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ATA DA 27ª REUNIÃO SEMANAL DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE 1 

PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 22 DE MAIO DE 2020. Ao vigésimo segundo 2 

dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, teve início às 16h a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente online, com as presenças das/os Conselheiras/os: Renan 4 

Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280, Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, 5 

Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e Mailson Santos Pereira, CRP-6 

03/7767. Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse 7 

Fernandes França, e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. A 8 

reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 -9 

Comunicado aos municípios sobre as regulamentações da Psicologia; Ponto 2 - Férias 10 

Servidoras/es junho/2020; Ponto 3 - Atualização Portal da Transparência; Ponto 4 - 11 

Cancelamento das férias antecipadas; Ponto 5 - Apresentação de Ferramenta de 12 

Comunicação; Ponto 6 - Notificações de Cobrança por E-mail; Ponto 7 - Inscrição no CRP-13 

03. INFORMATIVAS.  Ponto 8 - Assinatura Digital - 19º Aditivo SulAmérica - CRP-03; 14 

Ponto 9 – Telefonia CRP-03; Ponto 10 – Pregão Eletrônico. O que ocorrer. Às 14h10min 15 

iniciaram-se os debates. Ponto 1 – Comunicado aos municípios sobre as 16 

regulamentações da Psicologia. Apreciação da versão preliminar da proposta 17 

de comunicado aos municípios baianos sobre as regulamentações da Psicologia durante a 18 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), a partir da Nota Orientativa do CRP-03, tendo em 19 

vista a publicação da Orientação Técnica para Elaboração do Plano de Contingência do 20 

Governo do Estado da Bahia. Encaminhamento. Deferida a publicização. Despacho do 21 

documento com assinatura do presidente do CRP-03. Ponto 2 - Férias Servidoras/es 22 

junho/2020. Relação de Servidoras/es com férias programadas para o mês de junho/2020, 23 

sendo: Maria Aparecida de Oliveira de 25/06 a 09/07 retorno - 10/07, Natani Evlin Lima Dias 24 

de 25/06 a 24/07 retorno - 27/07, Shangai Rios Fontoura de   15 a 24/06  retorno - 25/06, 25 

Yumara Lago Araújo de 01 a 10/06 retorno - 12/06. Encaminhamento. As férias seguem 26 

mantidas, conforme planejado antes da pandemia. Ponto 3 - Atualização Portal da 27 

Transparência. Necessidade de revisão e atualização das informações do CRP-03 28 

no Portal da Transparência. Encaminhamento. Deferidas as sugestões da Coordenação 29 

Geral com a inclusão da Comunicação para publicação e atualização das informações 30 

no Portal da Transparência, e será solicitado ao CFP a criação de um perfil com acesso 31 

geral. A) Serão inseridas as normativas no campo da legislação, no site do CRP-03 e no 32 

portal da transparência. B) Solicitação de exclusão do login e senha da servidora Paloma 33 

Assis da Silva. C) Solicitação de criação de login e senha para inclusão do nome da 34 

Secretária Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. As deliberações serão 35 

informadas via oficio. Ponto 4 - Cancelamento das férias antecipadas. Revisão de 36 

solicitação anteriormente deferida pela Diretoria sobre a antecipação do gozo de férias, 37 

considerando o quadro epidêmico atual, solicita-se o cancelamento das férias antecipadas 38 

 no mês de junho/2020. Encaminhamento. Será mantido o calendário de antecipação das 39 

férias, conforme deliberação anterior. Ponto 5 - Apresentação de Ferramenta de 40 

Comunicação. Proposta da ferramenta Participar Ouvidor Online, a mesma permite às/aos 41 

gestoras/es nortearem ações de gestões estratégicas com foco nos dados consolidados. 42 

É utilizado no atendimento Web/Fone/Presencial proporcionando agilidade no fluxo das 43 

informações para os setores responsáveis, acompanhamento e gestão à distância e em 44 

tempo real, backup e auditoria online, dispõe de “Slide Mídia” e pesquisa de 45 

satisfação eletrônica para cada atendimento realizado. Encaminhamento. Tendo em vista 46 

os trâmites para utilização da plataforma E-ouv, que se refere à ouvidoria federal que está 47 

em processo de implantação no CRP-03, a proposta apresentada não será acolhida. Ponto 48 
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6 - Notificações de Cobrança por E-mail. Diante da situação atual do país de pandemia do 49 

COVID-19, o Jurídico solicita que seja apreciado pela Diretoria, o encaminhamento de 50 

notificação de cobrança das anuidades inadimplidas via e-mail. Encaminhamento. 51 

Deferida. Ponto 7 - Inscrição no CRP-03. Pedido de formalização da carteira profissional 52 

utilizando a carteira de trabalho, a solicitante informa que o registro geral está vencido, 53 

tendo a emissão há mais de 10 anos. Encaminhamento. Deferida, a solicitação será 54 

direcionada ao Atendimento, bem como consulta ao Jurídico para entender se há 55 

normativas que impeçam a inscrição. INFORMATIVAS.  Ponto 8 - Assinatura Digital - 19º 56 

Aditivo SulAmérica - CRP-03. Encaminhamento. Deferido e assinado. Ponto 9 – Telefonia 57 

CRP-03. Atribuição de link dedicado à internet e a central telefônica digital, a conta pode 58 

ser dissociada da telefonia, a Coordenação Geral enviará projeto a Diretoria para 59 

apreciação e posteriormente ponto será repautado. Ponto 10 – Pregão Eletrônico. Será 60 

dado início ao primeiro pregão eletrônico para contratação de empresa para manutenção 61 

de site e mídias sociais. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela 62 

Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada 63 

por quem é de direito. Salvador, 22 de maio de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 64 


