo, principalmente 
quanto à dúvidas sobre a 

atuação profissional; 

3) Estimular os gestores a 

liberarem seus profissionais 

para capacitações técnicas e 

demais eventos que possam 

qualificar o serviço. 

- Foram realizadas fiscalizações nos serviços 

públicos e privados pela Comissão de 

Orientação e Fiscalização (COF). 

 

 

 

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
 

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE  

 

 Execução física e financeira das ações da lei orçamentária anual de responsabilidade da 

unidade 

 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 Informações sobre a realização das receitas   

 Informações sobre a execução das despesas 

 

Execução Financeira do Orçamento 

 
Tabela 3 - Execução Financeira do Orçamento 2018 do CRP-23 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADAPTADA EXERCÍCIO 2018 

       RECEITAS    ACUMULADO   ORÇADO   %  

  Anuidades Pessoa Física                        564.515,38                  749.920,65  75% 

  Anuidades Pessoas Jurídicas                          14.022,49                     24.802,23  57% 

  Fundo de Seções                        136.277,41                  157.749,12  86% 

  Receitas de Serviços                          16.726,34                     12.346,00  135% 

  Receitas Financeiras                          31.863,08                       2.596,27  1227% 

  Outras Receitas                          53.461,22                     41.955,13  127% 

  Total das Receitas                        816.865,92                  989.369,40  83% 

          

  TRANSFERÊNCIA (-)    ACUMULADO   ORÇADO   %  

  Conselho Federal de Psicologia                                         -                                      -    0% 

  Total das Receitas Líquidas                                         -                                      -    0% 

          

  DESPESAS (-)    ACUMULADO   ORÇADO   %  

  Pessoal, Encargos Trabalhistas, Benefícios                      350.207,79                  385.849,71  91% 

  Material de Consumo                            2.828,98                     12.775,00  22% 

  Serviços Terceiros - Pessoas Físicas                        40.626,52                     41.256,00  98% 

  Diárias, Ajudas de Custo e Jetons                        21.370,00                     44.571,64  48% 

  Despesa com Locomoção                          10.833,90                     11.443,76  95% 

  Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas                      110.700,89                  129.527,86  85% 

  Tributárias e Contributivas                        160.658,72                  209.272,64  77% 
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  Demais Despesas Correntes                          35.303,42                     41.000,00  86% 

  Serviços Bancários                            6.767,57                       8.000,00  85% 

 Transferências correntes                            4.103,05                       5.000,00  82% 

  Total das Despesas de Operações                      743.400,84                  888.696,61  84% 

          

INVESTIMENTOS (-)    ACUMULADO   ORÇADO   %  

  Móveis e Utensílios                                816,00                       3.050,00  0% 

  Máquinas e Equipamentos                                         -                         3.400,00  0% 

  Equipamento de proc. de Dados                          4.515,00                       7.650,00    

  Inadimplência do Ano Corrente                                         -                       83.662,14  0% 

  Inadimplência de Exercícios Anteriores                                       -                         2.053,42  0% 

  Inadimplência do Fundo de Seção                                        -                             857,25    

  Total dos Investimentos                            5.331,00                  100.672,81  5% 

  TOTAL GERAL DAS DESPESAS                       748.731,84                  989.369,42  89% 

          

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO DO PERÍODO                        68.134,08      

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 

Não houveram transferências, além das Cotas compulsórios ao Conselho 

Federal de Psicologia (Cota Parte, Cota Revista e Fundo de Seções). 

REALIZAÇÃO DAS RECEITAS 

A principal fonte de receita do CRP-23 é decorrente de anuidades de pessoas 

físicas e jurídicas inscritas no Regional, fundo de seções, receitas de serviços, receitas 

financeiras, transferências correntes, outras receitas.  

Para o exercício de 2018 o este Regional estimou sua arrecadação no montante 

de R$ 989.369,42. Desse valor foi realizado R$ 816.865,92, o que corresponde a 83% 

da receita estimada.  

EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

Para o exercício de 2018 o CRP-23 fixou suas despesas no montante de R$ 

989.369,42. Desse valor foi executado R$ 748.731,84, o que representa 89% da despesa 

fixada e uma economia orçamentária no valor de R$ 240.637,58. 

 

Administrativas e Funcionais 

 

Muitas das dificuldades no âmbito administrativo ainda persistem 

principalmente no que tange a insuficiência de nosso quadro de pessoal para a execução 

de todas as ações e serviços finalidades do Regional. Porém, é importante destacar o 

considerável ganho de controle financeiro conquistado nos últimos anos.  

Para minimizar as dificuldades, tem-se solicitado com muita frequência a 

participação dos conselheiros nas mais diversas atividades e, sempre que possível, 

busca-se realizar as ações de forma a onerar o mínimo possível o conselho, usando 

aquilo que já é dos quadros de equipamento e de pessoal da autarquia. 

 

Orientação e Fiscalização 

O planejamento das atividades que foram desenvolvidas pela Comissão de 

Orientação e Fiscalização- COF em 2018 continuou sendo baseado nas propostas 
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elaboradas pela categoria no Congresso Regional de Psicologia, além de sugestões dos 

profissionais recebidas por e-mail, durante orientação, eventos etc.  

Fizemos o que foi possível, para atender tais demandas. Porém, houve prejuízo, 

por rotatividade de membros da COF e falta de automóvel para realizar visitas de 

orientação e fiscalização. Em 2018, renovamos a parceria com o Conselho de Serviço 

Social, e tínhamos planejado fechar uma parceria com DETRAN, que não se efetivou, 

devido rotatividade na gestão do órgão. Tais parcerias tiveram como objetivo, fortalecer 

a nossa atuação de orientar e fiscalizar, fazendo-a conjuntamente, diminuir custos com 

despesas de viagem e planejar/executar eventos que atendam necessidades dos 

parceiros.  

Às visitas de Fiscalização do conselho de psicologia podem ocorrer nas 

seguintes situações: denúncia, rotina, identificação, retorno, lacre e deslacre de 

documentos.  

A denúncia ocorre quando algum cidadão informa qualquer atividade referente à 

prática da psicologia em desacordo com o Código de ética. As visitas de Rotina são as 

que ocorrem em decorrência da atividade-fim do conselho, como uma maneira de 

acompanhar a prática dos psicólogos no estado do Tocantins. As visitas de identificação 

são realizadas quando é credenciada uma pessoa jurídica ao Conselho, esta atividade 

deve ocorrer em 90 dias após receber o certificado. Há muitas pessoas jurídicas em 

funcionamento com este prazo extrapolado. Então, daremos continuidade ao trabalho 

desenvolvido na primeira Plenária, com o intuito de regularizar tal situação de acordo 

com a disponibilidade dos conselheiros e condição financeira do regional.  

É importante enfatizar que foi decidido em Plenária que, oferecer condições para 

uma efetiva atuação da COE e COF é prioridade dessa gestão. Assim, estamos otimistas 

em fazer um planejamento para o próximo ano, onde possamos sanar essas 

identificações atrasadas. As visitas de retorno ocorrem quando em qualquer uma das 

visitas citadas acima é orientado alguma mudança e determinado um prazo para que isto 

possa ser adequado.  

O Conselho retorna ao local de visita para constatar se as alterações foram 

realizadas ou não. O lacre ocorre quando um psicólogo sai de uma instituição e a mesma 

ficará um tempo sem profissional de psicologia, o CRP precisa lacrar os documentos a 

fim de garantir o sigilo dos mesmos. O deslacre ocorre quando esse psicólogo e 

substituído por outro profissional, promovemos então a entrega dos documentos para o 

novo psicólogo.   

A COF desenvolveu em 2018, as seguintes ações:  

1 – Tivemos reuniões mensais e/ou por demandas em alguns momentos, para planejar 

nossas ações, avaliar e buscar aprimorar nossa atuação; conforme constava no 

planejamento de atividades anuais  

2 – Foram realizadas fiscalizações de rotina nas cidades do interior através do termo de 

parceria com o CRESS foram visitadas as seguintes cidades Palmas, Muricilandia, 

Santa Fé do Araguaia, Aragominas, Carmolândia, Xambioá, Araguanã, Piraquê, 

Wanderlândia, Paraiso, Porto Nacional, Bandeirantes, Arapoema, Itaporã, Pequizeiro, 

Colto Magalhães, Juarina, Pau D'Arco, Bernardo Sayão, 
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3 – no planejamento das atividades anuais da COF estavam previstas  viagens 

fiscalização em parceria com o CREPOP, estas não foram realizadas devido a 

incompatibilidade de agenda dos dois setores. 

4 –  As viagens de Fiscalização em Parceria com o DETRAN conforme constavam no 

planejamento anual não foram realizadas devido ao termo de cooperação não ter sido 

firmado em razão da alternância de governo no estado do Tocantins e bem como da 

presidência do DETRAN.  

5 – Havia no planejamento anual da COF a aquisição de bens de informática que tinha 

como objetivo modernizar os processo de fiscalização os quais não foram adquiridos 

devido a falta de recursos financeiros. 

6 – Fizemos visitas à Araguaína motivado por denuncia, onde também foram feitas 

visitas de identificação e a Aurora do Tocantins e Fátima para procedimento de lacre, 

bem como na cidade de Fátima para procedimento de deslacre.  

7 – Ocorreram oficinas de orientação e palestra no mês temático da psicologia em 

agosto com a participação de membros da COF nas cidades de Gurupi e Palmas. 

8 – Na cidade de Palmas foram realizadas fiscalizações de acordo com a disponibilidade 

dos membros da COF e de carro Realizamos orientações via e-mail e telefone e 

presencial. 

 

VISITAS REALIZADAS EM 2018 PELA COF: Visitas de Identificação – 07, vistas de 

averiguação 04 Rotina – 49, Lacre – 02 e Deslacre 01. Totalizando 63 visitas ao todo,     

ORIENTAÇÕES VIA E-MAIL. TELEFONE E PRESENCIAL: Orientações via e-mail 

– 45, Telefone – 82, Presencial – 59. Totalizando 186 orientações realizadas.  

     
Processos e Julgamentos Éticos  

 

A Comissão de Orientação e Ética no ano de 2018, não se envolveu em 

programas e projetos na efetivação de eventos. Esteve como apoio em atividades que 

ocorreram no Conselho, mas nenhuma ação especifica da Comissão. 

O principal entrave vivenciado no ano de 2018, tem-se ao tramite de 

comunicação com a Comissão de Fiscalização - COF, onde ainda se mantem pendentes 

processos de 2017 em prol da organização da referida comissão. 

No mais, a COE atuou de modo a orientar e direcionar as devidas providências 

as demandas recebidas. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO TOCANTINS  

 

1. Contextualização 

 1.1 Pesquisa: “Atuação profissional de psicólogas e psicólogos em políticas de direitos 

sexuais e direitos reprodutivos”. 

O processo de escolha dos temas de pesquisa do Crepop respeita as indicações 

da categoria para elaboração de referências técnicas. Desta forma o tema dos Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos foi elencado por psicólogas e psicólogos durante o 8º 

Congresso Nacional da Psicologia (CNP, 2013) e definido pela Assembleia de Políticas, 
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Administração e Finanças (APAF) do Sistema Conselhos de Psicologia para o ciclo de 

pesquisa de 2015.  

Desde então o Crepop tem se debruçado sobre o tema com fins a implementar a 

coleta de dados contudo, pouco avançou na realização da pesquisa apenas com a 

realização da coleta quantitativa/online. Em dezembro de 2017 a APAF reafirmou a 

necessidade de finalização desta pesquisa definindo como tema para 2018 com foco na 

pesquisa qualitativa via CRPs. 

A temática dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos apresenta-se enquanto 

tema transversal de diversas políticas públicas, saúde, educação, assistência social, etc. 

Na região de Palmas/TO tal temática possui uma inserção maior nas políticas de saúde 

com ações como planejamento familiar na atenção básica, política de humanização, 

abortamento legal, entre outros. 

Portanto, para a realização desta pesquisa o CRP-23 participou da etapa 

qualitativa, através da busca ativa por instituições relacionadas ao tema, sistematizando 

as informações como nome, endereço e quantitativo de profissionais atuantes no 

serviço. O CREPOP participou também do treinamento nacional para preparação de 

coleta de dados, momento extremamente importante para compreender a amplitude da 

pesquisa e seu desenvolvimento. 

 A partir disso foi feito contato via email através de ofício com as secretarias 

municipais de saúde de Palmas e Araguaína, porém dessa forma não obtive nenhum 

retorno. Posteriormente, busquei contatos telefônicos e pessoais, em Araguaína não 

houve retorno, uma vez que a funcionária que atendeu a ligação afirmou que não 

poderia fornecer outros contatos por telefone, e o ofício enviado não foi respondido.  

Porém em Palmas, realizei contato prévio com a coordenadora da equipe de 

psicologia do serviço em questão e logo após foi feita uma visita para o contato inicial 

com os profissionais. Contudo, neste momento os mesmos demonstraram resistência 

quanto a participação na pesquisa, por não identificarem uma atuação relacionado com 

os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, assim agendei uma data para participar da 

reunião de equipe, visando esclarecer os objetivo, tema, e forma de participação  e 

somente assim consegui agendar as entrevistas individuais.  

Dessa forma, a pesquisa foi concluída através da coleta de dados qualitativa por 

meio da realização de duas entrevistas individuais, em seguida houve a transcrição dos 

áudios e posteriormente foi produzido o relatório final. No entanto, o CREPOP também 

pode sugerir a realização de outras atividades fora do ciclo de pesquisa, mas que se 

relacione com as temáticas das pesquisas, porém ainda não foi possível realizar tal 

atividade direcionada a presente temática. Foi feita uma articulação com o CRESS 

(Conselho Regional de Serviço Social) para a realização de uma mesa redonda visando 

o debate acerca da descriminalização do aborto, no entanto não houve disponibilidade 

dos participantes por isso o evento foi adiado para o ano de 2019. 

1.2. Pesquisa: “Atuação de Psicólogas na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS)” 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi objeto de tese formulada durante o 

9º Congresso Nacional da Psicologia (CNP, 2016) e definida pela Assembleia de 
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Políticas, Administração e Finanças (APAF, dez/2017) do Sistema Conselhos de 

Psicologia para o ciclo de pesquisa de 2018.  

Com isso, o CRP-23 tem participado de todas as etapas da pesquisa, desde a fase 

quantitativa através do questionário eletrônico, como também a qualitativa através da 

realização de entrevistas. Contudo, não consegui participar do treinamento nacional, 

pois a data agendada inicialmente foi mudada e quando foi definida pela segunda vez eu 

não tive disponibilidade, pois estaria em viagem no mesmo período. Com isso, a 

conselheira Rayana Lira participou do treinamento. 

 No Tocantins ainda não foi possível realizar entrevista em grupo, pois os 

participantes que se disponibilizaram não receberam liberação dos seus serviços, apesar 

do CREPOP ter enviado oficio para a secretaria e gerência de saúde mental do 

município.  

Assim, o CREPOP realizou todo o levantamento dos serviços que fazem parte 

do escopo da pesquisa, foi produzia uma lista com os possíveis profissionais atuantes e 

em seguida foi feito contato via email, telefone e também presencial com parte desses 

profissionais. Em seguida foi agendada uma entrevista em grupo, porém no dia marcado 

apenas um psicólogo compareceu, sendo assim só foi possível coletar os dados em 

Palmas por meio de entrevista individual. Em Araguaína não houve profissionais 

disponíveis para realizar a entrevista.  

Atualmente, o CREPOP está trabalhando para transcrever a entrevista contando 

com apoio da estagiária de psicologia e em seguida realizar a produção do relatório 

final. O CREPOP realizou espaços de debates direcionados ao tema da pesquisa tanto 

na cidade de Araguaína como em Palmas.  

Abaixo segue tabela referente as atividades realizadas pelo CREPOP acerca dos 

dois ciclos de pesquisa:  

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Pesquisa - Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos (DSDR) 

 

Pesquisa – Atuação na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) 

 

 

STATUS - Pesquisa finalizada  

Ano – 2018 

 

 

STATUS - Pesquisa em andamento  

Ano – 2018/2019 

 

 

Busca ativa das instituições relacionadas ao tema 

 

Busca ativa das instituições relacionadas ao 

tema 

 

Realização do treinamento nacional com a Rede 

CREPOP 

 

---- 
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Sistematização das informações, contatos e 

endereços das instituições 

 

Sistematização das informações, contatos e 

endereços 

 

Encontro com os profissionais atuantes através da 

participação do CREPOP na reunião de equipe do 

serviço 

 

Confecção de lista com os nomes dos 

profissionais atuantes 

 

 

Contato via oficio com as secretarias municipais de 

saúde 

 

 

Contato via oficio com as secretarias 

municipais de saúde 

 

Coleta qualitativa dos dados através de entrevista 

individual 

 

 

Participação na etapa quantitativa de coleta 

dos dados (questionário eletrônico) 

 

Transcrição das entrevistas 

 

Participação na etapa qualitativa de coleta dos 

dados (entrevista individual) 

 

Produção do relatório final 

 

------ 

 

 CREPOP COMO RECURSO DE GESTÃO (ATIVIDADES FORA DO CICLO 

DE PESQUISA) 

Período: 2018  

Abaixo segue tabela referente a atividades desenvolvidas pelo CREPOP ou com o seu 

apoio, englobando rodas de conversa e/ou mesas redondas, cine debate e oficina, 

durante o ano de 2018, incluindo o mês da psicologia:  

RODA DE CONVERSA CINE DEBATE OFICINA 

 

Atuação da psicologia 

frente ao desmonte do 

SUS. 

 

Documentário: “O que há 

de errado com ela” visando 

discutir sobre a Saúde 

mental das mulheres diante 

da atual conjuntura 

política, econômica e 

social 

 

Psicoempreendedorismo  

 

 

Atendimento psicológico 

online 

 

Documentário: “Depois do 

Fervo” com o objetivo de 
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discutir sobre a 

importância das resoluções 

01/99 e 01/18. 

 

 

Drogas e 

interdisciplinaridade na 

UTF/Miracema 

  

 

Os desafios da psicologia 

frente a atuação com povos 

indígenas, quilombolas e 

tradicionais no Tocantins  

 

  

Atuação dos psicólogos 

frente a atual conjuntura 

política, social e 

econômica do Brasil. 

  

 

Além desses espaços de debate o CREPOP iniciou a construção do Projeto CRP 

Itinerante, visando o fortalecimento dos vínculos com as instituições de ensino que 

apresentam o curso de Psicologia, bem como a promoção de atividades de 

interiorização. Consiste numa apresentação do Sistema Conselhos, atividades e 

atribuições do CREPOP, bem como atividades desenvolvidas pelo CRP 23. A primeira 

cidade que recebeu o projeto foi Miracema em parceria com Universidade Federal do 

Tocantins (UFT). A atividade contou com uma média de 20 participantes entre eles, 

estudantes e professores de psicologia.  

O CREPOP também participou ativamente do planejamento e execução das 

atividades referentes ao mês do Agosto da Psicologia, através de rodas de conversa, cine 

debate e articulações com as instituições de ensino do estado. 

Além disso, o CREPOP realizou o acompanhamento das comissões especiais 

ativas do CRP-23, participando de reuniões, atividades, produção de relatórios e ainda 

realizando editais de chamamento para composição das comissões. Uma das atividades 

que recebeu destaque foi a de imersão na comunidade quilombola na Ilha de São 

Vicente, realizada através da comissão especial de Psicologia e Povos do Cerrado, 

culminando na produção de um vídeo retratando a realidade da comunidade local, bem 

como a atuação da psicologia frente a essa demanda. A atividade contou com a 

participação ativa dos moradores do quilombo, bem como estudante e profissionais de 

psicologia que compõem a comissão.  

 

Outras atividades desenvolvidas pelo CREPOP 

 

ATIVIDADE TEMA 

 

Apresentação de trabalho no IV 

CONPCER 

 

O papel do CREPOP frente ao 

contexto político e social do país 
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Representatividade no Conselho 

Municipal de Saúde de Palmas 

 

Técnica do CREPOP como titular na 

representação do CRP-23 

 

           Além disso, o CREPOP participou ativamente de todo o processo de construção 

do 2º COREP, produzindo o regulamento, articulando a realização dos pré-congressos, 

bem como eventos preparatórios que em geral aconteceram em paralelo aos pré-coreps, 

totalizando ao final desta etapa doze pré-congressos. Dessa forma, o CREPOP 

conseguiu realizar grande parte das atividades previstas para o ano de 2018. Contudo 

algumas atividades não foram possíveis de serem realizadas, como por exemplo, a 

pesquisa interna sobre atuação do psicólogo no Tocantins; O encontro local de políticas 

públicas; O lançamento de referências técnicas; e a cartilha online sobre políticas 

públicas no Tocantins.  

           Em decorrência das duas pesquisas nacionais que aconteceram em 2018 não 

houve tempo hábil para realizar a pesquisa regional, déficit de conselheiros e 

colaboradores para realizar tais atividades, bem como dificuldade orçamentária com 

relação a locomoção nas cidades do interior.  

Deliberativas e de Políticas de Gestão 

 

A Diretoria do CRP-23 viabilizou a realização de toda a programação do ano 

de 2018 no que tange a reuniões plenárias e cerimônias de entrega de carteiras de 

identificação profissional para psicólogas(os) inscritos. 

Durante todo o ano, com maior concentração em agosto por se tratar do 

período no qual comemora-se o ‘Mês do Psicólogo’, o CRP-23 realizou diversos 

eventos em caráter informativo, formativo e deliberativo, em parceria com instituições, 

organizações, e movimentos sociais. Estes eventos foram realizados na capital, sede do 

conselho, e no interior do Estado, abarcando os municípios onde há curso superior em 

Psicologia e incluindo as coordenações e os centros acadêmicos na promoção e 

execução das atividades. Houve ampla divulgação, e os eventos movimentaram público 

considerável, entre profissionais, acadêmicos e sociedade em geral. 

 
Tabela 4 - Eventos realizados em 2018 

Reunião Preparatória sobre novas diretrizes curriculares em Psicologia 

Data: 24 de fevereiro 

Local: mini auditório da UNITPAC em Araguaína/TO 
Realização: UNITPAC e FACDO em parceria com o CRP-23, Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (Abep) e Federação Nacional dos 

Psicólogos (Fenapsi). 
Objetivo: mobilizar docentes, estudantes e profissionais para elaborar propostas para as novas 

diretrizes curriculares em Psicologia. 

Público: psicólogos e psicólogas do Estado e as Instituições de Ensino Superior em Psicologia 

com suas coordenações, docentes e acadêmicos. 
Mediadores: Conselheiros do CRP-23. 

Reunião Preparatória sobre novas diretrizes curriculares em Psicologia 



24 

 

Data: 26 de fevereiro 

Local: auditório do CRP-23 em Palmas/TO 
Realização: CRP-23 em parceria com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), Associação 

Brasileira de Ensino de Psicologia (Abep), e Federação Nacional dos Psicólogos (Fenapsi). 

Objetivo: mobilizar docentes, estudantes e profissionais para elaborar propostas para as novas 

diretrizes curriculares em Psicologia. 
Público: psicólogos e psicólogas do Estado e as Instituições de Ensino Superior em Psicologia 

com suas coordenações, docentes e acadêmicos. 

Mediadores: Conselheiros do CRP-23. 

Café-da-manhã em homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

Data: 8 de março 

Local: sede do CRP-23 em Palmas/TO 

Realização: CRP-23. 
Objetivo: confraternizar. 

Público: psicólogas  

Recepção: funcionárias, conselheiras e presidente do CRP-23. 

Oficina de Orientação para Elaboração de Documentos Psicológicos 

Data: 9 de março 

Local: Dianópolis/TO 

Realização: CRP-23. 
Objetivo: Orientar os profissionais da Psicologia a respeito da forma, configuração e estrutura 

necessária para confecção de documentos psicológicos. 

Público: profissionais da Psicologia. 
Condutores: Psicólogo Pedro Paulo Valadão Coelho e psicóloga Lais Karolinny Almeida 

Amaral. 

Cine debate “Saúde mental: Os desafios de ser mulher frente a atual conjuntura política, 
econômica e social”. 
Data: 12 de março 

Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO 

Realização: CRP-23. 
Objetivo: promover um espaço de interlocução entre a Psicologia e a luta histórica das 

mulheres pela garantia de direitos, dignidade e respeito, resgatando também o significado do 

que é ser mulher em nossa sociedade. 
Público: aberto ao público. 

Mediadores: Psicólogas Viviane Paiva (CRP 09/5438) e Stefhane Santana (CRP 23/1223), e a 

militante do Levante Popular da Juventude Ananda Krishina. 

Vivência no Quilombo Ilha São Vicente  
Data: 28, 29 e 30 de abril. 

Local: Quilombo Ilha São Vicente, norte do Tocantins 

Realização: GT 'Psicologia e Povos do Cerrado' do CRP-23 
Objetivo: Realizar o primeiro pré-encontro para o I ERA (Encontro da Rede de Articulação) 

Público: Integrantes do GT, quilombolas, e lideranças do povo Apinajé. 

Condutores: Integrantes do GT, quilombolas, e lideranças do povo Apinajé. 

CRP Itinerante 
Data: 4 de maio 

Local: campus da UFT em Miracema/TO 

Realização: CRP-23. 
Objetivo: promover a articulação entre a prática profissional e a formação acadêmica. 

Público: docentes e discentes da Psicologia. 

Condutores: Psicólogo Pedro Paulo Valadão e psicóloga Stéfhane Santana. 

Primeira reunião do Grupo de Estudos ‘Conceitos Cruciais em Psicanálise’ 
Data: 17 de maio. 

Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Tratar sobre os primeiros conceitos da psicanálise. 
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Público: Integrantes do GT, quilombolas, e lideranças do povo Apinajé. 

Mediador: psicólogo Pedro Paulo Valadão. 

Orientação quanto aos benefícios da psicoterapia para a pessoa idosa 

Data: 17 de junho. 

Local: Parque Municipal da Pessoa Idosa, em Palmas/TO. 

Realização: Comissão Especial de Gerontopsicologia do CRP-23. 
Objetivo: Destacar os efeitos positivos da psicoterapia para a melhoria na qualidade de vida 

das pessoas idosas.  

Público: idosas e idosos. 
Condução: Membras da Comissão Especial de Gerontopsicologia do CRP-23. 

Mesa redonda ‘Resolução CFP 11/2018 sobre Atendimento Psicológico On-Line’ 

Data: 8 de agosto. 

Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 
Realização: CRP-23. 

Objetivo: Debater as mudanças, desafios, e conduta ética relacionados a prestação de serviços 

psicológicos através de tecnologias da informação e da comunicação. 
Público: profissionais e acadêmicos da Psicologia. 

Mediadora: psicóloga Camila de Menezes Brusch. 

Minicurso ‘Psico Empreendedorismo’ 

Data: 13 de agosto. 
Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Orientar psicólogas e psicólogas que planejam aventurar-se como empreendedores 
profissionais. 

Público: profissionais e acadêmicos da Psicologia. 

Mediadores: Psicólogas Keila Barros e Marlla Katherinne Jeronimo. 

Cine debate ‘Psicologia e Movimento LGBT: A importância das Resoluções CFP 01/99 e 

CFP 01/18 pela não patologização da vida’ 

Data: 20 de agosto. 

Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 
Realização: CRP-23. 

Objetivo: Avançar na construção de uma Psicologia voltada para os direitos humanos, em 

defesa do princípio ético das Resoluções CFP 01/99 e 01/18, referentes a atuação com relação a 

orientação sexual e às pessoas transexuais e travestis, respectivamente. 
Público: profissionais, acadêmicos da Psicologia e comunidade. 

Mediadores: Rafaella Alexandra Vieira Mahare, representante da Associação das Travestis e 

Transexuais do Estado do Tocantins (ATRATO), e as psicólogas Camila Brush e Stefhane 
Santana. 

Roda de Conversa com os profissionais do SUAS: Campanha de Combate ao Preconceito 

contra a Usuária e o Usuário da Assistência Social 

Data: 22 de agosto. 
Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Provocar o debate sobre questões que perpassam diariamente a vida das pessoas que 
acessam os benefícios, programas e serviços da Assistência Social, fortalecendo a luta pela 

garantia de direitos das usuárias e usuários e contra a precarização das condições de trabalho no 

SUAS. 
Público: profissionais, acadêmicos da Psicologia e comunidade. 

Mediadores: psicólogas Ivanize Fátima Giongo Sartori e Hareli Fernanda Garcia Cecchin. 

Mesa de Debate ‘Os desafios da Psicologia junto aos povos indígenas, quilombolas e 

tradicionais no Tocantins’  
Data: 27 de agosto. 

Local: auditório do Memorial Coluna Prestes em Palmas/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Refletir sobre como a construção entre psicologia e povos tradicionais influencia nos 
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territórios e na atuação/formação de psicólogas e psicólogos no Tocantins. 

Público: profissionais e acadêmicos da psicologia e de outras áreas e representantes 
quilombolas e indígenas originários da região. 

Mediadores: Grupo de Trabalho ‘Psicologia e Povos do Cerrado’ do CRP-23 

Assembleia Geral 

Data: 31 de agosto. 
Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Aprovação do valor da anuidade, taxas e emolumentos para o exercício de 2019. 
Público: profissionais inscritos no regional. 

Mediadores: Diretoria do CRP-23 

1º Pré-Congresso Regional de Psicologia (Pré COREP): Psicologia e desafios na saúde 

Data: 26 de novembro. 
Local: mini auditório do CRP-23 em Palmas/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Garantir a participação direta no processo de deliberação acerca das ações que 
devem ser priorizadas para o triênio subsequente, ou seja, para a próxima gestão dos Conselhos 

Regionais e Federal. 

Público: psicólogas (os), estudantes e comunidade em geral 

Mediadores: psicólogos Pedro Paulo Valadão Coelho e Ricardo Furtado de Oliveira. 

2º Pré-Congresso Regional de Psicologia (Pré COREP): ‘Território, textos e contextos: 

desafios da atuação do psicólogo no interior do estado do Tocantins’ 

Data: 07 de dezembro. 
Local: Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Miracema/TO. 

Realização: CRP-23. 

Objetivo: Garantir a participação direta no processo de deliberação acerca das ações que 

devem ser priorizadas para o triênio subsequente, ou seja, para a próxima gestão dos Conselhos 
Regionais e Federal. 

Público: psicólogas (os), estudantes e comunidade em geral 

Mediadores: Jonatha Rospide Nunes e Hareli Fernanda Garcia Cecchin. 

3º Pré-Congresso Regional de Psicologia (Pré COREP): Avaliação Psicológica no contexto 

de cirurgias 

Data: 13 de dezembro. 

Local: mini auditório do CRP-23, em Palmas/TO. 
Realização: CRP-23. 

Objetivo: Garantir a participação direta no processo de deliberação acerca das ações que 

devem ser priorizadas para o triênio subsequente, ou seja, para a próxima gestão dos Conselhos 
Regionais e Federal. 

Público: psicólogas (os), estudantes e comunidade em geral 

Mediadores: psicóloga Lais Karolinny Amaral e psicólogo Ricardo Furtado de Oliveira. 

 

Em relação aos trabalhos de Comissões, foram realizadas, sempre que 

solicitadas pelos membros, divulgações de atividades voltadas para a categoria atuante 

ou com interesse na área, assim como o andamento e a conclusão de pesquisas. Também 

aos Grupos de Trabalho (GTs) foi fornecido todo o suporte para divulgação de conteúdo 

sempre que solicitado por seus integrantes e autorizado pela plenária. 

Tabela 5 - Eventos externos com a participação do CRP-23 em 2018 

Programa de TV ‘Opinião de Referência’ sobre o conceito da Psicologia como ciência e a 

prática profissional no estado do Tocantins 

Data: fevereiro 
Local: sede da TV Assembleia em Palmas/TO 

Realização: TV Assembleia Tocantins 

Representantes do CRP-23: psicólogas Lais Karolinny, analista de fiscalização do Conselho, 
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e Carmen Hannud, pesquisadora local do CREPOP. 

Sessão solene na Câmara Municipal de Palmas em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher 

Data: 8 de março 

Local: Câmara Municipal de Palmas/TO 

Realização: Câmara Municipal de Palmas/TO 
Representantes do CRP-23: Lais Karolinny Almeida Amaral, psicóloga analista de 

fiscalização. 

Reunião para desenvolvimento qualitativo de pesquisa do CREPOP 
Data: 15 e 16 de março 

Local: Brasília/DF. 

Realização: CFP 

Representantes do CRP-23: psicóloga Stéfhane Santana, pesquisadora do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) no CRP-23. 

Encontro Regional Norte para a Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Psicologia 

Data: 17 de março 
Local: Escola de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus/AM. 

Realização: ABEP, CFP, FENAPSI, CRP-20 

Representantes do CRP-23: Lais Karolinny Almeida Amaral, psicóloga analista de 
fiscalização. 

Etapa Norte do IX Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas 

Data: 05 e 06 de abril 

Local: auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em Belém/PA. 

Realização: CFP, CREPOP, CRP-10, CRP-20 e CRP-23 

Representantes do CRP-23: psicólogo Ricardo Furtado, presidente do CREPOP no Tocantins 
e a psicóloga Stéfhane Santana, pesquisadora do CREPOP.  

Aula da disciplina Ética e Legislação do curso de Psicologia do CEULP/ULBRA. 

Data: 07 de abril 

Local: CEULP/ULBRA 
Realização: Disciplina Ética e Legislação do curso de Psicologia do CEULP/ULBRA. 

Representantes do CRP-23: psicóloga Muriel Corrêa Neves Rodrigues, conselheira 

tesoureira. 

Reunião regional do CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) com o CEAS 

(Conselho Estadual de Assistência Social) da região Norte 

Data: 25 de abril 

Local: Universidade Federal do Tocantins, campus de Palmas. 
Realização: CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) e CEAS (Conselho Estadual de 

Assistência Social) 

Representantes do CRP-23: Pedro Paulo Valadão, conselheiro presidente. 

Curso sobre pregão presencial e eletrônico e elaboração de termo de referência 

Data: 08, 09 e 10 de maio 

Local: Brasília/DF 

Realização: CFP 

Representantes do CRP-23: a coordenadora geral Jaciane Lima, e a gerente administrativa-

financeira Renata Santos. 

Homenagem às mães do Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira 
Data: 10 de maio 

Local: Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, em Palmas/TO. 

Realização: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdip) 

Representantes do CRP-23: Nara Wanda Zamora e Eliana Aquino Tarcísio, psicólogas 
conselheiras da Comissão Especial de Gerontopsicologia 

Mini curso ‘Questões Éticas sobre Atendimento Terapêutico Online’ 
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Data: 22 de maio 

Local: CEULP/ULBRA 
Realização: CAOS – Congresso Acadêmico de Saberes em Psicologia do CEULP/ULBRA 

Representantes do CRP-23: psicólogas Rayana Rodrigues Lira, presidente da Comissão de 

Orientação e Ética (COE), e Keila Barros Moreira, presidente da Comissão de Orientação e 

Fiscalização (COF). 

II Encontro de Psicologia da Católica Orione 

Data: 24 e 25 de maio 

Local: Faculdade Católica Dom Orione (FACDO), em Araguaína/TO. 
Realização: Faculdade Católica Dom Orione  

Representantes do CRP-23: psicóloga Ivana de Moura Septimio, conselheira suplente. 

Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de 

Psicologia (Apaf 2018) 
Data: 25, 26 e 27 de maio 

Local:  Brasília-DF 

Realização: CFP 
Representantes do CRP-23: conselheiro presidente Pedro Paulo Valadão, a conselheira 

secretária Joyce Duailibi, e o conselheiro efetivo e presidente do CREPOP/TO, Ricardo 

Furtado. 

Audiência pública de prestação de contas da gestão municipal de saúde 
Data: 29 de maio 

Local:  Câmara Municipal de Palmas/TO 

Realização: Câmara Municipal de Palmas 
Representantes do CRP-23: Lais Karolliny, analista de fiscalização. 

Encontro Nacional das Comissões de Orientação, Ética e Fiscalização 

Data: 16,17 e 18 de julho 

Local:  sede do CFP em Brasília/DF 
Realização: CFP 

Representantes do CRP-23: Membros da COE e COF: Lilian Julian, Rayana Lira, Tássio de 

Oliveira, Keila Barros e Camila Brusch 

Lançamento oficial do primeiro polo do Centro de Valorização da Vida (CVV) no 

Tocantins 

Data: 10 de agosto 

Local: IFTO campus de Palmas/TO 
Realização: CVV e IFTO 

Representantes do CRP-23: psicóloga Stefhane Santana, pesquisadora do CREPOP/TO. 

IX Encontro de Psicologia do Centro Universitário UnirG 

Data: 29 de agosto 
Local: Centro Universitário UnirG, em Gurupi/TO 

Realização: UNIRG 

Representantes do CRP-23: psicóloga Lais Karolinny Almeida Amaral, analista de 
fiscalização. 

 

Comunicação 

 

As atividades de comunicação do CRP-23 acontecem através de 06 canais: 

telefones institucionais, e-mail institucional, site institucional (www.crp23.org.br), 

fanpage oficial (https://www.facebook.com/crptocantins/) e conta no instagram 

(@conselhodepsicologia23) e no youtube (Conselho Regional de Psicologia 23ª 

Região). Em 2018 foram veiculadas 155 publicações no site, convertidas também em 

posts na fanpage e no instagram. O mailing dos profissionais inscritos na autarquia 

também funcionou como ferramenta positiva para transmissão de informações 

encaminhadas diretamente ao público alvo. 

http://www.crp23.org.br/
https://www.facebook.com/crptocantins/
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GOVERNANÇA  

 

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

A estrutura de governança do Conselho Federal de Psicologia está normatizada 

no Art. 4º do Regimento Interno aprovado por meio da Resolução CFP no 40, 03 de 

dezembro de 2013: 

 
Art. 4°. O Conselho Regional de Psicologia 23ª Região é constituído 

de 9 (nove) conselheiros efetivos e 9 (nove) conselheiros suplentes, 
podendo sofrer alteração em função do disposto no art. 5º da 

Resolução CFP 003 de 12 de fevereiro 2007, ou outra que venha e lhe 

substituir.  
Art. 5°. O Conselho Regional de Psicologia 23ª Região é composto 

pelos seguintes órgãos:  

I – Plenário;  

II – Diretoria;  
III – Comissões;  

IV – Congressos;  

V – Assembleias.  
Art. 6°. São órgãos auxiliares e consultivos do Conselho Regional de 

Psicologia 23ª Região as seguintes comissões permanentes:  

I – Comissão de Orientação e Ética (COE);  

II – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF);  
III – Comissão Regional de Referência Técnica em Psicologia e 

Políticas Públicas (CREPOP).  

IV – Comissão de Licitação e Patrimônio.  
§1° É facultado ao Plenário constituir comissões especiais e grupos de 

trabalho relacionados às áreas do conhecimento psicológico e à prática 

do psicólogo para fins específicos, consoante o disposto no Art. 63 
deste Regimento;  

§2° O Conselho Regional, em função do que dispõe o Regimento 

Eleitoral do Conselho Federal de Psicologia, nomeará Comissão 

Eleitoral, no ano em que se encerra o mandato dos membros do 
Plenário, para organizar e realizar o Processo Eleitoral do Conselho 

Regional de Psicologia da 23ª Região. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS 

 

Membros Diretoria 2017-2018: 

 

Hudson Eygo Soares Mota: 

- Presidente 

Período: 07/07/2017 a 28/01/2018 

CPF 022.067.001-31 

Endereço: 104 Norte, Rua NE 11, Lote 01, Apt 101, Palmas – TO 

 

Pedro Paulo Valadão Coelho 

- Vice Presidente 

Período: 19/08/2017 a 28/01/2018 

CPF 000.082.341-40 
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Endereço: 706 SUL ALAMEDA 2 SN CLASSIC AP 901 A, Palmas – TO 

 

Muriel Corrêa Neves Rodrigues 

- Tesoureira 

Período: 07/07/2017 a 27/09/2018 

CPF 777.800.192-68 

Endereço: 806 Sul, Alameda 02, Lote HM 01, Res. Palma de Maiorca, Apt 302-H, 

Palmas – TO 

 

Camila de Menezes Brusch 

- Secretária 

Período: 07/07/2017 a 28/01/2018 

CPF 956.873.350-72 

Endereço: QUADRA 405 SUL, NS 07, QI 01, LOTE 02, SOBRADO 02, Palmas-TO 

 

Pedro Paulo Valadão Coelho 

- Presidente 

Período: 29/01/2018 a 27/09/2018 

CPF 000.082.341-40 

Endereço: 706 SUL ALAMEDA 2 SN CLASSIC AP 901 A, Palmas – TO 

 

Jonatha Rospide Nunes 

- Vice Presidente 

Período: 29/01/2018 a 27/09/2018 

CPF 938.419.220-15 

Endereço: RUA 22 A, CHACARA 18, TAQUARUÇU, Palmas – TO 

 

Joyce Duialibe Laignier Barbosa Santos 

- Secretária 

Período: 29/01/2018 a 05/05/2018 

CPF 026.595.671-40 

Endereço: 308 SUL, ALAMEDA 06, LT.02, Palmas-TO 

 

Ricardo Furtado de Oliveira 

- Secretário 

Período: 06/05/2018 a 27/09/2018 

CPF 010.452.601-77 

Endereço: 404 NORTE, AL 22, LOTE 27, CASA, Palmas-TO 

 

Pedro Paulo Valadão Coelho 

- Presidente 

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018 

CPF 000.082.341-40 

Endereço: 706 SUL ALAMEDA 2 SN CLASSIC AP 901 A, Palmas – TO 

 

Jonatha Rospide Nunes 

- Vice Presidente 

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018 

CPF 938.419.220-15 

Endereço: RUA 22 A, CHACARA 18, TAQUARUÇU, Palmas – TO 



31 

 

 

Muriel Corrêa Neves Rodrigues 

- Tesoureira 

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018 

CPF 777.800.192-68 

Endereço: 806 Sul, Alameda 02, Lote HM 01, Res. Palma de Maiorca, Apt 302-H, 

Palmas – TO 

 

Joyce Duialibe Laignier Barbosa Santos 

- Secretária 

Período: 28/09/2018 a 31/12/2018 

CPF 026.595.671-40 

Endereço: 308 SUL, ALAMEDA 06, LT.02, Palmas-TO 

 
Tabela 6 - Relação de Conselheiros  

 
Relação de Conselheiros 

Nome: Função: Mandato:  

Pedro Paulo Valadão Coelho Conselheiro Efetivo 2016-2019 

Jonatha Rospide Nunes  Conselheiro Efetivo 2016-2019 

Joyce Duailibe Laignier Barbosa Santos  Conselheira Efetiva 2016-2019 

Muriel Correa Neves Rodrigues Conselheira Efetiva 2016-2019 

Hudson Eygo Soares Mota Renunciou ao cargo em 

27/01/2018 

2016-2018 

Camila de Menezes Brusch Conselheira Efetiva 2016-2019 

Rodrigo Monteiro de Oliveira Renunciou ao cargo em 

30/06/2017 

2016-2017 

Gilberto Ribeiro Cardoso Conselheiro Efetivo 2016-2019 

Keila Barros Moreira Conselheira Efetiva 2016-2019 

Rayana Rodrigues Lira Conselheira Efetiva 2016-2019 

Ricardo Furtado de Oliveira Conselheiro Efetivo 2016-2019 

Daniel Marques dos Santos Conselheiro Suplente 2016-2019 

Ivana de Moura Septimio Conselheiro Suplente 2016-2019 

Ivanize Fátima Giongo Sartori Conselheira Suplente 2016-2019 

Nara Wanda Zamora Hernandez Conselheira Suplente 2016-2019 

Ana Caroline Milhomem de Sousa Rodrigues Renunciou ao cargo em 

05/2017  

2016-2017 

Fábio Magalhães Gonçalves Renunciou ao cargo  2016-2016 

Larissa Machado Queiroz Renunciou ao cargo em 

05/2017 

2016-2017 

 

ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  

O CRP 23 não tem organismo de auditoria interna e nenhum procedimento de 

auditoria interna foi realizada pelo CFP. 
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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS 

DE COLEGIADOS 

Os Conselheiros efetivos ou suplentes em substituição aos efeitos ausentes 

recebem gratificações denominadas Jeton e/ou ajudas de custo pela participação nas 

reuniões plenárias (deliberativas), de acordo com a Resolução CFP 006/2002 e 

alterações posteriores, não percebendo qualquer outro tipo de remuneração, 

considerando que ocupam cargos honoríficos. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA  

Foi contratada pelo Conselho Federal de Psicologia a empresa “Audimec: 

Auditores e Consultores” que executou serviços de auditoria do exercício de 2018, tanto 

para no Conselho Federal quanto para os Conselhos Regionais.  

No CRP-23 a auditoria ocorreu no mês de setembro de 2018, donde foi 

emitido o “Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 

de 31 de dezembro de 2017”. 
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE    

 

CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO  

Descrição dos canais de acesso do cidadão à unidade para fins de 

informações, notícias, solicitações, reclamações, denúncias e sugestões: 

a) Site 

O site do CRP-23 encontra-se hospedado no seguinte domínio: 

www.crp23.org.br. Neste canal de comunicação são veiculadas informações 

institucionais sobre as atribuições e o funcionamento do Conselho, assim como a 

descrição dos membros conselheiros da atual gestão e de gestões anteriores e as 

comissões fixas e especiais. O site também oferece campo para denúncias 

anônimas ou identificadas e serviços de informações e solicitações específicas 

para o registro de pessoa física ou jurídica. Além das informações e serviços 

institucionais, o site também veicula matérias sobre as ações realizadas pelo 

CRP-23, eventos e cursos que contemplam a categoria, e demais conteúdos 

pertinentes ao universo da Psicologia.  O link para o Portal da Transparência 

também está disposto em uma aba do site.  

b) Portal da Transparência  

O Portal da Transparência do CRP-23 encontra-se hospedado no seguinte 

endereço virtual: https://transparencia.cfp.org.br/crp23. Este canal permiti ao 

cidadão o acesso transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia 

federal. Nele estão dispostas legislações correlatas, finanças, licitações e 

contratos, gestão de pessoas e informações de registro dos profissionais.  

c) Redes Sociais 

c.1) Facebook – O CRP-23 também está presente na maior rede social do 

planeta no seguinte endereço: https:// https://pt-br.facebook.com/crptocantins/. 

Na fanpage são realizadas as chamadas (em texto e/ou em vídeo) para as 

matérias do Portal e para eventos realizados pelo Conselho ou em parceria com 

este. O espaço também veicula cards com orientações e esclarecimento de 

dúvidas sobre o exercício regular da profissão, e registro fotográfico de eventos 

realizados pelo CRP-23 ou dos quais a autarquia participa. Também é através da 

fanpage que muitos seguidores entram em contato por mensagens para pedir 

informações, tirar dúvidas ou dar sugestões.  

c.2) Instagram – A conta do Conselho Regional de Psicologia no instagram 

foi criada em 2018. Através do compartilhamento de fotos e vídeos nesta rede 

social é possível impulsionar os eventos e dar maior visibilidade às ações do 

Conselho. O direct, campo para troca de mensagens com os seguidores, também 

funciona como linha de contato para elucidação de dúvidas da categoria. 

c.3) Youtube – O CRP-23 também conta com um canal no youtube no 

seguinte endereço:   

https://www.youtube.com/channel/UCv6FsHXKBF3HvR_S29W_wUA. 

http://www.crp23.org.br/
https://transparencia.cfp.org.br/crp23
https://www.youtube.com/channel/UCv6FsHXKBF3HvR_S29W_wUA
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Neste espaço são veiculados vídeos publicitários, informativos e divulgações de 

eventos e ações do Conselho. Através do canal também são realizadas 

transmissões ao vivo com o objetivo de viabilizar a participação dos 

profissionais residentes em regiões distantes da sede ou que estejam 

impossibilitados de participarem presencialmente.  

d) Telecomunicação 

O CRP-23 possui três contatos de telefone: (63) 3322-7623 - Coordenação 

Geral, Gerência Administrativo-Financeira, Assessoria Jurídica e Assessoria de 

Comunicação; (63) 3215-7622 - Serviço de Secretaria e Registro; (63) 3215-

1663 - Orientação e Fiscalização, e Assessoria de Pesquisa em Psicologia e 

Políticas Públicas. Através dos canais de telecomunicação são esclarecidas 

dúvidas, realizadas negociações financeiras, orientação, e entrevistas para fins de 

cobertura jornalística.  

e) Correio Eletrônico 

Cada setor do CRP-23 possui um endereço de e-mail institucional:  

Coordenação Geral - coordenacaogeral@crp23.org.br; Gerência 

Administrativo- Financeira - gerenciaadmfinanceira@crp23.org.br, Assessoria 

Jurídica - juridico@crp23.org.br; Assessoria de Comunicação - 

acs@crp23.org.br; Serviço de Secretaria e Registro - registro@crp23.org.br; 

Orientação e Fiscalização - fiscalizacao@crp23.org.br; e Assessoria de Pesquisa 

em Psicologia e Políticas Públicas - crepop@crp23.org.br. Para assuntos 

específicos, além dos setores de atendimento citados anteriormente, alguns 

conselheiros diretores e comissões permanentes também estabelecem 

comunicação através de e-mail institucional, são eles: Presidência – 

presidencia@crp23.org.br; Secretária(o) – secretaria@crp23.org.br; 

Tesoureira(o) – tesoureiro@crp23.org.br, COF – cof@crp23.org.br, e COE – 

coe@crp23.org.br. Através do correio eletrônico são esclarecidas dúvidas, 

realizadas negociações financeiras, orientação, e entrevistas para fins de 

cobertura jornalística. 

 

AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

Não se aplica 

 

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE 

O CRP-23 implantou o seu Portal da Transparência conforme determinações da 

LAI – Lei de Acesso a Informação bem como vem cumprindo as considerações do 

TCU. 

 

MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, 

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

O edifício onde está instalada a sede do CRP-23 possui instalações básicas para 

o acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, no entanto 

mailto:coordenacaogeral@crp23.org.br
mailto:gerenciaadmfinanceira@crp23.org.br
mailto:juridico@crp23.org.br
mailto:acs@crp23.org.br
mailto:registro@crp23.org.br
mailto:fiscalizacao@crp23.org.br
mailto:crepop@crp23.org.br
mailto:secretaria@crp23.org.br
mailto:cof@crp23.org.br
mailto:coe@crp23.org.br
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no banheiro que possui acessibilidade para essas pessoas, necessita da instalação de 

barras de apoio para o uso do sanitário. 

O Site é básico e feito pelos próprios membros do Conselho, padecendo de 

dispositivos de acessibilidade especialmente para pessoas surdas mudas e com algum 

tipo de deficiência visual. O site tem versão adaptável para smartphones e tablets.  

No site os psicólogos podem solicitar serviços e consultar informações, bem 

como fazer críticas e sugestões. 
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DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES 

CONTÁBEIS  

 

DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

Abaixo está evidenciado o desempenho financeiro do Conselho Regional de 

Psicologia 23ª Região no exercício de 2017 e 2018; 

 
Tabela 7 – Resultado Financeiro 

 

DESEMPENHO FINANCEIRO 2017 2018 

Recursos Financeiros R$    20.846,10 R$    89.422,83 

Superávit Orçamentário R$    13.107,11 R$   68.134,08 

 

 

TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO DOS ITENS DO 

PATRIMÔNIO 

Na depreciação dos bens móveis se utiliza do método das quotas constantes, com 

os critérios definidos de acordo com o MCASP. O valor residual foi estabelecido pela 

administração em 10%, com prazos de vida útil e taxas de depreciação estabelecidas 

pela Secretária do Tesouro Nacional, conforme Macrofunção 020330-SIAFI, a saber:  

 
Tabela 8: Balanço Financeiro -  Depreciação dos Bens Móveis /Imóveis* 

BENS MÓVEIS  TAXA ANUAL  VIDA ÚTIL RESIDUAL 

Móveis e utensílios  10% 10 anos 10% 

Máquinas e equipamentos 10% 10 anos 10% 

Equipamentos de 

processamento de dados 
20% 5 anos 10% 

Utensílios de copa e cozinha 10% 10 anos 10% 

Não há bens imóveis 

 

APURAÇÃO DE CUSTOS 

Não se aplica 
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

 O CRP-23 registra seus atos e fatos contábeis de acordo com a Lei 4320/64, NBC T 16 (Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e 

o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP. 

 

Adiante são apresentados os seguintes documentos de demonstração contábil:  

 Balanço Financeiro; 

 Balanço Orçamentário; 

 Patrimonial comparado;  

 D.V.P.  

 Fluxo da Caixa  
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Tabela 9 - Balanço Financeiro 
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Tabela 10 - Balanço Orçamentário 
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Tabela 11 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Tabela 12 – Balanço Patrimonial 
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Tabela 13 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Demonstração da força de trabalho 

 
Tabela 14 - Estrutura de Pessoal da Unidade 

 
NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO/FUNÇÃO CONTRATA

ÇÃO EM 

TIPOLOGIA DE 

CONTRATAÇÃO 

Jaciane Lima Rodrigues Coordenadora Geral 13/04/2016 cargo em comissão 

Renata Gomes dos Santos Gerente Administrativo 
Financeiro 

13/04/2016 cargo em comissão 

Stefhane Santana da Silva Assessora de Pesquisa em 
Psicologia e Políticas 
Públicas do Crepop 

01/02/2018 cargo em comissão 

Carmen Hannud Adsuara Assessora de Pesquisa em 
Psicologia e Políticas 

Públicas do Crepop 

01/07/2017 cargo em comissão 

Lais Karolinny Almeida de Amaral Analista de Fiscalização  09/06/2015 concurso 

Hérika Santos Rosa Assistente Administrativo 23/03/2015 concurso 

Márcia Midori Wu Makiyama Assessora Jurídica 01/09/2017 cargo em comissão 

Ana Keyla Gomes Franco Assessora de 

Comunicação 

01/06/2017 cargo em comissão 

SERVIÇOS DE TERCEIROS E 

PESSOA JURÍDICA 

CARGO/FUNÇÃO CONTRATA

ÇÃO EM 

TIPOLOGIA DE 

CONTRATAÇÃO 

EXCOM Contabilidade Eireli-ME Assessoria Contábil 25/09/2014 licitação 

 

Processo de ingresso de funcionários na entidade 

 

Em relação as informações do quadro acima, é importante ressaltar que as  

funcionárias Carmen Hannud Adsuara e Márcia Midori Wu Makiyama foram desligadas dos 

seus cargos. Cinco dos cargos são em Comissão. Os dois funcionários de cargos 

efetivos foram concursados pelo CRP 09, a saber: as funcionárias Lais Karolinny 

Almeida de Amaral e Herika Santos Rosa. 

 

Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e 

nível de escolaridade 

 

Hérika Santos Rosa, Assistente Administrativa, 26 anos, formação em Ciências 

Contábeis. 

Jaciane Lima Rodrgues, 32 anos, formação em Direito. 

Renata Gomes dos Santos, 30 anos, formação em Ciências Contábeis.  

Stéfhane Santana da Silva, Assessora de Pesquisa em Psicologia e Políticas 

Públicas, 26 anos, formação em Psicologia. 

Laís Karolinny Almeida de Amaral, Analista de Fiscalização, 31 anos, 

formação em Psicologia. 

Carmen Hannud Carballeda Adsuara, Assessora de Pesquisa em Psicologia e 

Políticas Públicas, 27 anos, formação em Psicologia. 

Ana Keyla Gomes Franco, Assessora de Comunicação Social, 31 anos, 

formação em Jornalismo.  

Márcia Midori Wu Makiyama, Assessora Jurídica, 30 anos, formação em 

Direito. 
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL  
 

Tabela 15 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal 

 

ELEMENTO DE DESPESA VALORES R$ 

Salários e Gratificações 186.066,18 

Férias e 13º Salário 33.723,97 

Benefícios assistências e 

previdenciários 

66.162,49 

Encargos sociais 63.279,16 

TOTAL 349.231,80 
 

ELEMENTO DE DESPESA VALORES R$ 

Remuneração de estagiários 8.226,52 

Benefícios 975,99 

TOTAL 9.202,51 

 

 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

PRINCIPAIS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

O CRP-23 alimenta e frequentemente mantem atualizado o banco de dados do 

Sistema de Gestão dos cadastros profissionais, o SISCAF.NET, que faz o controle 

cadastral e financeiro dos profissionais e empresas inscritos junto ao conselho. Este 

serviço da empresa é contrato da empresa Implanta Informática. O Sistema é necessário 

para alimentar a base do Cadastro Nacional sob responsabilidade do Conselho Federal 

de Psicologia. 

Além do SISCAF.NET o CRP-23 custeia a manutenção dos sistemas SISPAT. 

NET que faz a gestão dos bens móveis e imóveis que compõe o patrimônio do Conselho 

em conformidade com as leis e normas vigentes; e o SISCONT.NET que permite o 

controle integrado da contabilidade e do orçamento do Conselho adequado à 

Contabilidade Pública. 

Mantemos durante todo o ano de 2017 o site no ar hospedado no Uol Host. O 

site contém todas as informações necessárias sobre serviços e ações do CRP, bem como 

informações de natureza institucional e de transparência na forma exigida pela Lei de 

Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011 e aos princípios que regem a Administração 

Pública. 
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CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS 

DE CONTROLE  

 

TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU  

 

O Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região segue as orientações e 

determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e suas Instruções e 

Decisões Normativas. O CRP-23 também obedece a legislação aplicada aos Órgãos 

Públicos como a Lei 8666/93 (Licitações e Contratos), 10.520/02 (Pregão) bem como a 

realização de concurso público para a contratação de funcionários. 

 

 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO  

 

O CRP-23 adota, como forma de apuração de responsabilidade, a instalação de 

comissão de sindicância com o propósito de evidenciar danos ao erário. A depender do 

resultado o investigado é instado a restituir o prejuízo causado.
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