
 

 

ATA DA 51ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 18 DE DEZEMBRO DE 2020. Ao décimo oitavo dia do mês 2 

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

de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os; Emmila Di Paula 4 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210; e 5 

Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280. 6 

Também estavam presentes a Coordenadora Geral do CRP-03 em exercício, Jacira da 7 

Natividade Oliveira, 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 

Faculdade IDE; Ponto 2 - Calendário Plenárias Extraordinárias; Ponto 3 – Serviço de 10 

Psicologia UNIRUY; Ponto 4 - Relatório do seminário sobre alienação parental: debatendo 11 

perspectivas – 2020; Ponto 5 - Planejamento estratégico: aditivo e pagamento; Ponto 6 - 12 

Substituição de representação CRP-03 no CMAS de Salvador; Ponto 7 - Projeto Básico - 13 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação; Ponto 8 14 

- Pesquisa com crianças em tempos de pandemia; Ponto 9 - Aditivo de Contrato Sistema 15 

de folha de pagamento. INFORMATIVA. Ponto 10 - Ofício-Circular nº 16 

175/2020/SCon/GAF/CG-CFP - Centro de custos; O que ocorrer. Ponto 11 – Convênios 17 

CRP-03; Ponto 12 - Manutenção de sistema de alarme da Sede. Às 10h10min iniciaram-18 

se os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Faculdade IDE. A Faculdade IDE apresentou 19 

recurso em relação ao indeferimento do convênio e o recurso foi apreciado pela diretoria 20 

Encaminhamento. Mantem-se o indeferimento, considerando que as novas informações 21 

prestadas não desfazem as lacunas apontadas pela COF. Ponto 2 - Calendário Plenárias 22 

Extraordinárias. O setor de Atendimento solicita informações de como deverá ser 23 

programado as plenárias extraordinárias. Encaminhamento. O calendário será a cada 15 24 

dias após a plenária ordinária, nos dias de reunião de diretoria. Na montagem do calendário, 25 

analisar se haverá algum feriado. Ponto 3 – Serviço de Psicologia UNIRUY. A Senhora 26 

Susy Rocha de Matos, Coordenadora do Curso de Psicologia – UNIRUY, alega que tem 27 

tido dificuldades desde o mês de março/2020, quando solicitou a fiscalização para liberação 28 

do Serviço de Psicologia (clinica escola). Foi solicitado ao setor Jurídico elucidação sobre 29 

a questão e informado que ao longo das análises verificou-se que faltaram documentações 30 

que precisavam ser submetidas pela requerente. Encaminhamento Solicitar ao Jurídico 31 

que dê o devido retorno a solicitante. Ponto 4 - Relatório do seminário sobre alienação 32 

parental: debatendo perspectivas – 2020. O conselheiro Washington Luan Gonçalves de 33 

Oliveira, CRP-03/18055, solicita apreciação do relatório construído pela CDH do CRP-03 34 

referente ao evento. Encaminhamento. Deferido, solicitar despacho ao CFP. Ponto 5 - 35 

Planejamento estratégico: aditivo e pagamento. Em virtude da construção dos produtos e 36 

de que este processo tem sido de forma participativa do plenário e funcionárias/os, 37 

ocorreram alguns atrasos, diante do exposto a empresa consultora propôs aumento do 38 



 

 

prazo de entrega do produto para janeiro/2021, sendo aditivado o prazo de entrega sem 39 

acréscimo de valores. Encaminhamento. Deferido o pagamento dos produtos entregues, 40 

bem como o aditivo do prazo. Ponto 6 - Substituição de representação CRP-03 no CMAS 41 

de Salvador. A comissão solicita alteração da representação do nome de Candice Santana 42 

Souza de Oliveira para o nome de Glória Maria Machado Pimentel, CRP-03/008457. 43 

Encaminhamento. O ponto será apreciado na plenária extraordinária, a realizar-se dia 18 44 

de dezembro de 2020. Ponto 7 - Projeto Básico - Contratação de Empresa para Prestação 45 

de Serviços de Limpeza e Conservação. Apreciação do referido projeto, após parecer do 46 

setor Jurídico do CRP-03, referente à deliberação da 50° reunião de Diretoria. 47 

Encaminhamento. Proceder com a contratação emergencial, tendo em vista que por 48 

motivos da pandemia do COVID-19 e a decisão do STF sobre a mudança de regime de 49 

servidoras/es de conselhos profissionais, não foi possível realizar o concurso público 50 

previsto, que já constava no planejamento de ações da atual gestão, para o ano de 2020. 51 

E que o jurídico aponte se a contratação emergencial seria de empresa ou de pessoa física. 52 

Ponto 8 - Pesquisa com crianças em tempos de pandemia. A Equipe do Grupo de Estudos 53 

Interdisciplinares Infâncias, Crianças e Contextos solicita divulgação de pesquisa que 54 

convida crianças de 08 a 12 anos a responderem um questionário, pelo celular, tablet ou 55 

computador. A COF deu parecer sobre a divulgação da pesquisa, ponderando que apesar 56 

de ser um tema importante e do fato de que temática que envolvem crianças e adolescentes 57 

são de interesse da Psicologia, não caberia ao CRP-03 enviar esta divulgação à categoria 58 

já que não se trata de pesquisa na área da Psicologia. Apesar disso, a COF destaca que 59 

não foram observados problemas de ordem ética no documento. Encaminhamento. 60 

Considerando que já houve aprovação de divulgação de pesquisa com temáticas não 61 

propostas por psicólogas/os, mas que tenha impactos para a Psicologia, o pedido foi 62 

deferido. Ponto 9 - Aditivo de Contrato Sistema de folha de pagamento. Aditamento do 63 

contrato de prestação de serviços de empresa especializada em sistema de folha de 64 

pagamento do CRP-03, referente ao reajuste anual de mensalidade, com base no IGPM 65 

acumulado dos últimos 12 meses, percentual de 3,93%. O valor estimado para o serviço 66 

passa a ser de R$419,77 mensais (Quatrocentos reais, dezenove centavos e setenta e sete 67 

centavos) perfazendo o valor global de R$ R$ 5.037,24(cinco mil e trinta e sete reais e vinte 68 

e quatro centavos). Encaminhamento. Deferido. INFORMATIVA. Ponto 10 - Ofício-69 

Circular nº 175/2020/SCon/GAF/CG-CFP - Centro de custos. Oficio com o mapa de custos 70 

a ser utilizado pelos Conselhos Regionais e Conselho Federal de Psicologia a partir do 71 

exercício financeiro 2021. A estrutura de centro de custos foi elaborada por um grupo 72 

formado por trabalhadores dos CRPs e CFP e aprovada pelas/os tesoureiras/os do Sistema 73 

Conselhos de Psicologia na reunião realizada no dia 10/12/2020. Além do mapa de custos 74 

foi encaminhado um modelo exemplificativo (apenas exemplo) da estrutura padrão 75 

acrescida de contas analíticas, a fim de demonstrar os níveis de detalhamento 76 



 

 

esperado/sugerido para cada grupo de despesa. O que ocorrer. Ponto 11 – Convênios 77 

CRP-03. Encaminhamento. Resgatar nas atas de reunião de Diretoria sobre os convênios 78 

e dar os devidos encaminhamentos. Ponto 12 - Manutenção de sistema de alarme da Sede. 79 

A empresa que apresentou menor valor foi a Escudo Segurança Eletrônica no valor de 80 

R$526,43(quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos. Sem mais, eu, Jamile 81 

Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos 82 

Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 18 dezembro de 83 

2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 84 


