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ATA DA 20ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 27 DE MARÇO DE 2020. Ao vigésimo sétimo 2 

dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional de 3 

Psicologia 3ª Região, na Rua Professor Aristides Novis, 27 – Federação, Salvador – BA, 4 

teve início às 14h00min a Reunião de Diretoria, com a presença das/os Conselheiras/os: 5 

Renan Vieira de Santana Rocha (online), CRP-03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins 6 

(online), CRP-03/10210, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos (online), CRP-03/5427 e 7 

Mailson Santos Pereira (online), CRP-03/7767. Também estavam presentes a 8 

Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França (online), e a Secretária 9 

Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva (online). A reunião foi iniciada pela 10 

leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 - Apoio a carta aos profissionais; 11 

Ponto 2 - CRP-03 publica nota sobre exercício do trabalho voluntário; Ponto 3 - 12 

Posicionamento sobre atuação no âmbito da Psicologia Hospitalar; Ponto 4 - Autenticação 13 

de documentos; Ponto 5 - Clipping televisivo; Ponto 6 - Ofício a Planos de Saúde; Ponto 14 

7 - Apoio do CRP durante pandemia; Ponto 8 - Testes favoráveis restritos para 15 

psicólogas/os; Ponto 9 - Funcionamento CRP-03; Ponto 10 - Associação de Analistas do 16 

Comportamento – BA; Ponto 11 - Resolução CFP03/2020 – anuidades; Ponto 12 - Pauta 17 

plenária março/2020; Ponto 13 - Nota do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia 18 

Brasileira – FENPB; O que ocorrer. Às 14h05min iniciaram-se os debates. Ponto 1 - 19 

Apoio a carta aos profissionais. Apreciação da Carta dos professores e dos profissionais 20 

das áreas de saúde, assistência e educação aos congressistas do Brasil. 21 

Encaminhamento. Deferido a assinatura com ressalvas, será solicitado elucidação 22 

referente ao ponto “8. Liberação obrigatória dos funcionários que não atuem nas áreas 23 

básicas de saúde e alimentação, sem prejuízo de salários. Muitos não foram liberados do 24 

trabalho, e isso representa um aumento do perigo de vida para todos.” Ponto 2 - CRP-03 25 

publica nota sobre exercício do trabalho voluntário. Resposta ao questionamento de 26 

profissional referente as orientações dispostas na referida nota. Encaminhamento. 27 

Deferido a resposta construída pela COF, a Diretoria indica a inserção da alínea J do código 28 

de ética e envio ao solicitante. Ponto 3 - Posicionamento sobre atuação no âmbito da 29 

Psicologia Hospitalar. Profissional questionam como devem proceder com o atendimento 30 

psicológico nos hospitais que não pagam insalubridade para psicólogas/os diante do atual 31 

contexto. Encaminhamento. A pauta será direcionada para ao Sindicato das/os 32 

Psicólogas/os do Estado da Bahia - SINPSIBA, bem como será encaminhada a carta do 33 

CFP sobre as recomendações a gestores sobre atividades presenciais de psicólogas/os. 34 

Ponto 4 - Autenticação de documentos. A categoria tem questionado como se dará o envio 35 

de documentação para inscrições profissionais, tendo em vista que os cartórios 36 

suspenderam atendimento ao público e o CRP-03 tem priorizado atendimento por email e 37 

telefone. Encaminhamento. O CRP-03 aguardará posicionamento do CFP, será enviado 38 

oficio ao CFP solicitando orientações sobre a questão. Ponto 5 - Clipping televisivo. A 39 

Comunicação solicitou a contratação do serviço de processo de monitoramento, análise e 40 
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arquivamento de menções feitas na mídia, podendo se estender também a verbetes, como 41 

nomes e expressões utilizados numa campanha de comunicação. Encaminhamento. 42 

Indeferido. Ponto 6 – Ofício a Planos de Saúde. Encaminhamento. Será enviado oficio as 43 

operadoras de saúde -planos de saúde, solicitando a manutenção da prestação do serviço 44 

psicológico, garantindo a remuneração das psicólogas/os trabalhadoras/os que seguem 45 

prestando serviços, sendo o atendimento online considerado como recurso do atendimento 46 

normal dos planos de saúde. A) Fazer levantamento de e-mails dos planos de saúde que 47 

atuam na Bahia. B) Dar ampla publicidade para a categoria sobre a notificação a Agência 48 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Ponto 7 - Apoio do CRP durante pandemia. A 49 

Prefeitura Municipal de Salvador, em parceria com uma grande Startup de Salvador, está 50 

construindo uma plataforma com intuído de conectar voluntários e serviços gratuitos com 51 

as pessoas que estão precisando de ajuda durante a pandemia da COVID-19, com 52 

possibilidades de conectar os profissionais de psicologia, oferecendo seus serviços 53 

gratuitamente de forma on-line. Em tempo, solicitam o banco de dados, com os nomes 54 

e CRP dos profissionais para verificar se a/o profissional é habilitado pelo CRP-03. 55 

Encaminhamento. O ponto será discutido na plenária de março/2020. Ponto 8 - Testes 56 

favoráveis restritos para psicólogas/os. Profissional questiona sobre empresa revendedora 57 

que disponibiliza testes psicológicos que não constam na lista de aprovados do SATEPSI. 58 

Encaminhamento. A questão será direcionada a COF, em tempo a empresa será oficiada 59 

para maiores informações. Ponto 9 - Funcionamento CRP-03. Diante da diminuição do 60 

fluxo de solicitações presenciais, as/os servidoras/es tem se preocupado com a segurança 61 

em dias de plantão na sede do CRP-03. Encaminhamento. Deferido o funcionamento do 62 

CRP-03 estritamente home office, na segunda – 30/03/2020 ocorrerá reunião com as/os 63 

funcionárias/os que utilizam o SISCAF para alinhamento do proceder das atividades. Ponto 64 

10 - Associação de Analistas do Comportamento - BA.  Convite para live com o tema: prática 65 

em urgência-emergência, atendimento online, tendo em vista as orientações previstas pelo 66 

CFP, o convite é destinado à Psicóloga Fiscal, Helena Miranda, na página do Instagram da 67 

Casa Comportamental. Encaminhamento. Indeferido. Ponto 11 - Resolução CFP03/2020 68 

- anuidades. Encaminhamento. Será discutido na plenária de março/2020. A Coordenação 69 

Geral do CRP0-03 traz informações sobre: não haverá custos, os boletos já enviados serão 70 

prorrogados via banco. A Implanta solicita a data limite da prorrogação e todas as questões 71 

pertinentes como cota única e tipos de parcelas. A Diretoria está aguardando o parecer 72 

contábil sobre a possibilidade de prorrogação e o balanço dos custos fixos. Ponto 12 - 73 

Pauta plenária março/2020. Encaminhamento. Conforme dialogado com o plenário a 74 

Diretoria fará a triagem dos pontos de pauta da plenária de março/2020, todos os demais 75 

pontos serão remanescentes até a regularização da situação nacional. Ponto 13 – Nota do 76 

Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira - FENPB. Manifesto sobre a 77 

pandemia do coronavírus e o aprofundamento da crise pelas decisões e incertezas que 78 

cercam a estratégia do governo federal para enfrentá-la. Encaminhamento. Deferido a 79 

assinatura. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira 80 
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Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é 81 

de direito. Salvador, 27 de março de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 82 


