
 

 

ATA DA 48ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 27 DE NOVEMBRO DE 2020. Ao vigésimo sétimo dia do 2 

mês de novembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 10h a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os: Emmila 4 

Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-5 

03/10210; e Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280.Também estavam presentes 6 

a Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, a Secretária Executiva do 7 

CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. Ausência justificada: Mailson Santos Pereira, CRP-8 

03/7767. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. 9 

Ponto 1 – Convite e Apoio - Webnário "Implantação da Lei 13.935/2019; Ponto 2 - III 10 

Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social; Ponto 3 – Transposição CRP-03; 11 

Ponto 4 - Projeto Básico Aquisição de Equipamentos; Ponto 5 - Aditivo com a empresa 12 

Ame Comercial; Ponto 6 - Divulgação de evento ABOP – 2020; Ponto 7 - Equipamentos 13 

para Subsede Vitória da Conquista e Crepop. O que ocorrer. Ponto 8 - Férias da 14 

Coordenação geral; Ponto 9 – reunião com o setor de Atendimento do CRP-03; Ponto 10 15 

- Transposição para as contas de Cota parte, cota revista e fundo de seções; Ponto 11 – 16 

Suprimentos de fundos; Ponto 12 – Multa Eleitoral; Ponto 13 – Biblioteca CRP-03; Ponto 17 

14 – Anuidade 2021; INFORMATIVA. Ponto 15 – Sentença 1003660-35.2019.4.01.3304. 18 

Às 10h20min iniciaram-se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Convite e Apoio - 19 

Webinário "Implantação da Lei 13.935/2019. Considerando a promulgação da Lei nº 20 

13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de serviço social 21 

nas redes públicas de educação básica, de 11 de dezembro de 2019, o Conselho Federal 22 

de Psicologia (CFP) convida para o Webinário, que será realizado no dia 2 de dezembro de 23 

2020, entre 10h e 11h30. Diante do exposto solicita: audiência e participação com 24 

comentários e perguntas pelos chats das transmissões da atividade nos perfis de Youtube 25 

e Facebook do CFP; Mobilização de profissionais da Psicologia e de gestores municipais 26 

que possam gravar vídeos curtos, entre 1 e 3 minutos, falando de sua atuação na rede de 27 

educação ou dos impactos positivos da inclusão de psicólogas/os e assistentes sociais na 28 

rede municipal de educação. Os vídeos deverão ser carregados para um drive virtual (como 29 

o Google Drive, Drop Box, etc), e seus links de acesso enviados até as 18h, do dia 27 de 30 

novembro de 2020, para o e-mail relacoesinstitucionais@cfp.org.br. Divulgação da 31 

atividade em suas redes e mídias sociais e, se possível, diretamente às/aos gestoras/es 32 

municipais de educação e prefeitas/os do Estado. Encaminhamento. Acionar a Comissão 33 

para verificar a possibilidade de produção dos vídeos pelas/os integrantes do GT e envio 34 

ao federal até às 18h de 27 de novembro de 2020. 1.1) Divulgar o webnário nas mídias 35 

sociais do CRP-03. Ponto 2 - III Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social. O 36 

Instituto Silvia Lane informa sobre a abertura das inscrições para o III Simpósio Nacional 37 

Psicologia e Compromisso Social "Estamos Sob Ataque - Tecnologias de comunicação na 38 



 

 

disputa das subjetividades", que será realizado de 02 a 04 de dezembro de 2020. O evento 39 

será on-line e gratuito. Em tempo solicita apoio à divulgação. Encaminhamento. Será 40 

realizada divulgação nas mídias sociais do CRP-03. Ponto 3 – Transposição CRP-03. Será 41 

necessário realizar as transposições referentes à conta da Golden Cross, onde será preciso 42 

83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais) para cobrir as despesas até dezembro de 43 

2020. Também a conta de despesas judiciais cujo saldo estimado foi de R$7.000,00(sete 44 

mil reais) que foi utilizado, necessitando de acréscimo mínimo de R$3.000,00(três mil reais) 45 

para encerrar o ano. No caso das despesas judiciais, quando o setor jurídico entrar com 46 

algum processo, por exemplo, na cobrança da inadimplência, as custas e os emolumentos 47 

processuais devem ser pagos. Encaminhamento. Deferido, sendo os valores retirados das 48 

seguintes contas, para a conta da Golden Cross: da conta Reservas - 50.000,00(cinquenta 49 

mil reais); da conta das Subsedes - 13.500,00(treze mil e quinhentos reais); Locomoção de 50 

colaboradores - 20.000,00(vinte mil reais). Sendo alocado na conta Sentenças judiciais - 51 

3.000,00(três mil reais). Ponto 4 - Projeto Básico Aquisição de Equipamentos. 52 

Considerando a necessidade de equipar a sede e as subsedes do CRP-03 aprimorando e 53 

assegurando a qualidade dos serviços realizados; Considerando o diagnóstico 54 

encaminhado pelo setor de informática do CRP-03, quanto aos problemas reincidentes de 55 

alguns equipamentos antigos existentes na Autarquia, por conta do tempo de vida útil das 56 

máquinas, que inviabilizam o seu perfeito funcionamento, a Coordenadora Geral do CRP-57 

03, Denyse Fernandes França, estruturou o projeto para aquisição dos equipamento 58 

necessário. Encaminhamento. Projeto apreciado e aprovado. Ponto 5 - aditivo com a 59 

empresa Ame Comercial. O Setor de Compras CRP-03 solicita apreciação e autorização 60 

de aditivo com a empresa Ame Comercial, que fornece material de expediente - Licitação 61 

02/2017 e Notas de disponibilidade orçamentária referente ao disponível neste ano de 62 

2020, R$ 43.844,13(quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e treze 63 

centavos) e para o ano de 2021, após reajuste o valor do contrato ficará R$ 64 

46.277,14(quarenta e seis mil e duzentos e setenta e sete reais e quatorze centavos). 65 

Encaminhamento. Deferida. Ponto 6 - Divulgação de evento ABOP – 2020. Solicitação de 66 

divulgação da I Jornada On-Line da ABOP: Carreira em Tempos de Pandemia, a realizar-67 

se dia 03 a 9 de dezembro de 2020. Encaminhamento. Indeferida. Sinalizar que as 68 

divulgações têm sido realizadas quando se trata de instituições conveniadas ou parceiras, 69 

o CRP-03 se coloca disponível para futuros diálogos. Ponto 7 - Equipamentos para 70 

Subsede Vitória da Conquista e Crepop. O Setor de Compras CRP-03 apresentou llistagem 71 

com os itens e custos. Encaminhamento. A listagem será revista e retornará para 72 

apreciação da Diretoria. O que ocorrer. Ponto 8 - Férias da Coordenação geral. A 73 

Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, tirará férias no período 08 a 74 

23 de dezembro de 2020. Encaminhamento. A Servidora Jacira da Natividade Oliveira 75 

substituirá a Coordenadora no período de férias. Ponto 9 – Reunião com o setor de 76 



 

 

Atendimento do CRP-03. A comissão de funcionários solicita a presença de uma/m 77 

representante na reunião. Encaminhamento. Deferida a presença de uma/um 78 

representante da Comissão de Funcionárias/os. Ponto 10 - Transposição para as contas 79 

de Cota parte, cota revista e fundo de seções. Encaminhamento. Será repassado o valor 80 

aproximado de 325.000,00(trezentos e vinte e cinco mil reais). 10.1. Serão realocados os 81 

valores das seguintes contas: Serviços de apoio administrativo e operacional - 82 

200.00,00(duzentos mil reais); diárias a conselheiras/os - 35.000,00(trinta e cinco mil reais); 83 

diárias a colaboradores - 20.000,00(vinte mil reais); Ajudas de custos - 70.000,00(setenta 84 

mil reais). Ponto 11 – Suprimento de fundos. Análise dos casos em que há pendências na 85 

Prestação de Contas dos Suprimentos de Fundos. Encaminhamento. A coordenação da 86 

COMINTER será informada sobre o atraso na prestação de contas e solicitada a dialogar 87 

com as coordenações de GTI. A COMINTER terá 15 dias para acionar as/os 88 

coordenadoras/es, caso não ocorra resolutividade, o Jurídico enviará notificação sobre a 89 

questão. 11.1) Referente às notificações enviadas em 2019, para as pessoas que 90 

receberam a notificação por Aviso de recebimento – (A.R.) o Financeiro deverá gerar a 91 

cobrança, para as pessoas que não receberam as notificações por aviso de recebimento – 92 

(A.R.) a COMINTER mediará o contato para atualização dos endereços e reenvio das 93 

notificações. Ponto 12 – Multa Eleitoral. Encaminhamento.  As cobranças serão realizadas 94 

em 2021. Ponto 13 – Biblioteca CRP-03. Continuidade à análise da possibilidade de 95 

aquisição do plano de assinatura anual de Normas Técnicas da ABNT. Encaminhamento. 96 

Verificar com o setor contábil se há orçamento para a demanda, o ponto será apreciado na 97 

próxima reunião de Diretoria após retorno do contábil e da coordenação da Comissão 98 

Editorial. Ponto 14 – Anuidade 2021. Aguardar a APAF para geração e envio da anuidade 99 

2021. INFORMATIVA. Ponto 15 - Sentença 1003660-35.2019.4.01.3304. O CRP-03 foi 100 

denunciado por uma das partes envolvidas junto a processo ético do CRP-03, tendo como 101 

mérito o trancamento do referido processo ético. A decisão judicial em relação à ação que 102 

estava em análise na justiça comum foi despachada, o juiz decidiu pela extinção do 103 

processo em relação ao pedido de trancamento da ação disciplinar (NCPC, art. 485, V). 104 

referente à solicitação de retratação e indenização pelo denunciante, o juiz também negou 105 

o pedido. A advogada autárquica segue acompanhando o caso. Sem mais, eu, Jamile 106 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos 107 

Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 27 de novembro 108 

de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 109 


