Relatório Proposta Orçamentária 2019

Os métodos utilizados para a preparação do orçamento são:
Previsão das Receitas:
1. Número de inscritos: Para a pessoa física o quantitativo está em 12.819
psicólogos inscritos e ativos, a pessoa jurídica corresponde a 536 entidades, de
acordo com pesquisa realizada em base de dados na data da elaboração do
orçamento.
2. Valor da Anuidade: Aprovado em assembleia, os valores para pessoa física e
jurídica (de acordo com as faixas), tiveram a correção de 3,61% referente ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado nos últimos 12 meses. O
fundo de seção definido em APAF e publicado na resolução 14/2018, ficou em R$
6,46. Diante das informações acima as anuidades com o fundo de seção incluso,
correspondem:
ANUIDADE 2019
P.F.

R$ 406,59

PJ/FAIXA 1
PJ/FAIXA 2

R$ 561,73
R$ 1.122,44

PJ/FAIXA 3

R$ 1.683,16
R$ 2.338,65
R$ 2.804,59

PJ/FAIXA 4
PJ/FAIXA 5

3. Forma de pagamento da anuidade Pessoa Física: A anuidade que for paga em
parcela única e antecipada terá os seguintes descontos: Pagamento a vista até
31/01/2019:
Anuidade P.F
R$ 365,93
desconto 10%
Pagamento até 28/02/2019:
Anuidade P.F
desconto 5%

R$ 386,26

Anuidade que for paga até 31/03/2019:

Anuidade sem
desconto

R$ 406,59

As anuidades também poderão ser pagas em 05 parcelas consecutivas sem
descontos:
Período
1ª Parcela até 31/01/2019
2ª Parcela até 28/02/2019
3ª Parcela até 31/03/2019
4ª Parcela até 30/04/2019
5ª Parcela até 31/05/2019

Valor R$
R$ 81,31
R$ 81,32
R$ 81,32
R$ 81,32
R$ 81,32

Os valores pagos fora do vencimento serão acrescidos multa de 2% e juros de 0,50%
ao mês.
4. Forma de pagamento da anuidade Pessoa Jurídica: Em 05 parcelas iguais e
consecutivas de acordo com o capital social, os descontos seguem os mesmos
critérios de pessoa física.
5. Anuidade para novos inscritos: Pagamento em cota única será concedido
desconto de 20%, para formados até 24 meses.
6. Percentual de Inadimplência: O percentual médio dos últimos quatro exercícios
ficou em 27%, sobre as anuidades previstas para 2019.
7. Cálculo Cota Parte: É considerado o valor de 20% sobre toda arrecadação
oriunda de anuidades, emolumentos, multas, juros excluindo as receitas
patrimoniais e de capitais.
8. Cálculo Fundo de Revista: Aplica-se 5% sobre as receitas arrecadadas pelo
Regional.
9. Fundo de Seções: O cálculo é feito utilizando o número de psicólogos P.F e
entidades P.J, inscritos ativos multiplicados pelo valor de R$ 6,46 (seis reais e
quarenta e seis centavos).

10. Tabelas de Taxas e Emolumentos: Os valores a serem aplicados em 2019, para
taxas e emolumentos são:
TAXAS
Taxa de Inscrição P.F
Taxa de Reativação
Transferência
2ª Via de Carteira
Título de Especialista
Inscrição Secundaria PF
Mala Direta
Inscrição Pessoa Jurídica
Certificado PJ
2ª Certificado PJ

VALOR R$
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 132,00
R$ 33,00
R$ 60,50
R$ 33,00
R$ 0,16
R$ 165,00
R$ 60,00
R$ 60,00

Previsão das Despesas:
11. No tocante as despesas com pessoal, foram consideradas a previsão de reajuste
salarial em 01 de maio de 2019 a adoção do índice de 5,0%, sendo esse, próximo
aos 4,03% do INPC previsto em 2019, o impacto com a implementação do Plano
de Carreira e suas adequações salariais, as despesas com encargos sociais e
benefícios assistenciais.
12. Para a previsão das despesas com uso de bens e serviços, que são destinadas ao
funcionamento do órgão, utilizou-se a metodologia de cálculo sobre o índice de
5,0% e a média dos últimos 12 meses e percentuais específicos para alguns
grupos de contas, tais como, diárias, passagens, hospedagens e locomoção com
intuito de atender as demandas do planejamento estratégico de gestão.
13. Os investimentos que compõem os grupos de equipamentos permanentes
abrangem principalmente, a modernização e atualização dos computadores,
sistemas operacionais, mobiliário e reforma da sede e subsedes de Feira de
Santana e Vitória da Conquista.
14. A conta de reservas tem como objetivo atender as demandas com possíveis
processos trabalhistas e ações diversas.

