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para dar suporte para o bom exercício 
da nossa profissão.

Agradecemos imensamente aos 
empenho e dedicação com as quais 
as trabalhadoras e os trabalhadores 
desempenham o serviço nos mais 
diversos setores. Cada um(a) de vocês 
merecem o nosso reconhecimento, 
pois as atividades descritas neste 
relatório também foram possíveis 
de serem realizadas a partir da 
assiduidade, esforço e coparticipação 
de vocês.

Um fraterno abraço!

Saudamos a todas as psicólogas do Estado de Mato Grosso para os quais 
dedicamos assiduamente o nosso trabalho no ofício quotidiano de orientar, 
fiscalizar e disciplinar o exercício da nossa profissão. Finalizamos o ano 
de 2019 com inúmeras conquistas tais quais o start para a ampliação do 
espaço físico do nosso Conselho, a partir do qual teremos um espaço mais 
aconchegante e satisfatório para a realização das atividades profícuas da 
nossa autarquia, especialmente para as ações de orientação, bem como 
a ampliação do quadro de pessoal, com a realização de processo seletivo 
para contratação de uma técnica da Comissão de Ética, dentre outras 
conquistas.

Destacamos que para cada uma dessas conquistas para a nossa categoria 
profissional, a participação de cada uma e cada um nas comissões temáticas 
e até mesmo nas comissões permanentes, mas também a presença nos 
seminários, rodas de conversa e congressos, foi primordial. A participação 
social além de contribuir para o fortalecimento das nossas ações e para a 
efetividade de seus objetivos, nos estimula a cada vez mais nos dedicarmos 
e nos auxilia na construção da nossa profissão. Por isso queremos ratificar a 
nossa gratidão com cada uma que participou e construiu nos espaços que 
estivemos as nossas ações descritas neste relatório.

Neste sentido, queremos aproveitar para reforçar o convite que sempre 
fazemos as psicólogas e aos psicólogos de participarem dos trabalhos 
desenvolvidos pelas comissões temáticas e ratificar que as conselheiras 
e os conselheiros bem como todas as trabalhadoras do CRP 18 estão à 
disposição para elucidar, acolher e solucionar duvidas, questionamentos e 

Figura 01 – Foto do Presidente do CRP18ª Região

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
Conselheiro Presidente
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Visão geral organizacional 
e ambiente externo1



1.1 Identificação do Conselho Regional de Psicologia 18ª Região – Missão Visão e Valores

Gráfico 01 – Missão, Visão e Valor

O Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região (CRP-18), autarquia federal 
vinculada ao Conselho Federal de Psicologia, com sede própria na Capital do 
Estado de Mato Grosso e jurisdição  neste Estado, instituída pela Lei Federal nº 
5.766, de 20 de dezembro de 1971 e instalada em 05 de fevereiro de 2010, 
de acordo com a Resolução n. 002/2010, do Conselho Federal de Psicologia, 
dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia política-

administrativa e financeira, é órgão representativo da psicologia e do exercício 
da profissão do Psicólogo.

O CRP-18 tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 
profissão de Psicólogo no território sob sua jurisdição, e tem como Missão, 
Visão e Valores:

MISSÃO VISÃO VALOR

Atuar com excelência, em benefício da 
sociedade, na fiscalização, orientação 
e disciplina do exercício profissional 
da psicologia, por meio de ações 
regulamentadoras, educacionais, 
fiscalizadoras, judicantes, cartoriais e políticas

Ser referência para a promoção e garantia do 
exercício ético da psicologia, da valorização 
e dignidade profissional do psicólogo e para 
as questões éticas em saúde mental, tendo 
por princípio a melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade

Ética, justiça, autonomia, humanismo, 
transparência e interesse público
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1.2 Estrutura organizacional e de governança

Tabela 01 – Identificação da Unidade Prestadora de Contas

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS (UPC)

Denominação Completa: Conselho Regional de Psicologia 
18ª Região – Mato Grosso

Denominação Abreviada: CRP/MT CNPJ: 12.932.366/0001-88

Natureza Jurídica: Autarquia Federal Código CNAE: 9412001

Principal Atividade: Atividades Associativas Profissionais Email: crpmt@crpmt.org.br

Telefone de contato: (65) 3627-7188 Site: www.crpmt.org.br

Endereço postal: Rua 40, nº 120, Bairro Boa Esperança, 
Cuiabá-MT

CEP: 78068-536

Área de Jurisdição: Estado de Mato Grosso

O CRP-18 é um órgão deliberativo, constituído de 9 (nove) membros efetivos e 
9 (nove) suplentes, eleitos de conformidade com o disposto do Art. 7º da Lei 
nº 5.677/71, com mandato de 3 (três) anos.

Constituem como atribuições do CRP-18, àquelas previstas para as deliberações 
de Assembleia Geral, Deliberações Plenárias, de Diretoria, das Comissões, 
dentre outras dispostas no regimento interno, como se verá na discriminação 
das competências de cada órgão dispostas no presente Relatório.

Para dar efetividade no cumprimento das atribuições previstas na legislação, 
compete ainda ao CRP-18, dentre outras atribuições dispostas na legislação: 
Baixar e fazer publicar os atos julgados necessários para a fiel execução da 
Lei, no âmbito de sua jurisdição; Colaborar com os poderes públicos e as 
instituições de ensino, no estudo de problemas do exercício e do ensino da 

Psicologia, propondo e contribuindo para a efetivação de medidas adequadas 
à sua solução; Dirimir dúvidas sobre a aplicação da legislação e de normas 
reguladoras do exercício profissional; Indicar representante, profissional 
inscrito, para integrar os movimentos e fóruns públicos, paraestatais ou 
particulares quando solicitado por quem de direito e Promover estudos e 
campanhas de valorização profissional.

Plenário: 

O Plenário é o órgão de deliberação do CRP 18, constituído por 18 (dezoito) 
conselheiros, sendo 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) membros suplentes, 
conforme artigo 22 do Regimento Interno, e suas atribuições estão dispostas 
no Artigo 15, do Regimento Interno CRP/MT.

Destaca-se dentre as atribuições legais e regimentais do Plenário do CRP18, 
as competências para: Eleger e compor sua diretoria; Funcionar como tribunal 
de Ética Profissional; Organizar seu regimento; Decidir sobre os pedidos 
de inscrição da (do) psicóloga (o); Sugerir ao CFP as medidas necessárias à 
orientação e fiscalização do exercício profissional; Aprovar o cumprimento 
das deliberações emanadas da APAF no que diz respeito ao CRP-18; Conceder 
licenças aos seus membros e apreciar renúncias; Julgar o comportamento 
funcional de seus membros à luz do Código de Processamento Disciplinar 
(CPD) e impor-lhes sanções, quando for o caso, dentre outras.

No ano de 2019, ocorreram as eleições gerais do sistema Conselhos de 
Psicologia, onde no mês de setembro foi realizada a solenidade de posse 
da nova gestão, dessa forma, duas gestões distintas chegaram a conduzir o 
CRP/18ª Região no ano de 2019.
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Diretoria: 

A Diretoria, órgão executivo do CRP 18, é constituída por 4 (quatro) Conselheiros 
Efetivos, eleitos pelo Plenário, com o mandato de 1 (um) ano para o exercício 
de cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme 
artigo 24 do Regimento Interno.

As atribuições da Diretoria estão dispostas no Artigo 25 do Regimento Interno, 
qual seja a sua competência para, respeitada as atribuições de cada um dos 

seus membros, organizar e dirigir os trabalhos do Conselho e de sua secretaria, 
estabelecendo o seu quadro de servidores, fixando-lhes os vencimentos e as 
atribuições.

A Diretoria do CRP-18 é eleita, obedecendo os critérios de votação 
definidos pelo Plenário da autarquia, nos termos do Artigo 26 do 
Regimento Interno.

Figura 02 – Imagem dos atuais conselheiros CRP18
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Tabela 02 e 03 – Relação de conselheiros 2018 e 2019

C
O

N
SE

LH
EI

R
O

S 
D

O
 I
II
 P

LE
N

Á
R

IO
(a

té
 s

et
em

b
ro

/2
0
1
9
)

NOME COMPLETO FUNÇÃO CRP Nº CPF Nº
George Moraes de Luiz Conselheiro Titular CRPMT-18/02955 004.733.271-98
Kamila Cristina da Costa Conselheiro Titular CRPMT-18/02082 018.969.141-79
Pâmela Cristina da Rocha Conselheiro Titular CRPMT-18/02352 038.055.581-63
Morgana Moreira Moura Conselheiro Titular CRPMT-18/01575 703.204.111-68
Junio de Souza Alvez Conselheiro Titular CRPMT-18/01938 878.061.771-91
Carleandro Roberto de Souza Conselheiro Suplente CRPMT-18/02030 951.761.441-15
Zeni Luersen Conselheiro Titular CRPMT-18/00179 384.076.040-20
Ismael Pereira dos Santos Conselheiro Suplente CRPMT-18/01886 035.507.831-75
Karina Franco Moshage Conselheira Titular CRPMT-18/01306 007.933.241-22
Marinês Fortes de Barros Conselheiro Suplente CRPMT-18/01966 177.239.901-97
Dayanne Pimentel Soares Conselheiro Suplente CRPMT-18/01500 009.430.621-44
Eliane Aparecida Montanha R. L. de Andrade Conselheiro Suplente CRPMT-18/02173 972.610.687-72
Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo Conselheiro Titular CRPMT-18/02762 032.960.681-63
Wilson Roberto Palermo Ortega Conselheiro Suplente CRPMT-18/00398 614.654.611-91
Olga Adoracion Leiva Cabelho Conselheiro Titular CRPMT-18/00840 954.329.571-91
Sheila Carla de Queiroz Gomes Conselheiro Titular CRPMT-18/01730 011.255.691-40
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NOME COMPLETO FUNÇÃO CRP Nº CPF Nº
Alcindo José Rosa Conselheiro Titular CRPMT-18/00952 110.734.728-92
George Moraes de Luiz Conselheiro Titular CRPMT-18/02955 004.733.271-98
Kamila Cristina da Costa Conselheiro Titular CRPMT-18/02082 018.969.141-79
Pâmela Cristina da Rocha Conselheiro Titular CRPMT-18/02352 038.055.581-63
Vanessa Clementino Furtado Conselheiro Titular CRPMT-18/03621 000.070.361-32
Betãnia Rigoni da Silva Conselheiro Suplente CRPMT-18/01295 911.172.751-91
Carleandro Roberto de Souza Conselheiro Suplente CRPMT-18/02030 951.761.441-15
Fernanda Piotto Fontana Conselheiro Suplente CRPMT-18/02782 027.970.051-20
Ismael Pereira dos Santos Conselheiro Suplente CRPMT-18/01886 035.507.831-75
Jaqueline Vilalba Fernandes Conselheiro Suplente CRPMT-18/00510 823.181.401-97
Tatiane da Costa Correa Conselheiro Suplente CRPMT-18/01428 705.436.581-04
Tatine Penariol de Rosato Conselheiro Suplente CRPMT-18/00905 998.343.081-91
Vanessa Rosa Nogueira da Silva Conselheiro Titular CRPMT-18/02581 041.598.251-09
Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo Conselheiro Titular CRPMT-18/02762 032.960.681-63
Socorro de Maria Ribeiro Andrade Conselheiro Titular CRPMT-18/00155 323.213.171-91
Olga Adoracion Leiva Cabelho Conselheiro Titular CRPMT-18/00840 954.329.571-91
Sheila Carla de Queiroz Gomes Conselheiro Titular CRPMT-18/01730 011.255.691-40
Marinês Fortes de Barros Conselheiro Suplente CRPMT-18/01966 177.239.901-97
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Comissões: 

O CRP-18 possui em sua estrutura como instâncias que atuam em aspectos específicos, as denominadas comissões 
ou grupos de trabalho. As comissões se diferenciam em Comissões Permanentes e Comissões Temáticas.

Figura 04 – Evento “Do Consultório às Políticas PúblicasFigura 03 – Evento “Do Consultório às Políticas Públicas

Figura 05 – Participação na Parada da Diversidade Sexual de Cuiabá-MT 2019 Figura 06 – 2º Congresso Mato-grossense de Psicologia e Compromisso Social
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Administração Interna

No exercício de 2019, o Conselho Regional de Psicologia 18ª Região, possuía o seguinte organograma funcional:

Figura 07 – Organograma do CRP18

Observação: No ano de 2019, foi criado o cargo de Assessor Técnico da Comissão de Ética e realizado processo seletivo para preenchimento de vaga. Está em 
trâmite os procedimentos administrativos para ajustes e atualização do organograma da autarquia.
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1.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes 
interessadas

Objetivando ampliar o alcance das informações de interesse da sociedade, 
especificamente aos profissionais psicólogos, o CRP18 utiliza-se de diversas 
ferramentas tecnológicas que facilitam o acesso as informações divulgadas pela 
autarquia, como meio de difusão, cada qual com linguagem e formato próprios.

Destacam-se das ferramentas utilizadas, o novo site institucional do CRP18, 
remodelado no exercício de 2018, bem como a atualização e aumento na 
utilização das redes sociais instagram e facebook institucionais. 

Outros canais de comunicação entre os profissionais psicólogos, sociedade em geral 
e o CRP18, são os atendimentos telefônicos e por e-mail, onde todas as dúvidas 
e orientações quer sejam sobre procedimentos administrativos de secretaria, 
inscrição profissional, registros e cadastros em geral ou questionamentos da 
própria atuação profissional para com o setor de fiscalização, são prontamente 
atendidos pela equipe técnica de cada setor do conselho. 

Figura 08 – Site do CRP18

Figura 10 – Site do CRP18

Figura 09 – Site do CRP18

15 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



Site e Redes Sociais

A construção de um novo site oportunizou maior visibilidade ao conselho e suas 
ações, bem como favoreceu a comunicação desta instituição com os psicólogos 
da região e do Brasil. Outro produto constituído através da reformulação do 
site foi o início da implantação da digitalização dos processos e procedimentos 
do regional, que continua em andamento, bem como a implantação do portal 
da transparência. Os procedimentos técnicos, éticos e administrativos foram 
criados e disponibilizados no site.

Na versão atual, o site do conselho permite que o profissional realize a impressão de 
certidões de regularidade profissional, consulta dos profissionais inscritos, unifica a 
agenda de eventos de todas as Comissões, setores administrativos e Plenário, inclui 

a informação referente ao acompanhamento dos editais de concursos públicos 
oferecidos ao psicólogo e reproduz as notícias do CRP na imprensa. Possibilita a 
realização de inscrições nos eventos e impressão dos certificados de participação.

Destacam-se também como importantes ferramentas de comunicação 
entre o conselho, os profissionais e a sociedade em geral, as redes sociais, 
principalmente o facebook e o instagram. Nos últimos anos o conselho 
enfatizou a divulgação por meio das mídias sociais, de informações de interesse 
da categoria, bem como todas as ações realizadas pelo regional, nesse sentido 
foi possível observar o notável aumento de seguidores (perfis pessoais que 
seguem as páginas do conselho) nas redes sociais, como se vê:

Figura 11 – Facebook do CRP18 Figura 12 – Instagram do CRP18 Gráficos 02 e 03 – Progressão de seguidores do Instagram e Facebook
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Boletim Eletrônico CRP18

O boletim eletrônico tem como característica a agilidade na comunicação, com 
notícias de interesse do psicólogo Mato-grossense, principalmente as ações do 
CRP e do CFP. O boletim chega a todos os psicólogos inscritos no Conselho, 
por envio ao email informado pelo profissional no momento de seu cadastro.

Portal Transparência

O Portal da Transparência do CRP 18 tem a intenção de permitir ao cidadão o 
acesso transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal.

A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à 
Informação (LAI), regulamentada pelo Decreto nº 7724/2012, que normatiza os 
artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações 
disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, 
com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos. 

Figura 13 – Boletim Eletrônico CRP18

Figura 14 – Portal Transparência CRP18
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Governança, estratégia 
e alocação de recursos2



2.1 Descrição das estruturas de governança – Instâncias Deliberativas e Democráticas

propostas, que podem passar por alterações. As propostas eleitas compõem o 
Caderno de Deliberações do CNP, que norteiam as ações do Sistema Conselhos 
de Psicologia pelos três anos seguintes.

A edição vigente do COREP foi realizada em 2016, correspondendo ao X 
Congresso Nacional da Psicologia, e no mesmo ano foi realizado o 3º COREP.

Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças

A Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças (APAF) acontece 
semestralmente em Brasília/DF, contando com representantes de todos os 
Conselhos Regionais de Psicologia. Na reunião, são realizadas discussões e 
deliberações a respeito de diferentes questões e temáticas relacionadas às 
ações do Sistema Conselhos de Psicologia.

Plenárias ordinárias

As reuniões plenárias contam com a presença dos conselheiros/as da gestão e 
ocorrem ordinariamente uma vez a cada mês, e extraordinariamente sempre 
que convocada. Nestes encontros, são discutidas e aprovadas as inscrições 
e cancelamentos de profissionais, pessoas físicas e jurídicas, que prestam 
serviços psicológicos, além de serem discutidas e avaliadas diferentes questões 
relativas à gestão, política e o exercício profissional.

Eleições

O processo eleitoral ocorre a cada três anos. As últimas eleições do Sistema 
Conselhos de Psicologia foram realizadas em 2019. O mandato de cada gestão 
é de três anos.

Congresso Nacional da Psicologia (CNP) e Congressos Regionais da 
Psicologia (COREPs)

Paralelamente ao processo eleitoral, acontecem a cada três anos os Congressos 
Regionais da Psicologia (COREPs) e o Congresso Nacional da Psicologia (COREP).

Participam do COREP os delegados eleitos nos pré-congressos. A partir de um 
tema definido no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia, dividido em 
eixos, os delegados se reúnem em grupos de trabalho para discutir e trabalhar 
em propostas. Estas são votadas, podendo passar por alterações. 

As propostas tratam de ações do Sistema Conselhos de Psicologia a respeito 
da profissão para os próximos três anos. No COREP são eleitos os delegados 
que irão representar cada regional no CNP. A data final do COREP também é o 
último prazo para inscrição de chapas para as eleições regionais.

Os delegados eleitos nos COREPs participam do CNP, também divididos em 
grupos de trabalho conforme os eixos, trabalhando nas propostas que vêm 
dos Congressos Regionais. Ao final deste trabalho, também são votadas as 
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Plenárias de Julgamento

Após trâmite na instauração e instrução de processos éticos no âmbito da 
Comissão de Ética, acontece o julgamento dos processos éticos, encaminhado 
por deliberação de plenária ordinária, na qual um/a conselheiro/a é designado 
como relator, e ao final o processo é julgado em Plenária de Julgamento, 
especificamente designada para tal.

Reuniões de Diretoria

A Diretoria é o órgão executivo de um Conselho Regional de Psicologia, 
composta por quatro conselheiros/as eleitos em plenária ordinária para 
presidente, vice-presidente, tesoureiro/a e secretário/a. Nas reuniões de Diretoria 
são deliberadas e encaminhadas questões administrativas e financeiras do CRP.

Comissões Permanentes e Temáticas

O CRP-18 possui em sua estrutura as Comissões Permanentes e Comissões 
Temáticas, que atuam em aspectos específicos, de acordo com as suas 
atribuições e competências pré-estabelecidas. As comissões se diferenciam em 
Comissões Permanentes e Comissões Temáticas.

No exercício do ano de 2019, o conselho contou em caráter permanente, 
com a Comissão de Orientação e Ética (COE); a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF) e a Comissão de Tomadas de Contas (CTC), e com as 
seguintes comissões temáticas:  

Figura 15 – Lista de Comissões CRP18

Comissões Permanentes

Comissões Temáticas

Comissão de Orientação e Ética (COE); 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e a

Comissão de Tomadas de Contas (CTC)

Comissão de Educação;

Comissão de Licitação e Patrimônio;

Comissão de Avaliação Psicológica;

Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas;

Comissão da Assistência Social;

Comissão de Psicologia e Interface com a Justiça;

Comissão de Saúde;

Subcomissão de Psicologia Hospitalar;

Comissão de Relações Étnico-Raciais;

Comissão de Gênero e Diversidade Sexual;
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2.2 Descrição sucinta do processo de planejamento e principais objetivos estratégicos do CRP18ª Região traçados para o exercício.

Para definir as ações do exercício, o colegiado elaborou o Plano de Trabalho 
(Plano de Ação), construído de forma coletiva pelo colegiado, observando as 
diretrizes do IX Congresso Nacional de Psicologia, bem como as demandas e 
avaliação das ações desenvolvidas ao longo do ano de 2018.

De maneira geral, o plano propôs diversos objetivos que buscavam aprimorar 
as ações desenvolvidas, ao mesmo tempo em que acentuava o processo de 
fortalecimento e interiorização do conselho, assim, o conselho manteve as 
ações do plano divididas em duas frentes: 1) políticas do sistema e 2) políticas 
de gestão. 

As políticas de gestão dizem respeito a organização deliberativa do CRP, bem 
como as ações a serem desenvolvidas pela diretoria e as ações de secretaria 
e tesouraria enquanto instâncias organizacionais, incluindo aqui as ações da 
Comissão de Licitação e Patrimônio. 

Para desenvolver as políticas do sistema conselhos de Psicologia deliberadas 
pelo IX CNP e também as políticas regionais, trabalhar-se-á com comissões que 
abarquem essas deliberações e também as ações permanentes deste conselho 
como fiscalização, ética e acompanhamento de gestão através de tomadas de 
contas. Aqui constam as comissões permanentes e comissões temáticas criadas 
a partir das especificidades deste regional. Cumpre destacar que a criação de 
comissões temáticas implica a processualidade das ações desse conselho. 

Assim, entendemos que ao longo do ano, possam emergir novas demandas de 
comissões condizentes com as deliberações do CNP e COREP. 

Nas ações de políticas do sistema também constam as ações do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas articuladas às deliberações 
do CFP.

O plano se configura como um norteador das ações a serem desenvolvidas ao 
longo do ano pelo CRP, todavia, não se trata de um instrumento de trabalho 
rígido, abrindo-se às possibilidades de ações aqui não contempladas. 
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As políticas do sistema referem-se às propostas aprovadas pelo IX CNP e também as políticas regionais, das quais se destacam: 
 Que o CRP fomente o diálogo com o judiciário do Estado sobre a importância da criação de vagas para os profissionais de Psicologia, por meio 

de concurso público 
 Incentivar a criação de novos núcleos autônomos de profissionais de Psicologia e fortalecer os já existentes no estado. 
 Que o CRP intensifique os espaços de diálogo com psicólogos e estudantes de Psicologia, ampliando o contato com as IES – Instituições de 
Ensino Superior, contribuindo assim na formação dos futuros profissionais , criando cronograma anual de acompanhamento e participação em 
eventos científicos nas IES do estado.
 Ampliar a orientação e fiscalização das (os) profissionais quanto a atuação na PNPIC – Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares, destacando os limites e práticas eticamente pautadas no Código de Ética do Psicólogo e Resoluções do CFP.
 Que o CRP sensibilize a categoria que atua no contexto clínico a realizar o acolhimento ao/a acadêmico (a) de Psicologia com valores mais 

flexíveis; assim como criar um sistema de cadastro de profissionais por região que se propõe a realizar estes atendimentos. 

Trabalhar-se-á com comissões que abarquem essas deliberações e também as ações permanentes deste conselho como fiscalização, ética e 
acompanhamento de gestão através de tomadas de contas. Aqui constam as comissões permanentes e comissões temáticas criadas a partir das 
especificidades dessa regional. Cumpre destacar que a criação de comissões temáticas implica a processualidade das ações desse conselho. 

TESOURARIA
Principais ações traçadas para o exercício: 
 Cobrança das anuidades correntes, recobranças de anos anteriores e dívida ativa. 
 Organizar e realizar as recobranças do ano corrente, conforme contrato firmado entre CFP e Instituição Financeira contratada para a prestação desse 

serviço, em consonância com a Lei. 
 Realizar, de modo sistemático, junto à Secretaria e Setor Jurídico, levantamento do número real de inadimplentes com vistas à inserção desses em 

cronograma de envio das recobranças de débitos de anos anteriores e, maior agilidade nas cobranças enviadas através da dívida ativa;
 Organizar estratégias de localização dos profissionais que se encontram com seus endereços desatualizados, buscando minimizar a questão do 

frequente retorno das correspondências; 
 Atuar, por meio do agente de fiscalização, incluindo visitas nas empresas, escolas, clínicas e outros, tendo, dentre outras finalidades, identificar 

profissionais que se encontram em débito com o conselho, fornecendo-lhes materiais (folders, manuais e outros) que facilitem a compreensão acerca 
da importância das ações de seu conselho profissional; 
 Estabelecer parcerias com órgãos públicos estaduais e municipais, responsáveis pela expedição de alvarás e licenças, para o funcionamento de clínicas, 

consultório e afins, com vistas a vincular a liberação dos referidos documentos mediante este profissional estar em dia com seu conselho profissional. 
 Elaborar e apresentar, nas Sessões Plenárias, o Centro de Custos, cuja finalidade visa identificar e demonstrar, aos demais conselheiros como estão 

sendo utilizados os recursos da autarquia, favorecendo o acompanhamento dos gastos realizados ao longo do ano corrente; 
 Divulgar, no site, boletins e no jornal do CRP-18, a evolução da arrecadação e dos gastos realizados pela gestão, adotando, com isso, uma postura 

transparente junto à categoria.

SECRETARIA
Principais ações traçadas para o exercício: 
 Assegurar o apoio técnico–administrativo e auxiliar na elaboração dos projetos e ações das comissões; 
 Elaborar pareceres e informações técnicas, conforme for solicitado; 
 Manter atualizado e disponível as leis, decretos, resoluções e despachos que digam respeito às atividades do Conselho, dando conhecimento deles 

aos conselheiros e à categoria. 
 Manter atualizado e organizado o Cadastro Único em consonância com o CFP; 
 Promover a Seleção Pública para contratação de funcionários. 
 Criar um sistema de padronização de materiais, estoque e compras. 
 Instaurar, a partir da Comissão de Licitação e Patrimônio, processo licitatório de aquisição de produtos e/ou serviços deliberados pelo plenário.

Políticas 
de 

Gestão

Políticas 
de 

Sistema

Ações 
do 

Plano

Figura 16 – Ações do Plano de Ação 2019

22 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



Riscos, oportunidades 
e perspectivas3



3.1 Gestão de riscos e controle interno

Considerando que o monitoramento e a avaliação da gestão são um processo 
contínuo, sistemático e integral de acompanhamento e julgamento do alcance 
dos objetivos propostos, o CRP 18 não dispõe de instrumento único e específico 
de monitoramento e avaliação da gestão, pois se utiliza de vários expedientes 
que cotidianamente oferecem feedback aos gestores. Os encaminhamentos do 
CRP 18 são sempre colegiados, todos submetidos, conforme a complexidade, 
à decisão do Plenário, da Diretoria e das Comissões.  

Os gestores acompanham, ainda, mensalmente, por 
meio de assessoria contábil, a situação financeira da 
instituição, como a evolução dos gastos, investimentos, 
percentual de recebimento e inadimplentes. De maneira 
semelhante, as questões jurídicas são monitoradas e 
orientadas por assessoria jurídica. Há ainda, outros meios 
de monitoramento, como o acompanhamento mensal da 
quantidade de novos inscritos, reativações e pedidos de 
desligamentos de profissionais.

A gestão também é avaliada pela realização a cada três 
anos do COREP – Congresso Regional de Psicologia, 
oportunidade em que num dos eixos é oportunizado a 
toda a categoria profissional avaliar a atuação do CRP18.

Atualmente o CRP/18 não possui instalado, órgão 
especificamente responsável por sua auditoria interna. O 
controle Interno é realizado pela Comissão de Tomada 
de Contas, constituída por três membros, sendo uma 
conselheira eleita e duas profissionais de base nomeadas 
pelo CRP. A cada exercício é enviada pelo Conselho Federal 

de Psicologia – CFP, uma equipe para proceder Auditoria Externa e emissão de 
Parecer na Prestação de Contas Anual. Até a data da conclusão do presente 
relatório, a auditoria do exercício de 2019 não foi realizada.

Todos os resultados das últimas auditorias realizadas no CRP-18, referentes 
ao exercício de 2018, contendo os pareceres e seus respectivos relatórios 
conclusivos, encontram-se disponibilizados para acesso público no Portal 
Transparência da autarquia.
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Resultados e 
desempenho da gestão4



4.1 Resultados da área fim

Figura 17 – Entrega de carteiras profissionais

O Presente Relatório de Gestão, foi elaborado a partir das informações 
apresentadas nos relatórios setoriais da autarquia (administrativos e das 
comissões), destacando o comparativo entre as metas estabelecidas e as metas 
atingidas no Plano do Trabalho, destacando, inclusive, as principais realizações 
em favor da classe profissional

Dentre as competências legais da entidade de orientar, fiscalizar e disciplinar 
a profissão, o CRP 18 realizou ações de orientação aos psicólogos através 
das entregas de carteiras, respostas às solicitações de esclarecimentos e 
fiscalizações. Participou de eventos que discutiam sobre a Psicologia enquanto 

profissão e sua interface com outros campos de saberes, bem como com os 
direitos humanos.

Para descrever os principais resultados da área-fim do CRP 18ª Região, 
dividimos os detalhamentos por atuação de cada comissão, enfatizando as 
ações de área-fim realizadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização, e pela 
Comissão de Ética. Frisa-se que todas as demais comissões temáticas também 
atuaram com êxito no ano de 2019, contribuindo consideravelmente para o 
alcance das metas traçadas para o exercício. Elencaremos ainda os gráficos e 
planilhas com detalhamento das informações destacadas pelas comissões.
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Nesse aspecto, demostraremos 
nos gráficos e relações anexas, 
as informações de relevância em 
relação ao número de Psicólogos 
e Organizações que pagaram suas 
anuidades; valores recebidos de 
emolumentos, de multas em geral; 
valores recebidos sobre débitos de 
exercícios anteriores, inscritos ou 
não em Dívida Ativa;  desempenho 
da fiscalização; eventos relacionados 
com a classe, informando sobre 
as receitas e despesas inerentes 
e despesas significativas que 
influenciaram no cumprimento das 
metas do Plano de Trabalho. 

Gráfico 4 – Nº de inscritos Pessoa Física

Gráfico 6 – Informações de custos

Gráfico 8 – Número de denúncias – PF e PJ

Gráfico 5 – Nº de inscritos Pessoa Jurídica

Gráfico 7 – Número de denúncias recebidas
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DADOS QUANTITATIVOS - COF
Atividades Desenvolvidas

FISCALIZAÇÕES QUANTIDADE (número aproximado)
Quantidade de locais 67
Quantidade de profissionais fiscalizados 83
Diligência/Retornos 14
Instituições de privação de liberdade (Fundação Casa, Prisional, Hospitais, Psiquiátricas, 
Comunidades Terapêuticas e outras)

05

Instituições de acolhimento (asilos, abrigos) 00
TOTAL 86

ORIENTAÇÕES 2019 (número aproximado)

Orientações por e-mail 853

Orientações por telefone/pessoais 732

Total de Orientações 1585

EVENTOS 2019

Tipo do Evento Quantidade aproximada

Palestras 11

Rodas de conversa 5

Treinamentos sobre legislação e temas afins à orientação 02

Tabela 04 – Dados Quantitativos

DADOS DIVERSOS

Total de Autos de Infração e Notificações semelhantes 280

Valores arrecadados em multas aplicadas R$ 1.101,84 – duas multas aplicadas

Nº de denuncias encaminhadas ao Ministério Público e outras instituições para providências 23

Ofícios encaminhados de irregularidades em Editais de Concurso 06
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DEMANDAS REALIZADAS

ITENS PROATIVAS REATIVAS

Oitivas (Termo de Comparecimento) - 19

Ofícios Clínicas e Empresas 34 -

Ofícios Nada Consta aos municípios 142 -

Ofícios às Faculdades MT com lista de egressos 24 -

Ofício Coordenação de Psicologia UFMT - 1

Ofícios das Secretarias de Estado de Mato Grosso (Saúde, Educação, Assistência Social e Gestão) 4 -

Ofícios SEPLAG, SEMA, SESP, e TJ-MT - 4

Ofícios ao Detran-MT 1 2

Ofícios SUAS Cuiabá e VG - 8

Ofícios SMS Cuiabá e VG - 4

Viagens de Fiscalização
(dentro do estado de Mato Grosso)

-
2 viagens sendo: 

Rondonópolis-MT: 8 locais
Diamantino-MT: 2 locais

Averiguação de denúncias - 6

Pareceres - 2

Termos de Visita 12 18

Ofícios de Visita 4 9

Reuniões - 4

Relatórios 2 -

Notificação extrajudicial - 1

TOTAL 223 80

AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES

AUTOS DE INFRAÇÃO NOTIFICAÇÕES

TOTAL 38 242
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Atividades Realizadas pelas Comissões no Exercício de 2019

Para desenvolver as políticas do sistema conselhos de Psicologia deliberadas 
pelo IX CNP e também as políticas regionais, trabalhar-se-á com comissões que 
abarquem essas deliberações e também as ações permanentes deste conselho 

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF

Compete a Comissão de Orientação e Fiscalização - COF realizar o trabalho de 
orientação e fiscalização, instrumentalizando o CRP 18 a zelar pela garantia 
dos serviços psicológicos prestados, resguardando os direitos da população a 
partir dos preceitos éticos e profissionais que embasam a Ciência Psicológica.

Dificuldades observadas pela COF em 2019

Em Mato Grosso, no âmbito da COF no que diz respeito ao exercício profissional, 
considerando as demandas do exercício de 2019, verificou-se que a maior 
parte das demandas que ensejam processos éticos e processos de orientação 
profissional estavam relacionadas à realização da avaliação psicológica nos 
vários contextos em que se dá (perícia para CNH, planejamento familiar 
, processos seletivos e concursos, porte de arma, isenção de IPI, neuropsicologia, 
perícia judicial, avaliação clínica, entre outros) bem como na produção de 
documentos decorrentes dos serviços prestados. 

Nestas demandas identificou-se um índice considerável de profissionais que 
desconhecem o processo de avaliação psicológica, conforme prevê a Resolução 
CFP n. 009/2018, no que diz respeito à atualização de testes psicológicos (realizada 
pelo SATEPSI), uso de testes psicológicos e correção adequada dos mesmos. 

Também nesse contexto há um considerável número de profissionais que não 
procedem à produção documental adequada dos resultados obtidos com a 

como fiscalização, ética e acompanhamento de gestão através de tomadas 
de contas. Aqui constam as comissões permanentes e comissões temáticas 
criadas a partir das especificidades deste regional.

avaliação psicológica e/ou perícia técnica realizada, ensejando em muitos casos 
a produção inadequada do documento em desconformidade com o previsto 
na resolução CFP n. 006/2019.

No que se refere à divulgação do exercício profissional, foram verificadas 
neste ano, situações de divulgações em desconformidade com os princípios 
estabelecidos pelo Código de Ética Profissional no que diz respeito à: divulgação 
de valores, associação da prática profissional a práticas alternativas que em 
muitos casos não estão fundamentadas em pesquisas e estudos científicos. 

No âmbito das políticas públicas, no que compreende o aspecto da política e 
da rede de atendimento, percebe-se ainda um grande desconhecimento das 
gestões sobre o fazer do psicólogo no que diz respeito ao que lhe compete, 
principalmente com a insistente cobrança de realização de avaliação e perícia 
psicológica no SUAS e na Saúde para subsídio de decisões judiciais. e, em 
outros casos, na sobrecarga de atividades e acúmulo de funções.

No âmbito da Pessoas Jurídicas privadas, considere-se aqui aquelas em que 
se constituam enquanto serviços de saúde e também aquelas em que se 
desenvolve o trabalho da psicologia organizacional, se tem verificado uma 
grande desvalorização do profissional através de um piso salarial muito baixo. 

Junto ao Poder Judiciário, o profissional de Psicologia em Mato Grosso, não 
compõe o quadro de profissionais de carreira desde o ano de 2008, e, neste 
sentido, os credenciamentos ocorrem de forma a precarizar o exercício da 
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profissão, em virtude dos baixos valores recebido pelo trabalho desenvolvido, 
bem como pelo excesso de processos a serem atendidos. 

As demandas do poder judiciário, através de Cooperação Técnica com os 
municípios se estende para os equipamentos da saúde e da assistência na ausência 
de profissionais credenciados ao mesmo para tal, conforme mencionado acima.

Quanto aos cursos de Graduação em Psicologia, desde o ano de 2015 vem sendo 
crescente a necessidade de denúncia deste CRP aos órgãos competentes (MEC 
e Ministério Público) sobre a existência de cursos de Graduação na modalidade 
EAD. Até o momento, chegaram a nosso conhecimento a existência de cursos 
de graduação EAD em psicologia em nove cidades do Estado.

Também há um número significativo de casos de exercício ilegal da profissão 
praticados por pessoas que não possuam diploma de psicologia e por aqueles 
que possuem diploma e cancelaram o registro profissional ou não se registraram 
no CRP para a atuação.

Fatores possíveis para as dificuldades

No âmbito da avaliação psicológica, além dos possíveis fatores que se referem 
ao âmbito da formação acadêmica, podem ser elencados fatores como 
qualificação profissional contínua, prevista no Código de Ética Profissional. 

Outros fatores também poderão ser elencados neste contexto no que diz 
respeito ao processo de credenciamento de profissionais para perícias como 
é o caso da obtenção de CNH e Porte de Arma de Fogo no que se refere aos 
requisitos necessários, estes restritos à comprovação de qualificação técnica 
através de titulação. O que se tem percebido nestes casos pela fiscalização 
do CRP, embora haja comprovação documental do profissional de titulações/ 
qualificações, relatos de pouca experiência com avaliação psicológica, campo 
este que se aplica à prática profissional na área.

No âmbito da divulgação de seus serviços profissionais, nos casos dos 
profissionais psicólogos que divulgam suas atividades em desacordo com o 
Código de Ética Profissional, percebe-se o pouco contato com as normativas 
deste bem como com uma leitura mais atenta do Código de Defesa do 
Consumidor.

No que se refere à falta de profissionais nos equipamentos dos municípios, como 
saúde e assistência, muitas vezes há desconhecimento das legislações específicas 
que regem a organização desses equipamentos para a devida cobrança de 
recursos humanos. Em outros casos, há necessidade de cobrança de providências 
do Ministério Público a respeito da execução adequada desses serviços.

No âmbito do poder judiciário, percebe-se a necessidade de intensificação do 
diálogo entre este e os profissionais e, mesmo em conjunto com os Conselhos 
Profissionais para a melhoria das condições de trabalho para os profissionais 
credenciados.

Soluções Encontradas

Da análise das dificuldades encontradas e dos possíveis fatores que ocasionam 
tais dificuldades, a COF promoveu as seguintes soluções:

 Orientações coletivas e individualizadas com os profissionais a respeito: da 
divulgação de suas atividades profissionais; produção e guarda de documentos;

 visitas técnicas a pessoas físicas e jurídicas para verificação das condições físicas 
de trabalho bem como das condições técnicas dos atendimentos realizados 
pelos profissionais;

 notificação aos equipamentos do município e do estado solicitando adequações 
quanto a espaços físicos de atendimento realizados por profissionais; 
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solicitando aumento dos recursos humanos para o devido atendimento da 
demanda;

 notificação ao ministério público, promotorias e ministério da educação a 
respeito dos cursos irregulares de graduação em psicologia na modalidade 
EAD;

 realização de reuniões com o tribunal de justiça na tentativa de solucionar 
as dificuldades encontradas pelos profissionais quanto ao valor pago pelas 

perícias realizadas na modalidade de credenciamento bem como quanto ao 
número de demandas atendidas;

 mobilização da categoria na criação de um sindicato de psicólogos no âmbito 
do estado de mato grosso para tratar de questões que se localizam mais 
especificamente relativo ao piso salarial e horas trabalhadas.

 realização de palestras junto aos cursos de psicologia do estado para estreitar 
as relações entre a atividade acadêmica e a atividade profissional da categoria.

Figura 18 – Perspectivas dos resultados da COF

 Avaliação Psicológica

 Produção de Documentos Psicológicos

 Uso adequado de testes psicológicos

 Ausência de produção documental

 Divulgação irregular da prestação de serviços 
psicológicos

 Desconhecimento dos gestores públicos acerca 
da atuação dos psicólogos nas políticas públicas

 Desvalorização profissional (oferta de salários 
abaixo da tabela recomendatória do CFP)

 Credenciamento precário de profissionais 
psicólogos junto ao Poder Judiciário

 Denúncias de cursos de Psicologia à distância

 Exercício irregular e ilegal da profissão  
(profissional não graduado, irregular com 
anuidades, etc.)

 Formação acadêmica deficitária

 Ausência de requisitos rígidos para 
credenciamento de profissionais que realizam 
avaliação psicológica

 Ausência de conhecimento por parte dos 
profissionais psicólogos acerca do Código de 
Ética e das Resoluções do CFP

 Insuficiência de psicólogos que atuam em 
cidades no interior do estado, especificamente 
nos aparelhos públicos de saúde, o que gera a 
consequente sobrecarga de trabalho e prestação 
de serviços em desconformidade com as 
determinações do CFP

 Ausência de intensificação de manutenção do 
diálogo entre o Conselho e o Poder Judiciário, 
a fim de demonstrar a necessária melhoria das 
condições de trabalho para os profissionais 
credenciados

 Orientações coletivas e individualizadas com os 
profissionais a respeito: da divulgação de suas 
atividades profissionais, produção e guarda de 
documentos.
 Visitas técnicas a pessoas físicas e jurídicas para 

verificação das condições físicas de trabalho e das 
condições técnicas dos atendimentos realizados pelos 
profissionais.
 Notificação aos equipamentos do município e do 

estado solicitando adequações quanto a espaços 
físicos de atendimento realizados por profissionais, 
solicitando aumento dos recursos humanos para o 
adequado atendimento da demanda.
 Notificação ao ministério público, promotorias 

e ministério da educação a respeito dos cursos 
irregulares de graduação em psicologia na 
modalidade EAD.
 Realização de reuniões com o tribunal de justiça na 

tentativa de solucionar as dificuldades encontradas 
pelos profissionais quanto ao valor pago pelas perícias 
realizadas na modalidade de credenciamento bem 
como quanto ao número de demandas atendidas.
 Mobilização da categoria na criação de um sindicato 

de psicólogos no âmbito do estado de mato grosso 
para tratar de questões que se localizam mais 
especificamente relativo ao piso salarial e horas 
trabalhadas.
 Realização de palestras junto aos cursos de psicologia 

do estado para estreitar as relações entre a atividade 
acadêmica e a atividade profissional da categoria.
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COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA - COE

A Comissão de Ética (COE) é, conforme Regimento interno, comissão 
permanente do Conselho, e órgão especial de assessoramento ao Plenário e à 
Diretoria do CRP-18, sendo sua incumbência o recebimento de representações 
e a condução de processos investigativos e disciplinares éticos, que estão em 
discordância com as normativas contidas no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo (CEPP) e normativas profissionais, assim como também responder às 
consultas e tomar medidas relacionadas à sua área. 

A COE atende ao disposto pelo Código de Processamento Disciplinar (CPD) 
em relação a instrução processual, e trabalha com a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF), com o objetivo claro de averiguar as denúncias e solicitar 
diligências.

Dificuldades observadas pela COE em 2019

No ano de 2019, a maioria dos casos que chegaram à Comissão abrangeram 
problemas quanto à emissão de documentos e condução dos processos de 
Avaliação Psicológica, especialmente nos contextos de Assistência Social, nas 
relações com a justiça, e em concursos públicos, sendo uma problemática 
recorrente e que nos leva a uma preocupação em relação ao desconhecimento 
por parte das(os) profissionais quanto à Resolução CFP nº007/2003, Resolução 
CFP nº 006/2019 e Resolução CFP Nº 002/2016, por exemplo, além do Código 
de Ética que traz direcionamentos quanto a atuação com Avaliação Psicológica, 
para a aplicação de Testes Psicológicos e devolutiva dos resultados.

Em menor quantidade, mas não menos preocupantes, identificou-se questões 
relacionadas ao relacionamento inapropriado com pacientes e familiares 
ou terceiros, com prejuízos à prática profissional, culminando em situações 
relativas ao sigilo, envolvimento amoroso com pacientes, etc. 

Fatores possíveis para as dificuldades

Da análise das representações e processos éticos instaurados verificou-se o 
desconhecimento da(o) profissional para a prática de Elaboração de Documentos 
e condução do Processo de Avaliação Psicológica, que possuem como possíveis 
causas fatores complexos e inter-relacionados, onde podemos citar a formação 
profissional, na graduação, pós e demais cursos, o não envolvimento com a 
formação permanente pelo profissional, o distanciamento do seu Conselho 
profissional e de suas normativas, dificuldades na compreensão do campo de 
atuação, suas possibilidades e limites, e nas relações com a justiça, além de 
fatores e dificuldades individuais. 

Regionalmente, a concentração de profissionais na região próxima da capital 
do estado, e a grande extensão territorial deste, pode dificultar a aproximação 
dos profissionais do campo de discussão e aprimoramento, bem como suscita 
vivências específicas, como por exemplo, a presença de um único profissional 
no município, ao qual se dirigem todas as demandas, e a proximidade social 
entre profissionais e clientes/usuários nestes contextos. 

Em algumas representações, observamos como possível fator desencadeante 
da infração a dificuldade em distinguir os campos profissional e pessoal, e se 
misturam crenças e valores individuais ou da sociedade que se projetam nas 
relações profissionais, entrando em conflito com o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo. 

Soluções encontradas

Nas questões relacionadas aos processos éticos, a COE se articula com a COF, 
para durante e ao fim da instrução processual/julgamento, realizar a convocação 
da(o) profissional, procedendo com a orientação quanto as Resoluções em 
vigor e o Código de Ética.
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Até o momento, internamente são realizadas discussões sobre as situações no 
âmbito da ética profissional, a fim de se estabelecer estratégias que possam 
a vir contribuir para a resolução destas problemáticas através das ações do 
Plenário, como participação em espaços de decisão (Conselhos, comitês, 
Grupos de trabalho interinstitucionais), elaboração de Portarias, Notas técnicas 
discutidas junto às Comissões Temáticas, etc. 

A COE também está sempre disponível aos profissionais e entidades, para 
manter um canal de diálogo aberto para sugestões frente às questões éticas, 
em especial para elucidação e informações junto aos profissionais, instituições 
de ensino e serviços de Psicologia. 

Como exemplo, em situação específica de discriminação racial denunciada 
junto à COE, foi encaminhada sugestão à Comissão de Relações Étnico-raciais 
do CRP, para realizar um trabalho conjunto de aproximação e 
debate sobre o Racismo, junto à instituição contexto da infração.

No ano de 2019 o CRP constituiu o cargo de Técnico assessor da 
COE, para apoio regular aos conselheiros e colaboradores nos 
processos de instrução e contato com as partes da representação, 
com a entrada de uma (01) assessora técnica. Desde então, estamos 
em processo de aprimoramento da organização da comissão, 
levantamento e análise de informações, para posteriormente 
ampliar nossas ações, como por exemplo, propor a construção 
de oficinas para elaboração de documentos, e reforçar a presença 
do CRP nas instituições de ensino superior, para trabalhos de 
orientação.

CÂMARA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

No ano de 2018, o CRP/18ª Região implementou a mediação e conciliação 
em âmbito dos processos éticos em trâmite no regional, observando-se as 
disposições da Resolução nº 007/2016 do Conselho Federal de Psicologia, 
que institui e normatiza a mediação e outros meios de solução consensual 
de conflitos nos processos disciplinares éticos no sistema Conselhos de 
Psicologia. Em 2019, foi realizada uma Sessão de Mediação, contudo não 
houve possibilidade de mediação entre as partes do processo. 

Prevalência da cultura de judicializar os conflitos visando uma punição, 
representações e processos éticos não indicados para mediação devido a 
temática envolvida na questão, e também o não interesse da(o)s representantes 
em participar do processo mediação, geralmente os representados se colocam 
a disposição para mediar.

Gráfico 19 –  Panorama de representações recebidas

15 REPRESENTAÇÕES RECEBIDAS EM 2019

1
2

5 7

Confecção de Documentos e 
Avaliação Psicológica

Conduta Profissional 
(assédio, abuso de 
autoridade, comportamento 
agressivo em ambiente de 
trabalho, preconceito, etc.)

Quebra de sigilo profissional

Exercício ilegal da profissão
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Gráfico 20 –  Quadro analítico de atividades da COE

QUADRO ANALÍTICO DE AÇÕES DA COE POR EXERCÍCIO
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS – CDHPP

A Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas do CRP/18 tem o objetivo 
de convocar e promover o engajamento efetivo dos psicólogos e psicólogas do 
nosso Estado, com a problemática dos direitos humanos e políticas públicas, e 
reafirmar o compromisso da Psicologia de contribuir para que direitos humanos 
e políticas públicas sejam reconhecidos, reafirmados e ampliados, uma vez que 
posturas, formas equivocadas e excludentes, são promotoras de sofrimento e 
aviltam o direito das pessoas. 

Realizou no decorrer do ano 2019, cinco (05) reuniões de trabalho, as 
quais ocorreram mensalmente, a partir da convocação de seus membros e 
colaboradores. 

A CDHPP vem trabalhando com algumas frentes de luta:

Figura 18 –  Frentes de luta da CDHPP

Questões de gênero 
com ações voltadas ao 
combate da LGBTfobia Violência de 

gênero, e toda 
e qualquer tipo 

de violência

Princípios democráticos 
e de direito, pela 

promoção da igualdade 
e a laicidade do Estado

Políticas públicas 
e um SUS 100% 

público

Racismo, discriminação 
e preconceito, 

incluindo aí questões 
étnico-raciais

Política pública de saúde 
mental respaldada no 
Movimento de Luta 
Antimanicomial e da 
Reforma Psiquiátrica

Política de drogas 
respaldada na Redução 
de Danos e na política 

de saúde mental
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Coordenação das Reuniões mensais ordinárias e extraordinárias da CDHPP no CRP

Participação no V Encontro Nacional das Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia, no CFP

Integramos na Organização da 9ª Conferência Estadual de Saúde, fazendo parte da Comissão de Temática e Relatoria da 
Conferência

Realização do Lançamento da Campanha Nacional de Direitos Humanos #DiscursodeÓdioNão com a Roda de Conversa: Do 
consultório às Políticas Públicas: a atuação profissional de Psicólogas(os) em atendimento às mulheres vítimas de violência

Participação na Conferência Municipal de saúde

Participação nas Pré-conferências de saúde de Cuiabá

Participação em Reuniões da Comissão de Ações Programáticas e Atenção Integral a Saúde no CES

Participação em Reuniões da Comissão Temporária de Regulação no CES

Participação de reunião Fórum Permanente de Saúde Mental para organização de ações para o Dia Nacional da Luta Antimanicomial;

Integração no grupo de trabalho (CRP/UFMT/SES/SMS) para organização das Audiências Públicas na Câmara Municipal e Assembleia 
Legislativa alusivas a 18 de Maio – Dia Nacional de Luta Antimanicomial;

Participação em reunião solicitada pela Consultora da OIT para tratar de questões relacionadas aos migrantes internacionais, 
principalmente os refugiados venezuelanos;

Divulgação junto às Psicólogas(os) solicitando manifestação junto aos nossos senadores (MT) para que votem contra o PLC 
37/2013 de autoria do Deputado Osmar Terra que altera a Política Nacional de Drogas, no que trata de tratamento bem como do 
financiamento;

Participação na Audiência Pública na Câmara Municipal de Cuiabá: Saúde mental e Luta Antimanicomial

Participação na Audiência Pública na Assembleia Legislativa: Situação atual da Rede de Atenção Psicossocial em MT;

Nota Pública da Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas em Defesa da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial;

Nota de Repúdio ao Evento “Passarela da Adoção”;

Participação no VI Encontro Nacional das Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia e Lançamento da 
Publicação do livro: Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs (depoimentos de pessoas LGBTIs que passaram por 
tratamentos de (re)orientação sexual

Participamos do grupo de trabalho da Comissão de Relatoria da 9ª Conferência Estadual de Saúde, organizando e orientando o 
trabalho de relatoria das 141 Conferências Municipais e na consolidação das Propostas a serem encaminhadas para a Conferência 
Estadual, se reunindo semanalmente desde fevereiro/19;

Reunião Técnica e de Orientação com os facilitadores convidados para trabalharem nos Grupos de Trabalho na Conferência;

Trabalhamos ativamente como Comissão de Relatoria na 9ª Conferência Estadual de Saúde (03,04 e 05.07) e acompanhamos os 
facilitadores indicados da área de Saúde Mental, no Eixo II (Saúde Mental) proposto nesta Conferência;

Participamos de Reunião de Trabalho da Comissão de Temática e Relatoria para a Consolidação do Relatório Final da Conferência a 
ser encaminhado para a Conferência Nacional de Saúde.  

Tabela 6 - Quadro de principais atividades da CDHPP
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COMISSÃO DE SAÚDE – CS

A Comissão de Saúde tem por objetivo acompanhar a atuação e produção 
científica da Psicologia, considerando a transversalização do cuidado em saúde 
em seus múltiplos níveis de atenção. 

Dentre as ações da Comissão de Saúde realizadas no ano de 2019, destacam-
se as seguintes:

 5 encontros presencuais ao longo do ano;

 Lançamento do Manual de gestão de clínica;

 Participação continuada no Fórum Permanente de Saúde de Mato Grosso;

 Participação no Conselho Estadual de política sobre drogas (articulada a 
comissão de direitos humanos e políticas públicas);

 Entrevistas sobre prevenção ao suicídio (,orientação a sociedade);

 Participação no simpósio de psicologia hospitalar (unic);

 Evento Diálogos em Sai de Mental em São José dos 4 Marcos em parceria 
com núcleo dos psicólogos do Vale do Jauru;

 Mesa sobre violência e saúde mental no Encontro de Psicologia Comunitária 
da UFMT;

 Participação no Fórum intersetorial de saúde mental de Cuiabá 

 Participação nas conferências municipais de saúde  e conferência estadual 
de saúde;

 Reunião com psicólogos da atenção secundária – ambulatório (policlinicas e 
centro de especialidades);

 Articulação com secretaria Municipal de Saúde para construir junto com os 
profissionais da atenção secundária o fluxo de atenção na capital (precisa 
retomar isso);

 Reunião com profissionais da saúde suplementar no estado;

 Participação no GT nacional de Saúde Suplementar, com contribuições ao 
manual de orientação para atuar na saúde suplementar.

COMISSÃO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CAS

A Comissão de Assistência Social foi instituída pelo III Plenário, em consonância 
com as demandas do IX CNP – Congresso Nacional de Psicologia e II COREP – 
Congresso Regional de Psicologia, a comissão visa acompanhar a inserção da 
Psicologia no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, contribuindo para o 
aprimoramento técnico da categoria.

O Conselho Regional de Psicologia 18ª Região tem representação nos seguintes 
espaços da Política de Assistência Social: 

 Fórum Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS)

 Núcleo de Educação Permanente do SUAS (NUEP/SUAS/MT)

 Fórum Estadual das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do SUAS (FETSUAS)

 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CEDCA);
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 Conselho Municipal de Assistência Social em 07 munícipios de Mato Grosso: 
Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, São José dos Quatros Marcos, 
Rondonópolis, Comodoro e Barão de Melgaço.

 No exercício de 2019, a Comissão de Assistência Social realizou as seguintes 
atividades e eventos: 

 I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia na Assistência Social – Etapa 
Centro Oeste “SUAS no Cerrado a Psicologia na Prática” – 28 e 29/06/2019;

 I Encontro Mato-Grossense de Psicologia Social Comunitária: A violência nos 
contextos social-comunitário e familiar – 06/06/2019.

 Reunião da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social 24 e 
25/05/19;

 Lançamento do Protocolo e Fluxo de Atendimento à Infância e Adolescência 
no município de Várzea Grande-MT, iniciativa da Rede Protege – Articulação 
Intersetorial da Infância e Adolescência – 11/05/19;

 Pro Encontro sobre Políticas de Promoção de Igualdade Racial desenvolvida 
pelo Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – CEPIR – 18/06/19;

 Reunião Ampliada sobre a Lei 13.431/2017 (Lei do Depoimento Especial e 
Escuta Especializada) – 19/06/19.

 I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia na Assistência Social – Etapa 
Centro Oeste “SUAS no Cerrado a Psicologia na Prática” – 28 e 29/06/19;

 Mostra Nacional de Práticas em Psicologia na Assistência Social – Etapa 
Nacional “Resistência e Compromisso” – 19/07/19.

 III Encontro Mato-Grossense de Psicologia na Assistência Social – 08 e 09/11;

 III Encontro de Usuárias e Usuários do SUAS de São José dos Quatros Marcos 
– MT.

 Elaboração da orientação do CRP-18 as psicólogas e os psicólogos do SUAS 
da equipe de referência do CREAS sobre a solicitação da Promotoria da 
Infância e Juventude do município de Cáceres.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE

A Comissão de Educação tem por objetivo conduzir as atividades de discussão 
da prática dos psicólogos em contextos educativos, bem como as situações de 
violação de direitos na escola, e outros temas que perpassam o ato educativo.

Destacam-se como Ações da Comissão:

 Promover encontros para discutir sobre a Política Educacional Brasileira, 
qualificando os psicólogos, técnica e politicamente, para melhor compreender 
a complexidade do sistema educacional atual;

 Propiciar espaços de discussão e aprofundamento das questões relativas 
à Ciência Psicológica e ao exercício profissional nas políticas públicas de 
Educação e suas interfaces;

 Promover encontros com psicólogas (os) e estudantes de Psicologia para discutir 
sobre as diversas abordagens teóricas e suas práticas nos contextos educativos, 
relacionadas às práticas não-medicalizantes e às questões éticas da categoria;

 Orientar acerca do papel da Psicologia Escolar e Educacional para a sociedade 
e fomentar a inserção dos psicólogos neste contexto.
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 Intensificar a articulação do Sistema Conselhos junto a ABEP, para a efetivação 
das diretrizes curriculares nacionais que contemplem as relações étnico-
raciais, de acordo com as leis 10.639/2003 e a 11.645/2008, reforçando a 
necessidade de discussão de políticas públicas e direitos humanos.

 Realizar ações referentes às possibilidades de regulamentação do 
dimensionamento de profissionais na escola e contexto hospitalar.

 Promover debates, em parceria com as entidades da Psicologia, junto à 
categoria, à sociedade, aos espaços de controle social (fóruns, conferências 
de educação, etc.) e às entidades e associações do campo da educação, 
com o intuito de repensar o modelo de funcionamento escolar atual e 
de combater projetos que coloquem em risco o livre pensar e a atividade 
educativa;

 Ampliar o diálogo com a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), 
envidando esforços para aprovação das diretrizes curriculares nacionais 
para os cursos de graduação em psicologia que incluem nos currículos 
pedagógicos destes cursos conhecimentos acerca de orientação sexual, 
identidade de gênero, relações étnico-raciais, saúde indígena, sexualidade, 
medidas socioeducativas, desigualdades sociais e direitos humanos.

 Promover encontros para discutir sobre a Política Educacional Brasileira, 
qualificando os psicólogos, técnica e politicamente, para melhor compreender 
a complexidade do sistema educacional atual;

 Promover encontros com psicólogas (os) e estudantes de Psicologia para 
discutir sobre as diversas abordagens teóricas e suas práticas nos contextos 
educativos, relacionadas às práticas “não-medicalizantes” e às questões 
éticas da categoria;

 Elaborar junto com as demais comissões, ações referentes a interface da 
Psicologia com as questões da Educação.

 Realizar ações referentes as possibilidades de regulamentação do 
dimensionamento de profissionais de psicologia na educação básica

No ano de 2019, elencamos as principais atividades e eventos realizados pela 
Comissão de Educação: 

 I Seminário Centro Oeste de Psicologia na Educação: rupturas, impactos, 
avanços e perspectivas: atendendo encaminhamentos deliberados 
anteriormente, discutiu-se sobre o caráter do evento, além da possibilidade 
de desenvolvimento de algumas atividades a serem realizadas no seminário. 

 Encontro de Profissionais de Psicologia atuantes nos Institutos Federais de 
Educação de Mato Grosso (IFMT))

 Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) Brasília. Atividade Comissão de 
Educação: - 17:00h:  

COMISSÃO DE PSICOLOGIA E INTERFACES COM A JUSTIÇA- CPIJ

A CPJ tem por objetivo discutir as mais diversas questões que envolvem o fazer da 
(do) psicóloga (o) junto ao sistema de justiça, promovendo práticas psicológicas 
que estejam em consonância com os preceitos éticos e legais da profissão.

O objetivo da Comissão de Psicologia e Interfaces com a Justiça é discutir as mais 
diversas questões que envolvem o fazer de psicologxs em todos os contextos 
que dialogam com o sistema de Justiça no seu fazer cotidiano, promovendo 
práticas psicológicas que estejam em consonância com os preceitos éticos, 
técnicos e legais da profissão.
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Destaque das atividades realizadas

  Produção de relatório técnico fruto do Grupo de estudo acerca da elaboração 
de documentos psicológicos no âmbito da Justiça, socializado com o III 
Plenário do CRP 18.

 Lançamento em cinco exemplares físicos e através de material digital em 
pdf pelo site da SEJUDH- Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato 
Grosso e CRPMT: Orientativo de Práticas dos Psicólogos e psicólogas no 
Sistema Penitenciário de MT.

  Levantamento atualizado dos profissionais credenciados do TJMT em todas 
as Comarcas do Estado no ano de 2019.

  Participação de representantes da CPJ nas reuniões intercomissões CRESS e 
CRP para estudar a lei 13.431/2017 e seus desdobramentos para as categorias 
– em torno de 07 reuniões em 2019, com fruto de documento intercomissões 
CRESS e CRP Acerca do depoimento especial nos mais diversos contextos.

  Reunião da CPJ com a Comissão de Infância e Adolescência da OAB para 
dialogar acerca da lei 13.431/2017 e sua implantação nos Fóruns de Cuiabá 
e Várzea e seus impactos sob as atividades dos psicólogos nas delegacias. 
(mês de Abril)

  CPJ e Comissão Sócio Jurídica do CRESS estão acompanhando através de 
suas COFs- Comissão de orientação de Fiscalização as intervenções junto a 
direção do Inter profissional do Fórum de Cuiabá acerca das irregularidades 
do sistema GPSEM do TJMT.

  Participação com representação da CPJ (colaboradora Sirlene Ribeiro) em 
reunião convocada pelo CETRAP MT- Comitê Estadual de Prevenção e 
Enfrentamento ao Tráfico de pessoas de MT para dialogar acerca da lei 
13.431/2017 e seus desdobramentos.

  Encaminhamento de Proposta ao CNP no que diz respeito à Lei 13.4312017.

 Visita técnica juntamente com a COF/CRP aos profissionais do sistema 
socioeducativo de Cuiabá, visando o acolhimento de demandas conflitantes 
de trabalho, conhecidas mediante documentos encaminhados para o 
Conselho Regional;

Publicação no site do CRPMT e notificação aos profissionais psicólogos no 
sistema socioeducativo de Mato Grosso, quanto a não-participação em 
Conselho Socioeducador (Nota Recomendatória - Instrução Normativa n. 
008/2018/GAB/SEJUDH de 10 de dezembro de 2018)

Encaminhado oficio para a Corregedoria do TJMT ofc 169-19/DIR/CRP18 
Região MT informando da não manifestação do Tribunal acerca da demanda 
apresentada de irregularidades do sistema GPSEM que ferem a autonomia dos 
profissionais credenciados, requer reunião com os responsáveis pela criação e 
gerenciamento do sistema.

Construção da Nota Técnica acerca da Escuta Especializada e Depoimento 
Especial nos Fóruns e Delegacias de Policia de MT. 

Facilidades e/ou dificuldades encontradas:

Alinhamento quanto ao posicionamento da atuação dos psicólogos nesses 
campos, através das articulações, discussões e participações em grupos 
intercomissões

Mudanças na estrutura e condução dos trabalhos dos psicólogos atuantes nas 
delegacias do Estado de Mato Grosso

Nota em fase de construção com proposta de lançamento em evento na sede 
do CRP 18 região em 15 de Maio.
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Apoio da CPIJ e participação de representantes da comissão em reuniões de 
articulação dos profissionais psicólogos e assistentes sociais das Delegacias na 
construção de suas instruções normativas.

Por fim, destacam-se ainda as ações de articulação junto ao CRESS/MT – 20ª 
Região e a ASSPSI Brasil, provocando o TJMT quanto à criação de cargos 
efetivos para assistentes sociais e psicólogxs no TJMT e realização de concurso 
público. Em 2017/2 foi entregue um primeiro ofício; em 2018/1 foi entregue 
um segundo ofício, com maior fundamentação documental e teórica; em 
2018/2 houve reunião com a Presidência/Diretoria e Vice-Diretoria do TJMT 
(com representantes do CRP/MT – 18ª Região e CRESS/MT – 20ª Região) para 
cobrança de resposta aos ofícios protocolados, tendo sido sinalizado que 
o TJMT faria o estudo orçamentário em 2018/2 para verificar a viabilização 
de concurso público na próxima gestão, que iniciará em 2019. No ano de 
2019, não houvera manifestações por parte do Tribunal de Justiça em dar 
prosseguimento, ou mesmo resposta da discussão sobre a criação de cargos 
de psicólogos e assistentes sociais no TJMT. ( Ação cujos resultados estão no 
aguardo de desdobramentos que não dependem somente dos nossos esforços; 
seguiremos monitorando em 2020) 

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS - CTC

Esta comissão tem por finalidade realizar a vistoria dos processos de 
movimentação financeiras e contábeis efetivadas pela gestão do Conselho, 
analisando, verificando e aprovando as movimentações financeiras e contábeis 
deste

No exercício de 2019, a CTC se reuniu ordinariamente para avaliar e aprovar 
as contas relativas ao exercício de 2018, as quais foram aprovadas conforme 
portaria nº 006, de 30 de janeiro de 2019. (publicado no DOU nº 30 de 
12/02/2019 - Seção 1, página 69)

CENTRO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS - CREPOP

O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 
tem como objetivo fomentar e disseminar com os profissionais da psicologia as 
referências construídas a partir das pesquisas realizadas pelo CREPOP. 

Um dos objetivos da Rede CREPOP é realizar um levantamento das psicólogas 
e psicólogos brasileiros (as) que atuam nas Políticas Públicas, e através deste 
construir referências que venham a subsidiar as práticas profissionais. Além 
disso, busca envolvimento com as (os) gestores na inserção de atividades 
desenvolvidas pelas psicólogas e psicólogos, garantindo assim a efetiva 
atuação profissional nestes espaços. 

O CREPOP realiza anualmente investigações sobre práticas profissionais de 
psicólogas (os) em políticas públicas. Em 2018 este processo contou com 2 
ciclos de pesquisa sendo sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos e violência 
Obstétrica (DSR) conforme calendário apresentado pelo Crepop/Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com previsão 
de finalização em abril de 2019. 

A metodologia utilizada para elaboração dos instrumentos referente a pesquisa 
DSR foi por meio de reuniões presenciais, reuniões telefônicas e treinamento 
presencial. A primeira etapa da pesquisa iniciou com questionário através do 
portal do Crepop/CFP (on-line). 

As entrevistas presencias foram realizadas com as/os psicólogas e psicólogos 
que atuam na área. O CRP18 MT concluiu a pesquisa em dezembro de 2018. 

Concomitante as atividades de pesquisa nacional, conforme atribuições do 
cargo o CREPOP participou de eventos, assessorias nas Comissões temáticas 
no CRP, acompanhamentos das representações do CRP nos Conselhos de 
Direitos em Mato Grosso, construção de cartilha para atendimento clínico 
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psicoterápico, mapeamento da categoria de profissionais de psicologia no 
estado de Mato Grosso.

Destacam-se ainda a participação do CREPOP, representando o CRP/18ª 
Região, nos seguintes eventos:

 Minicurso - acompanhamento em clínica psicossocial

 Roda de Conversa para discutir se psicoterapia é só com psicólogo (a)

 Seminário Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual: Possibilidades de 
enfrentamento pelas Políticas Públicas

 Evento paremos com à Homofobia

 Audiência na Câmara de Cuiabá para debater e tratar “os direitos e à proteção 
das pessoas acometidas de transtorno mental na capital”

 Projeto Luz- Mato Grosso

 Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso

 IX Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas

 Psicologia na Defesa das Políticas Públicas

 II Seminário População de Rua: Ações interdisciplinares para garantia de 
direitos de pessoas em situação de rua

 Seminário da 16° Parada da diversidade LGBT de Cuiabá

 Feminismo 1° Simpósio sobre o Ser Mulher, IFMSA Brasil

 Audiência Pública para Ouvidor Geral da Defensoria de Mato Grosso gestão 
2019/2020

 Treinamento CREPOP

 2° Encontro Mato-Grossense de Psicologia na Assistência Social

 Pré-Congressos nos municípios de Cáceres, Juína, Lucas do Rio Verde

 Seminário Todo Racismo é uma forma de violência 

 I Fórum de Psicologia e Relações Raciais

 Audiência Pública sobre o Projeto de Lei 310/2018 com à proposição de 
retirada do Feriado municipal Dia da Consciência Negra

 II Encontro de Profissionais de Psicologia Jurídica de Mato Grosso: A psicologia 
na Interface com a Justiça entre a proteção, a punição e os processos de (in)
visibilização.

Representação nos Conselhos de Direitos:

No exercício de 2019, visando cumprir com os princípios estratégicos pré-
estabelecidos para a gestão, o CRP18 buscou representação nos mais diversos 
Conselhos de Direitos existentes no Estado de Mato Grosso, onde efetivou 
representação nos seguintes Conselhos: 

 Centro De Referência Em Direitos Humanos
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 Comissão Intersetorial Do Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo 
- SINASE

 Comissão Permanente De Atenção À Política De Tratamento Da População 
Lgbt Em Situação De Prisão Em MT

 Comitê Estadual De Mortalidade Materna E Infantil De Mato Grosso

 Conselho Da Comunidade Da Execução Penal De Cuiabá (CONCEP)

 Conselho Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Juína/MT

 Conselho Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Rondonópolis 
Comissão De Avaliação De Projetos

 Conselho Estadual De Assistência Social De Mato Grosso

 Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De 
Mato Grosso

 Conselho Estadual De Educação De Mato Grosso

 Conselho Estadual De Políticas Sobre Drogas De Mato Grosso- CONED

 Conselho Estadual De Trânsito De Mato Grosso

 Conselho Municipal Da Pessoa Portadora De Deficiência De Rondonópolis/
MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Barão De Melgaço/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Comodoro/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Cuiabá/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Primavera Do Leste/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Rondonópolis/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De São José Dos Quatro Marcos/
MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Tangará Da Serra/MT

 Conselho Municipal De Assistência Social De Várzea Grande/MT

 Conselho Municipal De Direitos Da Mulher De Cáceres/MT

 Conselho Municipal De Políticas Sobre Drogas De Chapada Dos Guimarães/
MT

 Conselho Municipal De Saúde Cuiabá/MT

 Conselho Municipal De Saúde De Rondonópolis/MT

 Conselho Municipal De Saúde De Tangará Da Serra/MT

 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Primavera 
Do Leste/MT

 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De São Felix 
Do Araguaia/MT

 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De São José 
Dos Quatro Marcos/MT
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 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Sinop/MT

 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Várzea 
Grande/MT

 FDSC - Fórum Social De Cuiabá-MT

Figura 20 – Facebook do CRP18Gráfico 11 –  Evolução da participação em conselhos de direito

 Fórum Estadual Dos Trabalhadores E Trabalhadoras Do Suas De Mato Grosso 
- FETSUAS

 Fórum Mato-Grossense De Combate Aos Impactos Dos Agrotóxicos

 Núcleo Estadual De Educação Permanente Do Suas – NEEP SUAS/MT.

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRP 18
NOS CONSELHOS DE DIREITO

19
24

33

2017 2018 2019
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4.2 Gestão Administrativa, Orçamentária e financeira

Gestão Administrativa - Do Plano de Trabalho para 2019

Fundamentado nas diretrizes do IX Congresso Nacional da Psicologia que se 
pautou basicamente pela busca do aperfeiçoamento democrático do Sistema 
Conselhos e na construção de referências e estratégias de qualificação para 
o exercício profissional o Plano de Trabalho para o exercício do ano 2019, 
elaborado pelo CRP 18, dividindo-se em duas principais vertentes: Políticas de 

Gráfico 12 –  Evolução da Execução Financeira

Gestão e Políticas de Sistema, como detalhado no item 2.3 supraNesse sentido, 
considerando as ações constantes no Plano de Trabalho para o exercício de 
2019, elencamos os objetivos alcançados, destacando também os fatores que 
possibilitaram o alcance dos objetivos traçados no plano de ação para o ano 
de 2019, como se vê:

 R$ -

 R$ 500.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.500.000,00

 R$ 2.000.000,00

 R$ 2.500.000,00

2017 2018 2019

R$ 1.181.403,22 
R$ 1.532.110,54 

R$ 2.144.183,00 
R$ 1.803.437,32 

R$ 2.023.141,41 
R$ 2.461.616,29 

Evolução da execução orçamentária

Despesa

Receita
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Gestão Orçamentária e Financeira

Receita 

No exercício de 2019 a receita arrecadada alcançou o valor de R$ 2.461.616,29 
(dois milhões, quatrocentos e sessenta a um mil reais e vinte e nove 
centavos), que corresponde a 81,61% da proposta orçamentária prevista 
para 2019, no montante de R$ 3.016.261,91 (três milhões, dezesseis mil, 
duzentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).  

Despesa 

A despesa executada no exercício de 2019 foi no montante de R$ 2.144.183,00 
(dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e três 
reais), equivalendo a 71,08% da proposta orçamentária prevista para 2019, 
no montante de R$ 3.016.261,91 (três milhões, dezesseis mil, duzentos 
e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

Resultado orçamentário 

A comparação da receita arrecadada com a despesa realizada, no exercício de 
2019, demonstrou um superávit orçamentário no valor de R$ 317.433,29 
(trezentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e 
nove centavos).

Execução física e financeira 

A proposta orçamentária do exercício de 2019 foi de R$ 3.016.261,91 (três 
milhões, dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e 
um centavos), sendo em despesas correntes o valor de R$ 1.960.161,91  
(um milhão, novecentos e sessenta mil, cento e sessenta e um reais e 
noventa e um centavos) e despesas de capital o valor de R$ 1.056.100,00 
(um milhão, cinquenta e seis mil, e cem reais). 

Frisa-se que todos os relatórios e pareceres contábeis, encontram-se disponíveis 
no portal transparência do CRP-18ª Região, no endereço https://transparencia.
cfp.org.br/crp18/financa/.

Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos 

Atualmente o CRP 18 não dispõe de setor único e específico para monitoramento 
e avaliação da gestão, pois se utiliza de vários expedientes que cotidianamente 
oferecem feedback aos gestores. Os encaminhamentos do CRP 18 são sempre 
colegiados, todos submetidos, conforme a complexidade, à decisão do Plenário 
(simples ou cheio) de Conselheiros, da Diretoria e das Comissões.

O CRP 18ª Região possui ainda a sua Comissão de Tomada de Contas, esta 
responsável por apreciar e dar parecer acerca das contas da autarquia. O parecer 
da Comissão de Tomada de Contas é aprovado em âmbito da Comissão, e 
encaminhado para apreciação do plenário do regional.
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Ainda assim, os conselhos regionais encaminham anualmente ao Conselho 
Federal de Psicologia, as suas prestações de contas, incluindo-se nesta o 
presente Relatório de Gestão, onde o CFP julga as contas apresentadas pelo 
conselho regional.

A gestão também é avaliada pela realização a cada três anos do COREP – 
Congresso Regional de Psicologia, oportunidade em que um dos eixos é 
oportunizado a toda a categoria profissional avaliar a atuação do conselho.

Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em 
relação às metas

Avaliando-se sucintamente o alcance dos objetivos traçados no Plano de 
Trabalho para o exercício de 2019, observa-se que o CRP-18 realizou com 
êxito, quase todas as atividades propostas no exercício anterior, destacando-se 
principalmente a capacidade de arrecadação, em virtude da política de combate 
à inadimplência e a intensificação na fiscalização do exercício profissional, o 
que reflete diretamente na adequada prestação de serviços pelos profissionais 
psicólogos no mercado.

Insta destacar os fatores que possibilitaram o alcance dos objetivos traçados 
no plano de ação para o ano de 2019, como se vê no fluxo ao lado:

Aumento na realização de eventos de interesse da categoria

Convocação de funcionários aprovados no concurso público

Denúncias de faltas éticas cometidas por psicólogos

Reestruturação da gestão e fluxos administrativos

Incremento nas ações administrativas e judiciais de cobrança aos inadimplentes

Otimização do tempo médio para atendimento das demandas (cadastro e registro)

Tabela 7 – Fatores Positivos Elencados
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DADOS QUANTITATIVOS
Produção documental, visitas de fiscalização e demais atividades das áreas meio e finalística da entidade

DOCUMENTO QUANTIDADE

Portarias 51

Ofícios 239 (Diretoria) e 13 (Comissão de Ética)

Resoluções 03

Pareceres Jurídicos 39

Notas Técnicas 02

Editais 01

Novas Ações de Execução Fiscal 62 Ações de Execução Fiscal distribuídas em 2019

Acordos extrajudiciais com profissionais inadimplentes em Dívida Ativa 74 acordos firmados

Novas inscrições de profissionais em Dívida Ativa 98

Reuniões Plenárias Ordinárias 12

Reuniões Plenárias Extraordinárias 03

Reuniões de diretoria 19

Assembleia Orçamentária 01

Inscrições de novos psicólogos 768

Cancelamentos de inscrição profissional 136

Fiscalizações in loco pelo setor de fiscalização e orientação profissional 46

Orientações aos profissionais (ligação telefônica, email, atendimento presencial) 1585
(somatória total)

Orientações Coletivas (palestras, seminários, rodas de conversa) 18

Representações éticas em fase de diligência 18

Tabela 8 –  Dados Quantitativos

49 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



4.3 Gestão de pessoas

Processo de ingresso de funcionários na entidade

O ingresso de funcionários no Conselho Regional de Psicologia 18ª Região é 
efetuado através de Processo Seletivo, publicado no Diário Oficial da União. 
O CRP 18, em maio de 2012, realizou processo para contratação de empresa 
especializada em concurso público, no mesmo ano foi lançado o edital de 
concurso para contratação de empregados públicos.

Durante a condução do certame, o Ministério Público Federal de Mato Grosso, 
instaurou procedimento objetivando a suspensão da realização do concurso, 
sob o argumento de que os contratados deveriam ser nomeados em regime 
jurídico próprio, e não como celetista como estava previsto no Edital. Desse 

procedimento o CRP18 firmou um Termo de Ajustamento de Conduta, onde 
ficou impedido de realizar contratação até a instituição de regime jurídico único, 
ou a definição de tal necessidade pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2017 o 
referido TAC fora arquivado, quando possibilitou ao CRP a continuidade do 
certame e a convocação dos aprovados, o que impactou consideravelmente 
na realidade administrativa do conselho, dado o aumento de colaboradores 
e a implantação de sistemáticas administrativas na atuação dos servidores da 
autarquia.

Em 2019, o quadro de funcionários do CRP18 esteve assim composto:

CRP-18 MT QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Funcionários(as) Vínculo Funcional Admissão Cargo Remuneração Gratificação de Função

RHEGYSMERE MYRIAN RONDON ALVES EFETIVO 03/01/2011  Coordenador(a) de Orientação e Fiscalização R$ 3.123,33 R$ 743,86
FABIANA TOZI VIEIRA LIVRE PROVIMENTO 03/01/2011  Coordenador(a) Político/Administrativo R$ 4.623,42 -
GREICY SILVA DIAS LIVRE PROVIMENTO 17/05/2013  Supervisora Administrativa R$ 2.351,62 -
MIRIAN MENDES HURTADO LIVRE PROVIMENTO 27/03/2014  Gerente Geral R$ 5.174,52 -
ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA LIVRE PROVIMENTO 16/04/2018  Assessora Técnica - Pesquisadora R$ 3.637,21 -
GEIZA MARIA  DIAS ROMERO EFETIVO 10/07/2018  Auxiliar Administrativo Financeiro R$ 1.564,35 -
PATRICIA AGUIAR ALVES EFETIVO 29/10/2018  Auxiliar Administrativo Secretaria R$ 1.564,35 -
MARILENE TEODORA DOS SANTOS LOPES EFETIVO 07/11/2018  Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.047,60 -
OSWALDO SANTOS LIVRE PROVIMENTO 12/11/2018  Assessor Jurídico R$ 3.883,89 -
MACKLOEY RONNY RUBERT FERREIRA EFETIVO 05/02/2019 Agente de Orientação e Fiscalização R$ 3.123,33 -

Estagiários(as)   Admissão Cargo

JESSICA APARICIA ALVES FRAGOSO ESTAGIÁRIO 21/09/2017  Estagiário(a) de Administração R$ 752,62

SAMARA THIBIS WENSE DE ALMEIDA GOMES ESTAGIÁRIO 27/07/2018  Estagiário(a) de Psicologia (CREPOP) R$ 752,62

Tabela 9  – Quadro de colaboradores CRP18
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Consta no Plano de Trabalho para o exercício de 2019, a previsão de 
realização de processo seletivo para contratação de servidores, contudo, 
durante o decorrer da gestão, verificou-se a necessidade da readequação do 
organograma funcional do Conselho, bem como da implantação do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários do CRP18, assim, a gestão optou por reestruturar 
o quadro de empregados da autarquia, bem como iniciar os procedimentos 
administrativos para contratação de empresa especializada na elaboração e 
implantação do PCCS no âmbito do CRP18, antes de iniciar o processo de 
seleção para contratação de novos empregados.

A Assessoria Contábil e de Informática (TI) são realizadas por pessoas jurídicas 
especializadas e contratadas mediante processos licitatórios.

Todas as despesas de remuneração dos funcionários são custeadas pelo 
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 Salários

No ano de 2019, foi editada a Portaria 008 de 16/02/2019, que alterou o 
organograma e criou o cargo de Assessor Técnico da Comissão de Ética, cargo 
este que possui como função assessorar tecnicamente à Comissão de Ética na 
condução de seus processos internos.

Obs.: O salário da Assessora do CREPOP é pago pelo CRP 18 e ressarcido pelo 
CFP.

Gráfico 13 –  Faixa Salarial Gráfico 14 –  Faixa Etária Gráfico 15 – Distribuição por áreas Gráfico 16 –  Gênero
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Gráfico 17  –  Evolução da Folha de Pagamento

Gráfico 18  –  Detalhamento da Folha de Pagamento Gráfico 19  –  Detalhamento da Folha de Pagamento

4.4 Gestão de licitação, contratos e TI
No ano de 2019, o CRP/18 conduziu 06 (seis) processos de aquisições, bem como realizou as prorrogações dos contratos de prestação de serviços continuados, 
conforme tabela com os contratos firmados a seguir:
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Empresa Serviço Vigência Valor Mensal Valor Anual do 
Contrato TIPO Observação

INPHOCO
Prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
e manutenção de computadores, rede e 
equipamentos de informática

02/04/2019 a 14/11/2019 R$    700,00 R$   8.400,00 CARTA CONVITE Contrato rescindido em 14/11/2019 
(processo administrativo nº 013/2019)

FATINI INFORMÁTICA 
- ODINEI FATINI DA 
SILVA

Prestação de serviços de Tecnologia da Informação 
e manutenção de computadores, rede e 
equipamentos de informática

02/04/2020 A 02/04/2021 (1º Aditivo Contratual – 
prorrogação de prazo)

R$     700,00
R$ (novo preço)

R$ 2.400,00
R$ (novo preço) CARTA CONVITE

Contratação de 2º colocado em virtude 
de rescisão de contrato anterior por 
descumprimento de obrigações contratuais.

IMPLANTA 
INFORMATICA Contratação do sistema SISCAF/ SISCONT

01/02/2018 A 31/01/2019 (9º Aditivo Contratual - 
prorrogação de prazo)

31/01/2019 a 01/02/2020 (10º Aditivo Contratual - 
prorrogação de prazo)

R$ 3.884,24
R$ 4.483,30

R$ 46.610,88
R$ 53.799,60

INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Contrato vigente.

JUAREZ DA COSTA 
COM. E SERV. ME

Contratação de segurança predial para instalação 
do CRP.

01/03/2019 a 28/02/2020 (1º Aditivo Contratual - 
prorrogação de prazo)

01/11/2019 (2º Aditivo Contratual – alteração quantitativa)
01/03/2020 a 28/02/2021 (3º Aditivo Contratual - 

prorrogação de prazo)

R$ 270,00
R$ 337,50
R$ 337,50

R$ 3.240,00
R$ 1.012,50
R$ 4.050,00

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Contrato vigente.

LIBERTY SEGUROS S/A
Contratação de empresa especializada em serviços 
de seguro

08/05/2019 A 08/05/2020 PARCELA UNICA R$ 986,07
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
Contrato vigente.

CLARO S/A Contratação de serviços de telefonia móvel.

18/05/2018 a 17/05/2019 (1º Aditivo Contratual – 
prorrogação de prazo)

18/05/2019 a 17/05/2020 (2º Aditivo Contratual – 
prorrogação de prazo)

CONFORME 
DEMANDA

R$ 9.903,60 (estimado)
R$ 9.903,60 (estimado)

ADESÃO EM ATA 
DE REGISTRO DE 

PREÇOS
Contrato vigente.

EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS

Contratação de serviços de postagem intermunicipal 
e interestadual de correspondências e objetos

24/05/2018 a 25/05/2019 (4º Aditivo Contratual – 
prorrogação de prazo)

24/05/2019 a 25/05/2020 (6º Aditivo Contratual – 
prorrogação de prazo)

CONFORME 
DEMANDA

R$ 4.904,02 (empenhado)
R$ 4.904,02 (empenhado)

INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Contrato vigente.

VIVO TELEFONIA 
BRASIL S/A

Contratação de serviços de internet DEDICADA para 
atender as necessidades do CRP.

21/06/2018 a 21/06/2019 (contrato inicial)
21/06/2019 a 21/06/2020 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)

R$ 809,00
R$ 809,00

R$ 9.708,00
R$ 9.708,00 CARTA CONVITE Contrato vigente.

PAU E PROSA 
COMUNICAÇÃO LTDA

Contratação de serviços especializados de assessoria 
de imprensa destinados a divulgação das atividades 
do CRP.

11/07/2018 a 11/07/2019 (contrato inicial)
11/07/2019 a 11/07/2020 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)
R$ 3.993,00
R$ 4.125,16

R$ 47.916,00
R$ 49.501,92 CARTA CONVITE Contrato vigente.

TRIP4U – VIAGEM 
PARA VOCÊ AGENCIA 

Contratação de empresa pra prestação de serviços 
de Agenciamento de viagens pra atender ao CRP 27/07/2018 a 27/07/2019 CONFORME 

DEMANDA R$ 62.000,00 CARTA CONVITE
Contrato rescindido em 28/05/2019, por 
descumprimento de obrigações contratuais. 
(processo administrativo nº 024/2018)

ESCRITORIO 
CONTABIL R.P LTDA

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de contabilidade, na área 
pública e atendimento ao CRP.

11/09/2018 A 10/09/2019 (contrato inicial)
11/09/2019 A 10/09/2020 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)

R$ 3.180,00
R$ 3.284,30

R$ 38.160,00
R$ 39.411,60 CARTA CONVITE Contrato vigente.

VIVO TELEFONIA 
BRASIL S/A

Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de telefonia fixa para atender as 
necessidades do CRP.

02/06/2018 a 01/06/2019
02/06/2019 a 01/06/2020

CONFORME 
DEMANDA

R$ 13.000,00
(estimado)

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Contrato vigente.

O.L.C. – BOUTIQUE 
DE VIAGENS

Contratação do serviço de passagens e 
hospedagens.

25/06/2019 a 27/07/2019 (contrato inicial – remanescente)
27/07/2019 a 27/07/2020 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)

CONFORME 
DEMANDA

R$   62.000,00
(estimado) CARTA CONVITE

Contratação de 2º colocado em virtude 
de rescisão de contrato anterior por 
descumprimento de obrigações contratuais.

CELSO LUIZ S. 
PALLAORO 

Contratação de empresa especializada em 
jardinagem

20/03/2019 a 20/03/2020 (contrato inicial)
20/03/2020 a 20/03/2021 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)

R$ 450,00
R$ 550,00

R$ 5.400,00
R$ 6.400,00

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Contrato vigente.

F L AGUIAR -ME Prestação de serviços de transporte de documentos 
e materiais de pequeno porte (motoboy)

06/02/2018 a 06/02/2019 (contrato inicial)
06/02/2019 a 06/02/2020 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)

CONFORME 
DEMANDA

R$ 9.340,00 (estimado)
R$ 9.340,00 (estimado) CARTA CONVITE Contrato vigente.

IMPRENSA NACIONAL Contratação da Imprensa Nacional para publicações 
realizadas pelo CRP18 no Diário Oficial da União.

Contrato firmado em 06/02/2019, com vigência por prazo 
indeterminado (Orientação Normativa nº 036/2011 – AGU)

R$ (valor 
estimado) R$ (valor estimado) INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO Contrato vigente.

NETPIXEL 
TECNOLOGIA LTDA 
– ME

Prestação de serviços de desenvolvimento e suporte 
técnico do site institucional do CRP18ª Região

08/11/2018 a 08/11/2019 (site entregue em 05/01/2020)
07/01/2020 a 07/01/2021 (1º Aditivo Contratual – 

prorrogação de prazo)
R$ R$ 2760,00 DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Contrato vigente.

Tabela 10 –  Relação de contratos CRP - 2019
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Tecnologia da informação

 A Assessoria de Informática e TI é realizada por pessoa jurídica contratada 
mediante processo licitatório, a qual presta todos os serviços referentes a 
manutenção corretiva e preventiva na área de Tecnologia da Informação e nos 
equipamentos de informática do Conselho.

No ano de 2019, houve uma significativa alteração no projeto básico para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços te Tecnologia 
da Informação, destacando-se a inclusão da total prestação de serviços de T.I., 
em geral, bem como na manutenção de todos os equipamentos (hardwares e 
periféricos) da autarquia. 

Para subsidiar as atividades administrativas e de fiscalização, o Conselho 
possui em sua área de tecnologia da informação, a quantidade de 13 (treze) 
computadores desktops, 5 (cinco) impressoras, 5 (cinco) notebooks, 1 (um) 
projetor e 1 (um) tablet.

Todos os processos licitatórios encontram-se disponibilizados no portal 
transparência da autarquia, no link: https://transparencia.cfp.org.br/crp18/
licitacoes-e-contratos/licitacoes/.

4.5 Gestão patrimonial e infraestrutura

No ano de 2019, o CRP18 lançou processo licitatório para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, para realização 
de reforma emergencial no prédio sede da autarquia. Tal contratação foi 
justificada dada a depreciação do atual imóvel do regional, uma vez que é 
um prédio antigo, e ainda pela necessidade de adequação das instalações às 
normas de acessibilidade e segurança vigentes.

Todos os banheiros foram adaptados para acesso masculino e feminino, e 
ainda para utilização por pessoas com necessidades especiais – PNE, bem 
como a readequação das portas, rampas de acesso, e indicação de vaga no 
estacionamento exclusiva.

Destaca-se ainda como aquisições relevantes do conselho, a contratação de 
empresa de prestação de serviços de Assessoria de Comunicação; empresa 
prestadora de serviços de Assessoria Contábil; empresa prestadora de serviços 
de tecnologia da informação.

Com maior relevância para toda a categoria de profissionais, destaca-se a 
aquisição pelo CRP18, do imóvel situado a lateral da atual sede da autarquia. 
A referida aquisição foi deliberada em Assembleia Geral da categoria, 
realizada em 25/04/2019. O valor do imóvel adquirido pelo conselho foi de R$ 
285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), abaixo do valor de mercado 
conforme avaliação realizada por empresa especializada contratada pelo 
próprio conselho.

O objetivo da aquisição do imóvel é a ampliação futura das instalações da sede 
da autarquia, englobando a modernização dos setores, a departamentalização 
interna, a construção de auditório para realização de eventos da categoria, 
bem como a melhoria na recepção do conselho, propiciando maior conforto 
para o público.

Baixa em patrimônios antigos

As relações de bens e relatórios referentes ao patrimônio e infraestrutura do 
conselho encontram-se anexos ao presente relatório.
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Informações orçamentárias, 
financeiras e contábeis5



5.1 Informações dos responsáveis pelas informações contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Administração, 
por meio da Assessoria Contábil. Foram organizadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com 
a Lei nº. 4320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional e 
aos Princípios Contábeis geralmente aceitos. As demonstrações contábeis são 
elaboradas em conformidade ao que regulamenta a Parte V – Demonstrações 
Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN).

5.2 Relatório da contabilidade e da auditoria

O CRP/18 é auditado por meio de empresa de auditoria contratada pelo 
Conselho Federal de Psicologia, contudo, a auditoria referente às contas do 
exercício de 2019 ainda não fora realizada.

Frisa-se que as contas foram analisadas pela Comissão de Tomada de Contas, 
e todas devidamente aprovadas em Sessão Plenária, como pode-se observar 
na portaria 010, de 08 de fevereiro de 2020, disponível no portal transparência 
do CRP18, no link: https://transparencia.cfp.org.br/crp18/legislacao/categoria/
portarias-do-crp/page/2/).

5.3 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em 
contrário.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados 
pelo CRPMT18, em consonância ao que dispõe o parágrafo 3º do art. 164 da 
Constituição Federal: Caixa e equivalente de caixa incluem: saldos em conta 
movimento e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança de 
seu valor de mercado, sendo o ganho registrado no resultado do período.

TÍTULOS 2019 2018 2017
Caixa e Equivalente de Caixa R$ 1.967.862,48 R$ 1.771.240,44 R$ 1.131.530,62

Bancos Aplicação Financeira R$ 1.959.554,48 R$ 1.755.669,62 R$ 1.122.108,98

Banco Conta Arrecadação R$ 2.493,78 R$ 4.154,94 R$ 3.291,33

Disponível p/ Aplic. Vinculada R$ 5.806,08 R$ 11.415,88 R$ 6.130,31

b) Créditos a Receber

Os créditos a receber são valores previstos em função do orçamento anual de 
2019 e contabilizados pelo regime de competência, no início do exercício e o 
seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo apresentado em 
31/12/2019 o montante de: 

TÍTULOS 2019 2018 2017
Anuidades do Exercício PF R$ 263.914,69 R$ 647.515,94 R$ 81.293,96
Anuidades do Exercício PJ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.584,38
Anuidades do Exercício Anterior R$ 942.584,44 R$ 980.149,16 R$ 963.550,14
Anuidades do Exercício Anterior PJ R$ 23.942,57 R$ 25.182,46 R$ 59.765,54
Total R$ 1.230.441,70 R$ 1.652.847,56 R$ 1.129.194,02
(-) Provisão para Créditos L. Duvidosa R$ 367.645,52 R$ 376.645,52 R$ 0,00
SOMA TÍTULOS R$ 862.796,18 R$ 1.285.202,04 R$ 1.129.194,02
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c) Dívida Ativa

Compreende o saldo dos valores a receber inscritos em dívida ativa no exercício 
de 2019 de:

TÍTULOS 2019 2018 2017

Créditos em Dívida Ativa R$ 742.900,23 R$ 463.944,86 R$ 69.216,16

Total R$ 742.900,32 R$ 463.944,86 R$ 69.216,16

d) Bens Patrimoniais

Os bens registrados no Ativo Imobilizado foram contabilizados pelo valor 
de aquisição, sendo efetuada a depreciação deste exercício pelo método 
linear (quotas constantes) com os percentuais abaixo especificados. O bem 
imóvel que representa o edifício sede do CRPMT18, foi reavaliado no mês de 
dezembro do exercício findo, ficando com o valor corrigido de acordo com o 
laudo técnico apresentado, e não procedemos a depreciação por estar com o 
valor atualizado. O saldo apresentado em 31/12/2019:

BENS MÓVEIS Depr. 31/12/2019 31/12/2018
Móveis e Utensílios 10% R$ 51.004,53 R$ 40.138,47
Máquinas e Equipamentos 10% R$ 61.879,74 R$ 37.865,74
Utensílios de copa e cozinha 10% R$ 230,00 R$ R$ 230,00
Equipam.  Process. de dados 20% R$ 72.864,85 R$ 67.171,85
Sub-Total R$ 185.979,12
Depreciação Acumulada R$ (96.681,12)
TOTAL R$ 89.298,00

BENS IMÓVEIS 31/12/2019 31/12/2018

Edifício Sede R$ 974.358,60 R$ 570.652,52

TOTAL R$ 974.358,60 R$ 570.652,52

e) Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, 
de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou 
serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2019; 
de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de 
colaboradores e terceiros. 

TÍTULOS 2019 2018 2017

Pessoal a pagar R$ 996,80 R$ 2.143,12 R$ 0,00

Encargos Sociais a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Fornecedores R$ 16.601,71 R$ 33.064,14 R$ 5.098,12

Obrigações Fiscais a Pagar R$ 4.672,27 R$ 6.285,01 R$ 254,45

Provisões a curto prazo R$ 58.132,52 R$ 33.583,91 R$ 27.051,61

Retenções a recolher R$ 10.648,56 R$ 10.771,22 R$ 822,12

Transferências Correntes CFP R$ 171,90 R$ 3.121,83 R$ 0,00

TOTAL R$ 90.723,76 R$ 88.969,23 R$ 33.226,30

f) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no relatório das Variações Patrimoniais, no valor de R$ 
484.717,84 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais 
e oitenta e quatro centavos), foi apurado com base no regime de competência 
da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, sendo que 
as anuidades computadas no Ativo e consideradas Variações Patrimoniais 
Aumentativas.
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TÍTULOS 2019 2018 2017

Resultado Patrimonial R$ 484.717,84 R$ 1.126.625,77 R$ 586.225,54

Var. Patrim. aumentativas R$ 2.319.397,89 R$ 2.526.300,37 R$ 1.695.932,13

(-)Var. Patrim. Diminutivas R$ (1.834.680,05) R$ (1.399.674,60) R$ (1.109.706,59)

g) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro 
e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320. No 
exercício 2019 foi apurado um resultado superavitário:

TÍTULOS 2019 2018 2017

Superávit/Déficit Financeiro R$ 1.935.271,24 R$ 1.616.696,88 R$ 1.125.666,01

Ativo Financeiro R$ 1.967.862,48 R$ 1.771.240,44 R$ 1.131.840,70

(-) Passivo Financeiro R$ (35.591,24) R$ (154.543,56) R$ (6.174,69)

h) Resultado Orçamentário

O orçamento do CRPMT18 para exercício de 2019 foi aprovado em Reunião 
Plenária, de acordo com a legislação vigente. Nele, estão contabilizados os 
valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas. No exercício de 
2019 houve um Superávit Orçamentário no valor de R$ 317.443,29(trezentos 
e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos, 
correspondente à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas 
empenhadas e liquidadas no exercício. 

TÍTULOS 2019 2018 2017

Superávit/Déficit Orçamentário R$ 317.433,29 R$ 491.030,87 R$ 622.034,10

Receitas (corrente + capital) R$ 2.461.616,29 R$ 2.023.141,41 R$ 1.803.437,32

Desp. (corrente + capital) R$ (2.144.183,00) R$ (1.532.110,54) R$ (1.181.403,22)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido do CRPMT18 em 31/12/2019, está assim constituído:

TÍTULOS 2019 2018 2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.546.820,53 R$ 4.062.102,69 R$ 2.646.348,32

Ajuste de Exercícios 
Anteriores

0,00 R$ 289.128,60

Superávit do Exercício R$ 484.717,84 R$ 1.126.625,77 R$ 586.225,54

Superávit Acumulado 
de Exercícios 
Anteriores

R$ 4.062.102,69 R$ 2.646.348,32 R$ 2.060.122,78

5.4 Tratamento das determinações do TCU
O Presente Relatório de Gestão, atendeu às observações e orientações do 
Tribunal de Contas da União, nos termos da Portaria TCU Nº 178, de 23 de 
outubro de 2019, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da 
Administração Pública Federal referentes ao exercício de 2019, que devem ser 
apresentadas em 2020, especificando a forma, os elementos de conteúdo, as 
unidades que devem prestar contas e os prazos de apresentação, nos termos 
do art. 3º da Instrução Normativa-TCU 63, de 1º de setembro de 2010.
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5.5 Balanços, Demonstrações e Notas Explicativas

59 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



60 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



61 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



62 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



63 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



64 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



65 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



66 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



67 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



68 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



69 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



70 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



71 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



72 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



73 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



74 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



75 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



76 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



77 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



78 Relatório de Gestão  2019Conselho Regional de Psicologia 18ª Região



5.6 Declaração do Contador 6. ANEXOS E APÊNDICES

Todas as Declarações de integridade do relato integrado pelos responsáveis 
pela governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato 
Integrado, encontrar-se-ão anexas ao presente Relatório de Gestão Integrado.
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