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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

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 2017 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 Analista em 
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pesquisa em psicologia e políticas públicas, uma assessora jurídica (cargo em comissão), e 

uma assessora de comunicação (cargo em comissão), além da colaboração no II Plenário de 6 

conselheiros efetivos e 7 conselheiros suplentes. 

 
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 
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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 

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. 

Grupos de Trabalho – Os Grupos de Trabalho no CRP-23 foram efetivamente 

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

Vinculados às Comissões Especiais, os GTs possuem a função de trabalhar pautas específicas 

com um cronograma de seis meses, abarcando ações práticas e produção de conhecimento. 

Assim, a partir de demandas da Comissão de Direitos Humanos, foi criado em 2017 o “GT 
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Psicologia e Povos do Cerrado”, para atuar nas questões da Interface da Psicologia e os povos 

indígenas, quilombolas e tradicionais.  

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  

 

(01/01/2017 A 31/12/2017 – 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 2017 e estão dispostas a seguir na Tabela 1: 

Tabela 2 - Gestão do II Plenário até 31 de dezembro de 2017 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/17 

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; 

- Divulgação de vagas no controle social 

para promover a participação dos 

psicólogos; 

- Abertura de chamamento público para as 

comissões especiais. 

- Reunião com os componentes do Grupo de 

Trabalho ‘Psicologia e Povos do Cerrado’ 

Informar aos psicólogos e à 

população, por meio de 

campanhas publicitárias, o 

papel e a importância do 

psicólogo nas várias áreas de 

1) Utilizar as mídias sociais 

para divulgar a importância da 

atuação do psicólogo em suas 

diversas áreas de atuação; 

2) Estimular a produção de 

- 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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atuação e dirimir dúvidas, 

estereótipos e/ou preconceitos 

acerca das práxis do 

psicólogo. 

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 

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 de 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 Gerontopsicologia e para o 

Grupo de Trabalho ‘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; 

- 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. 
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4) Otimizar andamento dos 

processos dentro do CRP-23. 

Manter a Comissão de 

Psicologia na Educação e a 

Comissão de Direitos 

Humanos. 

1) Possibilitar e incentivar a 

participação dos psicólogos do 

interior nas comissões especiais 

com transmissões online e/ou 

gravadas, além de outras 

mídias; 

2) Ressaltar a importância da 

participação do psicólogo na 

composição das comissões 

especiais de psicologia; 

3) Promover eventos ligados à 

temas importantes para cada 

comissão; 

4) Estabelecer parcerias com os 

demais conselhos de classe para 

a fomentação de debates e 

qualificação do trabalho. 

- A Comissão de Psicologia na Educação e 

de Direitos Humanos foram mantidas e se 

encontram em plena atividade; 

- Foi feita a previsão legal da participação 

pela internet nas comissões especiais, de 

modo a estimular a participação dos 

profissionais do interior. 

Implantar a Assessoria de 

Comunicação, propiciando 

novas formas de comunicação 

com a categoria. 

1) Otimizar os canais de 

comunicação já existentes; 

2) Incentivar a atualização 

cadastral das(os) 

psicólogas(os); 

3) Criar uma guia de 

transmissão por whatsapp para 

divulgação das oficinas, 

palestras, cursos e etc;  

4) Estreitar os vínculos entre o 

CRP-23 e os profissionais da 

psicologia, fomentando assim a 

maior participação profissional 

nos eventos. 

- Foi implantada a assessoria de 

comunicação em razão das dificuldades 

financeiras enfrentadas pelo regional. 

Abrir chamamento público 

para um interlocutor com 

disponibilidade de tempo, 

dedicação, compromisso, 

interesse e representatividade, 

de acordo com as oito 

microrregiões do Estado do 

1) Diminuir a distância na 

comunicação entre o 

profissional do interior e o 

CRP-23; 

2) Promover reuniões 

periódicas com os 

representantes de cada 

- Não foi possível a realização do 

chamamento público em decorrência das 

dificuldades enfrentadas na gestão. 
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Tocantins por meio da 

comissão de interiorização. 

microrregião para escuta de 

demandas e articular possíveis 

soluções; 

3) Estimular a participação dos 

representantes das 

microrregiões na formulação 

de estratégias de ação; 

4) Levar em consideração as 

especificidades de cada 

microrregião no planejamento 

de eventos. 

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. 

- Não foi possível estabelecer contato com o 

Sindicato em virtude do mesmo se encontrar 

sem atividade durante o ano de 2017. 
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Antes de realizar assembleia 

geral em relação a anuidade, 

seja promovida reuniões nas 

regiões do estado do Tocantins 

a fim de viabilizar a escuta de 

uma maior quantidade de 

psicólogos com eleição de um 

representante dos profissionais 

por região para irem à 

assembleia. 

1) Disponibilizar mecanismos 

de escuta para o profissional, 

seja por eventos preparatórios 

ou mídias sociais, fomentando 

assim a participação coletiva 

nas deliberações; 

2) Considerar a realidade 

profissional no Estado do 

Tocantins, a partir da escuta dos 

profissionais e proporcionar 

maiores facilidades de 

pagamento de anuidade; 

3) Promover convênios com 

demais entidades com a 

finalidade de qualificar o 

serviço profissional e 

aprimoramento pessoal do 

psicólogo. 

- Realizado o planejamento de escuta dos 

profissionais para que a participação seja 

facilitada; 

- Em razão do orçamento limitado não foi 

possível realizar visitas para viabilizar 

escuta de profissionais por toda a região em 

relação à anuidade 2018, deste modo foi 

realizada apenas campanha de divulgação 

para a participação efetiva dos psicólogos na 

Assembleia Geral de 2017. 

Fomentar e articular via 

comissão de interiorização a 

articulação com os gestores 

municipais, estaduais e 

demais órgãos de modo a 

garantir a participação do 

profissional nas atividades do 

CRP-23. 

1) Manter o diálogo com os 

gestores, com a finalidade de 

fomentar a participação 

profissional nos eventos do 

CRP-23 e qualificar o serviço; 

2) Incentivar a produção do 

conhecimento científico e o 

aprimoramento das políticas 

públicas; 

3) Otimizar o calendário de 

eventos, possibilitando assim a 

publicidade com antecedência 

para que os profissionais 

possam se programar para 

participar dos eventos. 

- Envio de convites para a participação dos 

profissionais em eventos promovidos pelo 

CRP-23 através das Comissões. 

 - Estreitamento de diálogo com os gestores 

de modo a visar a qualidade do serviço 

prestado. 

Desenvolver um espaço de 

orientação online de acordo 

com as especificidades 

regionais. 

1) Utilizar a ouvidoria como 

meio de estreitamento de 

vínculos entre os profissional e 

o sistema conselhos de modo a 

tirar dúvidas e atender 

possíveis demandas; 

2) Criar um espaço para a 

- Não foi possível realizar essa ação no site 

em razão das limitações do mesmo, porém 

esta ação vem sendo realizada via e-mail 

com orientação da psicóloga de fiscalização. 
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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, ex. whatsapp, 

facebook, twitter e etc. 

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. 

Fortalecer a discussão dos 

psicólogos sobre a 

judicialização das políticas 

públicas. 

1) Fomentar a elaboração de 

notas técnicas sobre a atuação 

profissional a partir de 

discussões nas comissões 

especiais em psicologia; 

2) Manter o diálogo com os 

órgãos do Poder Judiciário, 

ressaltando a importância da 

realização de contratação de um 

pessoal técnico especializado 

para atender as demandas 

judiciais; 

- Demanda encaminhada para as comissões 

especiais. 



18 

 

3) Colocar em pauta a 

precarização do trabalho e o 

cuidado ao profissional 

psicólogo. 

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 

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 

- Foram realizadas fiscalizações com 

orientações sobre a temática; 

- Elaboração de estratégias de eventos para 

garantir a laicidade na atuação profissional. 
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também mecanismos de 

denúncia para possíveis 

irregularidades. 

Fortalecer o diálogo entre a 

Psicologia e o judiciário, 

esclarecendo as competências 

dos profissionais inseridos nos 

programas específicos (SUAS) 

para que ambos cumpram de 

forma plena as demandas 

próprias de cada atribuição. 

Além disso, solicitando ao 

judiciário um maior empenho 

para inserção de psicólogos 

nesse âmbito. 

1) Elaborar, juntamente com as 

comissões especiais de 

psicologia, notas técnicas que 

orientem a prática profissional 

tendo como base a legislação 

vigente; 

2) Incentivar a comunicação 

entre os psicólogos e gestores, 

esclarecendo as atribuições dos 

psicólogos em suas áreas de 

atuação; 

3) Incentivar rodas de conversa, 

debates e etc, entre os 

psicólogos para a articulação de 

estratégias para lidar com 

determinados tipos de 

demandas.  

- Foi enviado ao judiciário uma 

recomendação sobre a atuação do psicólogo 

na política de assistência social; 

- A partir do diálogo realizado, o judiciário 

abriu processo seletivo para a contratação de 

peritos temporários para a elaboração de 

documentos. 

Incentivar a filiação e 

participação dos (as) 

psicólogos (as) no Sindicato 

dos Psicólogos do Tocantins, 

esclarecendo o seu papel. 

1) Esclarecer a diferença entre a 

atuação do CRP-23 e do 

Sindicato dos Psicólogos do 

Tocantins; 

2) Promover parcerias entre o 

CRP-23 e o sindicato, visando a 

melhoria de condições de 

trabalho e cuidado com o 

profissional psicólogo; 

3) Promover uma gestão 

participativa, desmistificando a 

relação de medo e cobrança 

entre o psicólogo e o CRP-23. 

- Não foi possível realizar atividades 

relacionadas ao Sindicato visto que o mesmo 

não esteve ativo durante o ano de 2017. 

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. 
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Criar uma agenda de diálogos 

com o poder legislativo 

estadual. 

1) Permanecer com o diálogo 

com o poder legislativo sobre 

temáticas que interessam a 

categoria, principalmente a 

redução da jornada de trabalho 

e o estabelecimento do piso 

salarial; 

2) Enviar recomendações 

técnicas e abrir diálogos sobre 

projetos de lei que possam ferir 

os direitos e garantias 

fundamentais para a dignidade 

da pessoa humana e/ou 

interferir na prática do 

profissional psicólogo. 

- No ano de 2017 não foi possível enfatizar o 

diálogo com o legislativo estadual. 

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. 

Acompanhar junto ao CFP as 

discussões sobre a 

normatização do processo de 

credenciamento de psicólogos 

do trânsito. 

1) Dar continuidade à 

Comissão Especial de 

Psicologia no Trânsito e 

incentivar a participação 

profissional; 

2) Manter diálogo permanente 

com as instituições que 

regulam a atuação do 

- Demanda encaminhada para a comissão 

especial de Trânsito e Mobilidade Urbana. 
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psicólogo do trânsito; 

3) Promover eventos, em 

parceria com as comissões 

especiais, para a reflexão, 

debates e contribuições para a 

atuação do psicólogo no 

âmbito do trânsito. 

Interação do CRP com outros 

conselhos de classe com o 

objetivo de garantir condições 

de trabalho e diálogo com o 

sistema Judiciário. 

1) Manter o diálogo com os 

demais conselhos de classe 

para formular estratégias 

contra a precarização do 

trabalho; 

2) Promover eventos em 

parceria com demais conselhos 

de classe e o judiciário para a 

formulação de estratégias nas 

políticas públicas; 

3) Incentivas as comissões 

especiais a estabelecerem e 

fortalecerem laços com os 

demais conselhos de classe. 

- Diálogo com o Conselho Regional de 

Serviço Social para reestabelecer o Termo 

de Cooperação para redução de gastos com a 

fiscalização; 

Articular junto aos gestores 

municipais apoio para 

categoria a fim de conquistar 

condição do exercício ao 

profissional. 

1) Desenvolver, juntamente 

com as comissões especiais, 

documentos respaldando a 

atuação profissional conforme a 

legislação vigente; 

2) Fortalecer o diálogo com os 

órgãos públicos para 

esclarecimentos sobre a atuação 

do profissional psicólogo em 

determinadas áreas; 

- Envio de documentos para os gestores 

municipais e no âmbito estadual com a 

finalidade comunicar as condições mínimas 

necessárias para o exercício profissional e 

ressaltando a importância da participação 

dos psicólogos nas atividades deste 

conselho. 

Que o CRP promova espaços 

de diálogos com o Sistema de 

Justiça para discutir as 

demandas judiciais 

encaminhadas para os 

profissionais que atuam em 

Políticas Públicas, com 

construção de documento e 

encaminhando-o para todas as 

1) Buscar estratégias junto ao 

Sistema de Justiça contra a 

precarização do trabalho; 

2) Articular as comissões 

especiais para a formulações 

de documentos técnicos para o 

esclarecimento da atuação do 

profissional psicólogo; 

3) Incentivar a realização de 

- Foi enviado ao judiciário uma 

recomendação sobre a atuação do psicólogo 

na política de assistência social; 

- A partir do diálogo realizado, o judiciário 

abriu processo seletivo para a contratação de 

peritos temporários para a elaboração de 

documentos. 
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comarcas. pesquisas sobre alternativas 

para a solução de impasses 

junto à articulação da rede de 

políticas públicas. 

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. 

Continuar e ampliar as visitas 

do CRP nos serviços públicos 

e privados, com o intuito de 

promover à 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; 

- Foram realizadas fiscalizações nos serviços 

públicos e privados pela Comissão de 

Orientação e Fiscalização (COF). 
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3) Estimular os gestores a 

liberarem seus profissionais 

para capacitações técnicas e 

demais eventos que possam 

qualificar o serviço. 

Fortalecimento e capacitação 

dos membros da Comissão de 

Interiorização. 

1) Estabelecer um contato 

permanente com a comissão de 

interiorização; 

2) Estimular a aproximação 

entre os membros da comissão 

de interiorização e os 

profissionais em suas 

microrregiões; 

3) Proporcionar eventos para a 

formulação de estratégias de 

aproximação com o 

profissional do interior. 

- Demanda encaminhada para a Comissão de 

Interiorização; 

- Demanda de capacitação para os 

integrantes da COE e COF foi encaminhada 

ao Conselho Federal de Psicologia, porém 

não obtivemos respostas. 
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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 2017 do CRP-23 
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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 2017 o este Regional estimou sua arrecadação no montante 

de R$ 1.100.264,56. Desse valor foi realizado R$ 722.103,38, o que corresponde a 

65,63% da receita estimada.  

 

EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

Para o exercício de 2017 o CRP-23 fixou suas despesas no montante de R$ 

1.100.264,56. Desse valor foi executado R$ 708.996,27, o que representa 64,44% da 

despesa fixada e uma economia orçamentária no valor de R$ 391.268,29. 

 

Tabela 4 – Despesa por modalidade de contratação 

DESPESA POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Carta convite R$   0,00 

Dispensa R$ 22.256,80 

Pregão R$ 76.146,51   

Inexigibilidade R$   17.198,68 

LNA* R$ 593.394,28 

TOTAL R$ 709.996,27 
*Legislação Não Aplicada 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Em face do processo de desmembramento do Conselho Regional de Psicologia 

da 9ª Região e da Criação do CRP 23, as ações realizadas no ano de 2017 tiveram, de 

nossa parte limitações, para a produção das peças orçamentárias e do Plano de Trabalho. 

De toda forma, os demonstrativos de execução orçamentária, podem mostrar os 

gastos com nossas ações e as atividades que mostram a efetiva execução de nossas 

atividades finalísticas. Adiante segue breve análise sobre as ações executadas. 

Considerando nossa estrutura administrativa, as limitações financeiras, o 

número de atividades desempenhadas e a qualidade das ações dessas, pode-se 
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considerar que logramos êxito com relação a nossos objetivos. Em relação a eventos 

podemos buscar estratégias que melhorem a participação da categoria. Adiante segue 

breve explanação, por esfera de trabalho do CRP-23. 

 

Administrativas e Funcionais 

 

Desde o ano de 2014 muitas das dificuldades no âmbito administrativo 

persistem. Entre elas a que se torna mais evidente é a incipiência de nosso quadro de 

pessoal para a execução de todas as ações e serviços finalidades do Regional. Para 

minimizar essas dificuldades tem-se solicitado com muita frequência a participação dos 

conselheiros nas mais diversas atividades. 

É importante salientar que sempre que possível buscou-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. 

É importante salientar que a criação do CRP 23 só foi possível graças ao 

Termo de Cooperação Técnica firmado entre o CFP e o CRP 09 para a implantação do 

CRP-23. Este termo de cooperação era parte do projeto de desmembramento da antiga 

seção de base do CRP 09 no Tocantins. Este projeto entre outras coisas previa o custeio 

de uma lista de investimentos essenciais ao funcionamento da antiga Seção de Base do 

CRP 09 no Tocantins como um Conselho Regional. No entanto parte da aquisição 

destes itens continua padecente de realização, o que gera algumas limitações na 

execução dos serviços do CRP-23. A dificuldade se dá especialmente pela pouca 

resposta de possíveis fornecedores ou prestadores de serviço relacionados às 

solicitações de envio de propostas de orçamento e de nossa capacidade de dar celeridade 

aos processos em face de outara atividades necessária e que ocorrem 

concomitantemente.  

 

Orientação e Fiscalização 

 

O planejamento das atividades a serem desenvolvidas pela Comissão de 

Orientação e Fiscalização- COF em 2017 continuou sendo baseado nas propostas 

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 2017, além de renovar a parceria com o Conselho de Serviço Social, formulamos 

parceria também com o DETRAN, 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.  
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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 2017, as seguintes ações:  

1 – Tivemos reuniões semanais e/ou quinzenal em alguns momentos, para 

planejar nossas ações, avaliar e buscar aprimorar nossa atuação;  

2 – Junto à diretoria articulamos uma capacitação para os membros da COE e 

COF para março de 2018. Será ofertada pelo CRP do Rio Grande do Sul. Irá possibilitar 

trocas e aprimoramento aos membros das Comissões;  

3 – Fizemos 5 reuniões com a diretoria do DETRAN para firmar parceria, 

dessas conversas foi articulado um evento voltado aos Psicólogos das clínicas do 

Trânsito. “Seminário Tocantinense de Avaliação Psicológica no Trânsito: atualizando 

saberes”, o palestrante foi o DR. Roberto Cruz, referência nacional em Avaliação 

Psicológica, teve carga horária de 10 horas, ocorreu em 23/11/2017. Ofereceu aos 

participantes um importante momento de atualização de sua práxis. O evento só pôde 

ser realizado, graças a pareceria entre as instituições. É de interesse de ambos, tornar 

esse evento anual;  
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4 – Nós articulamos também uma consultoria com Dr. Roberto Cruz para as 

Comissões especiais de ‘Avaliação Psicológica’ e ‘Psicologia do Trânsito’, com 

duração de 2 horas cada, no dia 22/11/2017;  

5 – Na cidade de Palmas foram realizadas fiscalizações de acordo com a 

disponibilidade dos membros da COF e de carro;  

6 – Fizemos visitas à Gurupi, Miracema, Miranorte, Dianópolis e Palmas, 

visitas de rotina e retorno, bem como, motivadas por denúncias, Lacre ou deslacre;  

7 – Foram realizadas 2 viagens com duração de uma semana cada, em parceria 

com o Conselho Regional de Serviço Social, onde foram visitadas as seguintes cidades: 

Ponte Alta do Bom Jesus, Pindorama, Santa Rosa, Porto Alegre do Tocantins, 

Taguatinga, Aurora, Lavandeiras, Novo Jardim, Dianópolis, Rio da Conceição, 

Combinado, Novo Alegre, Arraias, Taipas e Conceição do Tocantins; 

 8 – Realizamos orientações via e-mail e telefone; Os pontos 5, 6, 7 e 8 estarão 

descriminados de forma detalhada nas tabelas abaixo: 

 

VISITAS REALIZADAS EM 2017 PELA COF: Visitas de Identificação – 6, 

Rotina – 38, Retorno – 12, Lacre – 2. Totalizando 58 visitas ao todo.  

 
Tabela 5 - Visitas realizadas em 2017 
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Processos e Julgamentos Éticos 

 

No ano de 2017 foram abertas 78 representações. Em sua maioria os casos 

eram relacionados a situação de CIP vencida. Nesse período o Plenário não julgou 

abertura de processo ético. Tendo os processos outras resoluções ou ainda processos 

sem resoluções no ano de 2017 devido a morosidade dos trâmites, tendo abertura 

processual votadas no ano de 2018, considerando assim que das representações de 2017, 

10 foram votadas pelo Plenário em 2018 para abertura processual, ainda correndo 

dentro dos trâmites, sem finalizações. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E 

POLÍTICAS PÚBLICAS DO TOCANTINS 

 

Panorama Geral das Ações desenvolvidas pelo CREPOP 

 

 O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas/CREPOP é 

um órgão que atua em rede junto a outros regionais, possuindo uma Coordenação 

Nacional no Conselho Federal de Psicologia. Regionalmente, as ações do CREPOP são 

apoiadas pelas Comissões Especiais e Grupos de Trabalho, acompanhados pela técnica 

do Centro, os quais contribuem com a produção de conhecimento, com a promoção de 

espaços de debate e com a indicação de representantes para o controle social do Estado 

e municípios, bem como para equipes colaborativas do Sistema Conselhos. 

Os CREPOPs desenvolvem ações no âmbito dos Estados abarcados pelos CRs, 

mas também ações relativas às pautas e agendas da Rede nacional. Em 2017 essa 

característica foi assumida intensivamente, iniciando-se com a Revisão das Referências 

Técnicas já publicadas ou em vias de publicação, e sendo marcada pelo lançamento da 

Referência Técnica para Atuação com Relações Raciais.  

A Revisão das Referências Técnicas do CREPOP foi uma tarefa que centralizou 

esforços do regional Tocantins – um dos CRs responsáveis pela Revisão das 

Referências temáticas do Sistema Único de Saúde/SUS (Saúde do Trabalhador; CAPS; 

Hospitalar; DST/AIDS; Álcool e Outras Drogas; e Atenção Básica da Saúde) - ao longo 

do segundo semestre de 2017. Em meados de agosto, foram enviados convites oficiais 

via email para as(os) profissionais indicados pela Plenária. Os convites foram 

reforçados por telefone, e, quando respondidos afirmativamente, passava-se para a etapa 

de transmissão das instruções de trabalho – por ambos os meios. Foi estabelecido um 

prazo de 10 a 15 dias para a entrega dos Crivos preenchidos, cabendo à técnica a função 

de entrecruzá-los, bem como de orientar e sanar dúvidas das(os) colaboradoras(es).  

Do ponto de vista dos projetos de pesquisa locais, em 2017 o CREPOP TO 

esteve envolvido com a pesquisa “Atuação das(os) Psicólogas(os) nas Políticas Públicas 

no Tocantins: potências e fraquezas”, que tem sido amplamente divulgada e está em sua 

fase de coleta online de dados.  
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 A atividade de pesquisa do CREPOP é um eixo norteador para outras ações do 

Centro. Dessa forma, debates relativos a temas trabalhados regional e nacionalmente 

são realizados a fim de divulgar pesquisas e materiais, bem como a fim de fomentar os 

estudos e construir diálogos profícuos com a categoria. Portanto, durante o ano o CRP 

23 promoveu alguns eventos relativos a temáticas do compromisso social da Psicologia 

– fio condutor dos trabalhos do CREPOP. Alguns assuntos pautados e problematizados 

este ano foram: Flexibilização da Resolução 01/99; Psicologia e Relações Raciais; Bem 

Viver e Território.  

Alguns eventos foram realizados na sede do Conselho, e outros em auditórios 

públicos, bem como em Instituições de Ensino Superior, abarcando a capital e o interior 

do Estado, preocupando-se, por um lado, com a formação de graduação, e por outro, 

com a formação continuada; as inscrições geralmente foram abertas de forma ampla, 

incentivando a participação da categoria, dos estudantes, e da população em geral.  

Outros eventos organizados em parceria com a Comissão de Fiscalização/COF, foram 

as rodas de conversa com trabalhadores(as) da Psicologia que atuam nas Políticas 

Públicas, com a finalidade de orientação, realizadas na própria infra-estrutura dos 

serviços: Hospital Infantil de Palmas e Policlínica de Gurupi.  

 O CREPOP, em suma, é um Centro de Pesquisa cuja atuação ultrapassa o fazer 

científico. Nesse sentido, preocupado com que as políticas públicas estejam 

compromissadas com os direitos sociais, o CREPOP cumpre também a tarefa política de 

reunir-se com autoridades, ocupar espaços de participação social e produzir documentos 

que defendam a Ética Profissional e os Direitos dos Usuários dos Serviços.  

No bojo dessa responsabilidade, uma pauta que foi priorizada em 2017 foi a 

implementação da Cadeia de Custódia no Estado; um processo de precarização da 

Saúde em nome da Segurança Pública, mediante a demanda de coleta de vestígios em 

casos de violência sexual. Em função disso, desde outubro, passamos a nos reunir com 

representantes do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, da Diretoria de 

Agravos Não Transmissíveis, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e coordenadores 

dos Serviços. Essa tarefa foi realizada em parceria com a Comissão de Ética/COE e com 

a Comissão de Fiscalização/COF, por se tratar de uma questão transversal que tangencia 

o Código de Ética Profissional da Psicologia.  

Controle social: tarefa de destaque no cumprimento da função social do CREPOP 

e do CRP 23 

O Conselho Regional de Psicologia do Tocantins – CRP 23 – esteve atuante em 

2017, por meio de cadeira nata ou concorrendo em processo eleitoral, em alguns 

espaços do controle social do Estado e de municípios:  

Conselho Estadual de Trânsito do Tocantins – CETRAN 

Titular: Miriam Cristina Becker  

Suplente: Mara Leny Couto Ledesma 
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Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

CMAS Lagoa da Confusão: 

Titular: Maria Raimunda Bezerra Mota  

Suplente: Eliana de Jesus Vitor Oliveira 

CMAS de Gurupi:  

Titular: Thayonara Carvalho da Silva 

Suplente: Reylla Paula Barbosa Pereira 

CMAS de Palmas: 

Titular: Virgínia Fragoso 

Suplente: Hareli Cecchin 

CMAS de Dianópolis: 

Titular: Morrana Aires Cirqueira 

Suplente: Lidiane Ribeiro Silva 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Da Pessoa Idosa – COMDIPI – 

de Palmas 

Titular: Nara Wanda Zamora Hernández 

Conselho Municipal de Saúde – CMS - de Palmas:  

Titular: Pedro Paulo Valadão Coelho 

Suplente: Muriel Corrêa Neves Rodrigues  

Conselho Municipal sobre Drogas de Palmas 

Titular: Jonatha R. Nunes  

Suplente: Ana Carolina Peixoto Nascimento 

Conselho Estadual sobre Drogas 

Titular: Thávila Kaline Miranda da Silva 

Suplente: Rayana Rodrigues Lira 

 

Vale dizer, por fim, em 2017 o CRP-23 participou do processo eleitoral para o 

Conselho Municipal de Direitos Humanos e Equidade – COMUDHEQ – de Palmas, o 

qual, infelizmente, apresentou edital irregular cabendo solicitação de impugnação, não 

havendo um desfecho, a priori. Por último, se faz importante registrar que o CRP-23 

esteve presente em uma reunião do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI – 

do Tocantins, em razão de temáticas técnicas e éticas da Saúde Indígena, na qual atuam 

profissionais da psicologia. 

 

Deliberativas e de Políticas de Gestão 

 

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

de 2017 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 
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Psicologia e incluindo as coordenações e o centros acadêmicas na promoção e execução 

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

considerável (cerca de 200 pessoas), entre profissionais, acadêmicos e sociedade em 

geral. 

 
Tabela 6 - Eventos realizados em 2017 

 

I Encontro Regional Norte da ABRAPAS  
Data: 02 e 03 de junho 

Local: mini auditório do CEULP/ULBRA – Palmas/TO 

Realização: CRP-23 em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia na Assistência 
Social (ABRAPAS) e com o CEULP/ULBRA. 

Objetivo: oportunizar a formação, discussão e empoderamento dos profissionais que atuam na 

assistência social por meio de troca de informações e discussões em grupo. 

Público: acadêmicos e profissionais atuantes na política de Assistência Social. 
Palestrantes Convidados: Maria Cláudia Goulart da Silva (SC), atual presidente da 

ABRASPAS e Enrico Martins Braga (MG), psicólogo especialista em dependência química 

pela Universidade Federal de São João Del-Rei. 

Roda de Debate ‘O compromisso social da Psicologia com as questões raciais: 

Contribuições e Desafios’ 

Data: 20 de julho 

Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO  
Realização: CRP-23 em parceria com a auto-organização de mulheres negras do Tocantins. 

Objetivo: Levar à categoria o debate racial em conexão com os saberes e fazeres da Psicologia.  

Público: Profissionais da Psicologia e da Assistência Social, professores e estudantes 
universitários, militantes do feminismo negro, e demais membros da sociedade civil. 

Mediadoras: Izabela Ferreira dos Santos, psicóloga, e Janaína Costa Rodrigues, assistente 

social. 

Café Psi – Mesa de abertura institucional do Agosto da Psicologia com café da manhã 
Data: 01 de janeiro 

Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO 

Realização: CRP-23 

Objetivo: Apresentar a autarquia e a programação do Agosto da Psicologia.  

Público: psicólogas e psicólogos do Tocantins. 

Mediadores: Conselheiros do CRP-23. 

Palestra ‘Clínica Política e Garantia de Direitos na Contemporaneidade’ 
Data: 01 de agosto 

Local: Memorial Coluna Prestes – Palmas/TO 

Realização: CRP-23 

Objetivo: Provocar reflexões sobre o exercício da psicologia para a saúde social e abordar a 

prática clínica em um formato amplo e coletivo, destacando o compromisso fundamental da 

psicologia sobre a garantia de direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Público: acadêmicos e profissionais da Psicologia. 
Palestrante: psicólogo e conselheiro do CRP-23, Jonatha Rospide. 

Mesa Redonda ‘O trabalho do Psicólogo junto ao CRAS e CREAS: diálogos com o 

Direito’ 
Data: 14 de agosto 

Local: FIESC – Colinas/TO 

Realização: CRP-23 em parceria com a Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas 

(FIESC). 
Objetivo: Debater o desafio da interdisciplinaridade e do trabalho em rede com foco para a 

relação da Psicologia e do Direito.  

Público: psicólogos, advogados, acadêmicos, e profissionais dos Centros de Referência de 
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Assistencial Social do município. 

Mediadores: Bernardino Cosobeck da Costa, o advogado mestre em Direitos Humanos e 
professor catedrático da FIESC;  Rosenildes Dias dos Santos, psicóloga do Nasf (Núcleo de 

Apoio à Saúde da Familia) e secretária do Centro de Direitos Humanos de Cristalândia. 

Consulta Pública com Transmissão Ao Vivo – Resolução 02/2003 e 07/2003 – CFP 

Data: 14 de agosto 
Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO 

Realização: CRP-23 

Objetivo: Levantamento de sugestões para a atualização das resoluções em questão. 
Público: psicólogas e psicólogos do Tocantins. 

Mediadores: Keila Barros, psicóloga presidente da COF no CRP-23. 

Consulta Pública com Transmissão Ao Vivo – Resolução 011/2012 – CFP 

Data: 18 de agosto 
Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO 

Realização: CRP-23 

Objetivo: Levantamento de sugestões para a atualização das resoluções em questão. 
Público: psicólogas e psicólogos do Tocantins. 

Mediadores: Keila Barros, psicóloga presidente da COF no CRP-23. 

Roda de Conversa ‘Diálogos entre a Psicologia e o Movimento LGBT’ 

Data: 24 de agosto 
Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO. 

Realização: CRP-23 e Movimento LGBT do Tocantins. 

Objetivo: Debater as contribuições da Psicologia e os seus tantos desafios para um atendimento 
que atenda as demandas reais das comunidades LGBTs. 

Público: psicólogos, militantes LGBT, e comunidade em geral. 

Mediadores: Karol Chaves, professora, pesquisadora e advogada dos Direitos Humanos; 

Dhieine Caminsk, coordenadora em comissão especial da Atenção Básica do Município; e 
Hudson Eygo, psicólogo presidente do CRP-23. 

Cine Debate ‘A saúde do trabalhador no contexto de retrocessos: possibilidades e desafios 

para a psicologia’ 
Data: 23 de agosto 

Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO. 

Realização: CRP-23 

Objetivo: Provocar, através do enredo do filme, o debate sobre as condições do trabalhador no 
contexto da Reforma Trabalhista e na esteira de possibilidades a respeito de uma Reforma 

Previdenciária. 

Público: psicólogas e psicólogos, comunidade em geral. 
Mediadores: psicólogo Arthur Dunck Oliveira. 

Mesa Redonda com transmissão ao vivo ‘Café Interativo: discutindo a identidade do 

psicólogo no SUAS / divulgação da pesquisa Comissão Especial da Psicologia na Política 

de Assistência Social’ 
Data: 25 de agosto 

Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO. 

Realização: Comissão de Psicologia na Política de Assistência Social do CRP-23. 
Objetivo: Discutir a identidade do psicólogo no SUAS. 

Público:  psicólogas e psicólogos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS).  
Mediadores: Hareli Cecchin, psicóloga secretária da Comissão de Psicologia na Política de 

Assistência Social do CRP-23. 

Assembleia Geral 

Data: 28 de agosto 
Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO. 

Realização: Plenária do CRP-23. 

Objetivo: Apresentação da Prestação de Contas de 2017 e definição dos valores das anuidades, 

taxas e emolumentos para o ano de 2018.  
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Público: psicólogas e psicólogos inscritos na Regional. 

Mediadores: Conselheiros do CRP-23. 

Mesa Redonda ‘Suicídio entre os Karajá: Diálogos entre a Psicologia e os Saberes 

Tradicionais’ 

Data: 21 de setembro 

Local: CEULP/ULBRA 

Realização: CRP-23 em parceria com o Centro Acadêmico de Psicologia do CEULP/ULBRA.  

Objetivo: Promover o diálogo entre o corpo estudantil, a categoria, e a sociedade geral sobre o 

suicídio com recorte para o contexto das comunidades tradicionais. 
Público: indígenas, corpo acadêmico, profissionais da Psicologia, e a sociedade geral. 

Mediadores: Tassio de Oliveira Soares, psicólogo com experiência em questões indígenas, 

Domilto Inaruri Karajá, indígena acadêmico de Direito, e Gythãna Dantas Cidreira Merigui, 

acadêmica de Psicologia. 

Roda de Conversa: Diálogos sobre o Suicídio 

Data: 30 de setembro 

Local: livraria Leitura, instalada no Capim Dourado Shopping, em Palmas-TO. 
Realização: CRP-23 em parceria com Espaço Ideia. 

Objetivo: Pensado para dar luz à campanha do Setembro Amarelo através de recortes para 

contextos do suicídio no âmbito hospitalar, organizacional e do trabalho, além de trazer relações 

específicas do tema com as populações indígena e LGBT. 
Público: Profissionais da psicologia e da psiquiatria, acadêmicos, sociedade em geral. 

Mediadores: Psicólogo Tassio de Oliveira Soares; acadêmica do último ano de graduação em 

medicina e militante LGBT, Danuta Duarte; médico psiquiatra, Flávio Dias Silva. 

Roda de Conversa ‘Diversidade em Foco: Os impactos da decisão judicial sobre 

a Resolução CFP- 01/99’ 

Data: 03 de outubro 

Local:  auditório do Memorial Coluna Prestes em Palmas-TO. 
Realização: CRP-23 

Objetivo: identificar posicionamentos e gerar encaminhamentos acerca da recente decisão 

judicial que fere os princípios éticos da Psicologia através da tentativa de dissolução da 
resolução CFP-01/99. 

Público: profissionais da psicologia, entidades públicas, representantes LGBTs e a sociedade 

civil. 
Mediadores: conselheiro presidente do CRP-23, representantes do Conselho Regional de 

Serviço Social do Tocantins (CRESS-TO) e da Comissão de Diversidade Sexual da OAB-TO. 

Roda de Conversa "A Resolução CONTRAN Nº425 no contexto de atuação do Psicólogo 

Perito Examinador do Trânsito” 
Data: 04 de outubro 

Local: Auditório do CRP-23 – Palmas/TO. 

Realização: Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana do CRP-23 

Objetivo: Tirar dúvidas e fazer considerações sobre a resolução CONTRAN Nº 425 de 

27/11/2012 no que compete a atuação do psicólogo do trânsito. 

Público: psicólogas e psicólogos, em especial os que já atuam na área 

Mediadores: Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana do CRP-23 

I Seminário Tocantinense de Avaliação Psicológica no Trânsito: ‘atualizando saberes’ 

Data: 23 de novembro 

Local: Auditório do Quartel do Comando Geral da PMTO – Palmas/TO. 
Realização: Comissão Especial de Psicologia no Trânsito do CRP – 23ª; Comissão de 

Orientação e Fiscalização do CRP – 23ª Região, e Departamento Estadual de Trânsito - 

DETRAN do Tocantins. 

Objetivo: discutir os desafios da atuação profissional frente ao processo avaliativo de 
candidatos à Carteira Nacional de Habilitação – CNH no estado do Tocantins. 

Público: psicólogas e psicólogos. 

Palestrante: Roberto Moraes Cruz. psicólogo e prof. Dr. da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). 
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Em relação aos trabalhos de Comissões, foram realizadas, sempre que solicitada 

pelos membros, divulgações de atividades voltadas para a categoria atuante ou com 

interesse na área. Também foram divulgadas, quando solicitadas, o andamento e a 

conclusão de pesquisas realizadas pelas Comissões. 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. 

O CRP- 23 teve representações nos seguinte eventos externos: Assembleia de 

Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), nos dias 20 e 21/05, na sede do 

CFP em Brasília-DF; XIX Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 19 e 21 de 

junho, em Porto Seguro-BA; II Seminário Psicologia, Povos Indígenas e Direitos 

Humanos da Região Norte, nos dias 22 e 23 de junho, em Manaus-AM; Encontro 

Nacional de Comissões de Orientação Ética e Fiscalização do Sistema Conselhos de 

Psicologia, nos dias 19, 20 e 21 de julho, em Brasília-DF; Encontro Nacional de 

Tecnologia da Informação promovido pelo CFP, nos dias 16 e 17 de agosto, em 

Brasília-DF; Audiência Pública na Câmara Municipal com o tema “A realidade da 

mulher negra na cidade de Palmas”, no dia 30 de agosto, em Palmas-TO; 11º Congresso 

da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, entre os dias 30 de agosto e 02 de 

setembro, em Gramado-RS; Encontro Nacional das Comissões de Direitos Humanos do 

Sistema Conselhos, no dia 6 de outubro, em Brasília-DF; 11ª Conferência Estadual de 

Assistência Social, nos dias 18 e 19 de outubro, na UFT em Palmas-TO; III Conferência 

Triangular dos Povos, nos dias 24 e 25 de outubro, em Maputo-Moçambique; XI 

Conferência Nacional de Assistência Social, do dia 05 ao dia 08 de dezembro, em 

Brasília-DF; IX Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, no dia 30 de novembro, 

em Brasília-DF. 

Este Conselho Regional foi parceiro nos seguinte eventos: I Festival 

Internacional Corpo Expandido, entre os dias 19 e de 23 a 26 de março, em Palmas-TO; 

Workshop de Jogos e Dinâmicas de Grupo, nos dias 27 e 28 de maio, em Palmas-TO; I 

Encontro de Psicologia da Faculdade Católica Dom Orione ‘Saúde mental e gênero: 

novos tempos e velhos paradigmas’, nos dias 27 e 28 de abril, em Araguaína-TO; mesa 

redonda "Suicídio entre os Karajá: Diálogos entre a Psicologia e os Saberes 

Tradicionais", no dia 21 de setembro, em Palmas-TO. 

 

Comunicação 

 

As atividades de comunicação do CRP-23 acontecem através de 03 canais: 

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

fanpage oficial (https://www.facebook.com/crptocantins/). Em 2017 foram veiculadas 

216 publicações no site, convertidas também em posts na fanpage da qual geraram um 

total de 2.028 curtidas. Ainda em 2017 foi criado um mailing dos profissionais inscritos 

na autarquia, funcionando como ferramenta positiva para transmissão de informações 

encaminhadas diretamente ao público alvo. 

http://www.crp23.org.br/ii-seminario-psicologia-povos-indigenas-e-direitos-humanos-da-regiao-norte/
http://www.crp23.org.br/ii-seminario-psicologia-povos-indigenas-e-direitos-humanos-da-regiao-norte/
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: 

 

Membros Diretoria 2016-2017: 
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Rodrigo Monteiro de Oliveira 

- Presidente 

Período: 26/09/2016 a 30/06/2017 

CPF 023.278.771-99 

Endereço: 1204 Sul, Alameda 14, QI 12, Lote 42, Palmas – TO 

 

 

Gilberto Ribeiro Cardoso 

- Vice Presidente 

Período: 26/09/2017 a 30/06/2017 

CPF 675.754.395-87 

Endereço: 504 Sul, Alameda 12, Lote 40, Palmas – TO 

 

Hudson Eygo Soares Mota 

- Tesoureiro 

Período: 26/09/2016 a 06/07/2017 

CPF 022.067.001-31 

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

 

Muriel Corrêa Neves Rodrigues 

- Secretária 

Período: 26/09/2016 a 03/07/2017 

CPF 777.800.192-68 

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

Palmas – TO 

 

Gilberto Ribeiro Cardoso 

- Presidente 

Período: 01/07/2017 a 03/07/2017 

CPF 675.754.395-87 

Endereço: 504 Sul, Alameda 12, Lote 40, Palmas – TO 

 

Muriel Corrêa Neves Rodrigues 

- Presidente 

Período: 04/07/2017 a 06/07/2017 

CPF 777.800.192-68 

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

Palmas – TO 

 

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 
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Jonatha Rospide Nunes 

- Vice Presidente 

Período: 07/07/2017 a 19/08/2017 

CPF 938.419.220-15 

Endereço: RUA 22 A, CHACARA 18, TAQUARUÇU, 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 27/09/2018 

CPF 956.873.350-72 

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

 

Pedro Paulo Valadão Coelho 

- Vice Presidente 

Período: 20/08/2017 a 27/09/2018 

CPF 000.082.341-40 

Endereço: 105 NORTE ALAMEDA DAS MANGUEIRAS S L20, Palmas – TO 

 
Tabela 7 - 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 
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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. 

 

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

O CRP-23 por se enquadrar como entidade pública adota providencias de 

processo administrativo disciplinar para apuração e correição de irregularidades capazes 

de impactar o seu desempenho. 

 

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 2017, tanto 

para no Conselho Federal quanto para os Conselhos Regionais.  

No CRP-23 a auditoria ocorreu no mês de maio de 2017, donde foi emitido o 

“Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis de 31 de 

dezembro de 2016”. 

Para maiores informações ver Apêndice Único – Relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016. 
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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) 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


42 

 

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 

 

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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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 

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 2014 a 2017; 

 

Tabela 8 – Resultado Financeiro 

 

DESEMPENHO FINANCEIRO 2016 2017 

Recursos Financeiros  R$     15.051,76   R$    20.846,10  

Superávit Orçamentário -R$     32.739,42   R$    13.107,11  

 

 

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 9 -  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% 

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 10 - Balanço Financeiro 
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Tabela 11 - Balanço Orçamentário 
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Tabela 12 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
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Tabela 13 – Balanço Patrimonial 
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Tabela 14 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Demonstração da força de trabalho 

 
Tabela 15 - 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 

Isabella Ferreira dos Santos Assessora de Pesquisa em 
Psicologia e Políticas 
Públicas do Crepop 

02/03/2015 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 

Aline Daiana Saraiva Vales Assessora Jurídica 01/02/2017 cargo em comissão 

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

Letícia Bender Assessora de 
Comunicação 

10/03/2017 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, Aline Daiana Saraiva Vales, e Letícia Bender, 

foram desligadas dos seus cargos. Quatro 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, 25 anos, formação em Ciências 

Contábeis. 

Jaciane Lima Rodrgues, 31 anos, formação em Direito. 

Renata Gomes dos Santos, 29 anos, formação em Ciências Contábeis.  

Isabella Ferreira dos Santos, Assessora de Pesquisa em Psicologia e Políticas 

Públicas, 29 anos, formação em Psicologia. 

Laís Karolinny Almeida de Amaral, Analista de Fiscalização, 28 anos, 

formação em Psicologia. 

Carmen Hannud Carballeda Adsuara, Assessora de Pesquisa em Psicologia e 

Políticas Públicas, 26 anos, formação em Psicologia. 



61 

 

Letícia Bender, Assessora de Comunicação Social, 24 anos, formação em 

Jornalismo. 

Ana Keyla Gomes Franco, Assessora de Comunicação Social, 30 anos, 

formação em Jornalismo.  

Aline Daiana Saraiva Vales, Assessora Jurídica, 34 anos, formação em Direito. 

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

Direito. 

 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 
 
Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal 

 

ELEMENTO DE DESPESA VALORES R$ 

Salários e Gratificações 178.639,70 

Férias e 13º Salário 39.040,15 

Benefícios assistências e 

previdenciários 

29.649,07 

Encargos sociais 67.045,43 

TOTAL 314.374,35 

 

ELEMENTO DE DESPESA VALORES R$ 

Remuneração de estagiários 5.168,37 

Benefícios 348,75 

TOTAL 5.517,12 

 

 

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 
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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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OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 23ª Região foi criado pela Assembleia 

de Políticas Administrativas e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia 

(APAF) em dezembro de 2012, no entanto só foi criado em 2013 mediante o 

condicionamento da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica pelo CRP 09 e 

Conselho Federal de Psicologia. 

A criação do CRP 23 teve um projeto elaborado em conjunto com os membros 

da Comissão Gestora da antiga Seção de Base do CRP 09 no Tocantins, Diretoria do 

CRP 09 e Diretoria do CFP. Este projeto previu as condições do Termo de Cooperação 

e aquisição de alguns produtos para o funcionamento mínimo do novo Regional, além 

de um repasse financeiro que complementaria o valor que faltassem para mil anuidades 

profissionais. Este valor foi repassado no ano de 2015, mas muito distante do que era a 

expectativa orçamentária, após um diálogo entre o CRP-23 e o CFP. 

Ocorre que o conjunto dos conselhos Regionais e o Conselho Federal de 

Psicologia não tratam o conjunto da arrecadação sob a égide da justiça tributária. Neste 

sentido o CRP-23 fechou as contas de 2015 com superávit graças a referida 

Transferência do CRP 09 e aos repasses do Fundo de Sessões. Importa dizer que não há 

previsão no Termo de Cooperação para novo repasse do CRP-09 para o CRP 23 e que 

pelo mesmo acordo o CFP já não se obriga a fazer novo repasse deste Fundo ao CRP-

23.  
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