
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA– CRP-03 criado pela Lei n° 5.766/71, dotado de 

personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo uma 

Autarquia Federal, destinado a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo 

e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. 

 

Na condição de Autarquia Federal, goza de imunidade tributária em relação a seus bens e rendas, de 

acordo com o Art. 150 da Constituição Federal do Brasil, tendo como principal fonte de recursos o 

recebimento de receitas relativas ao pagamento de anuidades por psicólogos e entidades de 

psicologia, inscritos. 

 

2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei 4.320/64, 

as normas brasileiras de contabilidade e o Manual de Normas e Procedimentos, Administrativos, 

Financeiros e Contábeis instituído pela Resolução CFP 020/2018. 

 

3. APURAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Na elaboração das demonstrações contábeis e do resultado do exercício de 2020, foi adotado o 

regime de competência para o registro das receitas e despesas. 

 

4. ATIVO CIRCULANTE 

 

O Ativo Circulante é constituído do grupo de caixa e equivalente de caixa, representado pelos 

saldos de Banco conta Movimento e Banco Caderneta de poupança sendo essa aplicação, adotada 

no CRP03. O valor aplicado é lançado ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de 

fechamento do exercício.  

 

No grupo créditos a curto prazo, estão dispostos os valores a receber referentes as anuidades do 

exercício corrente pelos Profissionais e Entidades inscritas no CRP 03 apurados em 31/12/2020, 

conforme relatório emitido pelo sistema financeiro SISCAF. Compõe também, a conta de provisão 

para perdas de créditos tributários, cujo valor é calculado sobre o percentual de 26% para 

inadimplência de 2020, registrando assim a quantia de R$ 416.256,53.  

 

No conjunto de contas que compõem os demais créditos e valores a curto prazo, estão dispostos 

valores referentes a adiantamentos de salários/férias/décimo terceiro, valores destinados aos 



 

 

responsáveis pelo suprimento de fundos da sede/subsedes e variações patrimoniais diminutivas 

pagas antecipadamente. As variações patrimoniais diminutivas elencadas, referem-se aos valores 

pagos antecipadamente, a título de adiantamentos de auxílio transporte e refeição a funcionários e 

estagiários, bem como adiantamento de cota parte e revista ao CFP (Conselho Federal de 

Psicologia) devido a antecipação de pagamento de anuidades do próximo exercício. 

 

CONTA CONTÁBIL VALOR 2020 (R$) 

Despesas a Regularizar 72.990,02 

 

 

5. ATIVO NÃO CIRCULANTE (REALIZAVEL A LONGO PRAZO E 

IMOBILIZADO) 

 

No ativo não circulante, estão dispostos Ativo Realizável a longo prazo, Imobilizado, Depreciação, 

Exaustão e Amortização Acumuladas. 

 

No grupo do Ativo Realizável a longo prazo, estão elencados os créditos tributários a receber de 

anuidades de exercícios anteriores, as dívidas ativas administrativa, executiva e os ajustes de perdas 

de créditos a longo prazo em que foi aplicado sobre o montante a receber, o índice de 26% referente 

a inadimplência prevista em 2020: 

 

CONTA CONTABIL VALOR EM 2020 (R$) 

Anuidades de exercícios anteriores 2.617.842,56 

Créditos de Dívida Ativa Administrativa a 

receber a longo prazo  
111.768,28 

Créditos de Dívida Ativa Executiva a 

receber a longo prazo 
1.211.071,16 

(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo 

Prazo 
369.350,17 

 

O Ativo Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição dos bens móveis, imóveis, e 

reavaliações, disposto a seguir: 

 

ITENS  VALOR EM 2019 (R$) VALOR EM 2020 (R$) 

1. Móveis e Utensílios 
 

238.174,98 

 

244.483,98 

2. Máquinas e Equipamentos  
 

86.216,27 

 

88.966,27 

3. Utens. de copa e Cozinha 2.862,22 2.862,22 

4. Equip. Process. De Dados 112.979,06 114.092,76 

5. Edifícios 1.195.000,00 1.195.000,00 

6. Terrenos 453.932,00 453.932,00 

TOTAIS 2.089.164,53 2.099.337,23 



 

 

 

Os ativos intangíveis listados abaixo, são direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 

destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. Destaca-se por ser 

um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de 

benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. 

 

INTANGÍVEIS 

ITENS VALOR EM 2019 (R$) VALOR EM 2020 (R$) 

1. Programas de Informática 12.388,67 20.735,67 

 

 

Foi elaborada a depreciação acumulada dos itens pertencentes ao imobilizado já reavaliados, 

conforme as normas contábeis vigentes aplicadas ao setor público. A exceção é para a amortização 

dos bens intangíveis, pois os que estão listados na tabela acima, não possuem um tempo de vida útil 

estimado. 

 
CONTA CONTÁBIL VALOR EM 2019 (R$) VALOR EM 2020 

(R$) 

Depreciação Acumulada Bens Móveis 101.853,45 149.702,50 

Depreciação Acumulada de Bens 

Imóveis 

268.875,00 376.425,00 

TOTAIS 370.728,45 526.127,50 

 

6. PASSIVO CIRCULANTE  

 

O passivo Circulante está constituído de pessoal a pagar, empréstimos a curto prazo, fornecedores 

nacionais, obrigações fiscais com a união, obrigações fiscais a curto prazo com os municípios, 

provisões a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e restos a pagar.  Com a devida relevância, 

os saldos no valor de R$ 167.272,57, referem-se as férias e os encargos incidentes provisionados do 

CRP 03.  

  

7. SALDO PATRIMONIAL 

 

O saldo patrimonial do CRP-03 é constituído do superávit ou déficit apurado ao final de cada 

exercício e não distribui qualquer recurso de seu resultado. Das variações patrimoniais, o exercício 

de 2020 apresentou um superávit de R$ 2.079.251,50.  

 

8. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

(CFP) 

 

O CRP 03 segue o que preconiza a resolução CFP nº 003/2007, em seus artigos 77 e 78, no tocante 

ao repasse da Cota Parte e Cota Revista. O fundo de seção teve o valor fixado em R$ 6,79, para 

cada profissional e pessoa jurídica pagante da 1ª parcela ou valor integral de anuidade para o 

exercício de 2020 conforme estabelecido em APAF. 



 

 

 

 
Pedro José Meireles Ferreira 

Contador  
CRC-BA 026417/O-2  

825.425.035-91  
 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA é auditado periodicamente por empresa de 

auditoria, contratada através de licitação (auditoria independente) realizada pelo Conselho Federal, 

momento em que se verifica a exatidão e veracidade das informações e obediência da legislação nos 

atos e fatos praticados pelos gestores da supracitada autarquia, bem como os controles internos e 

guarda do patrimônio da Entidade. 

 

De acordo com as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e de posse de todos os elementos 

disponíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2020 a Diretoria do CRP-03 entende que o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro 

e demais demonstrações espelham com transparência todas as transações realizadas no período. 

 

 

Salvador (BA), 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Renan Vieira de Santana Rocha 
Presidente CRP-03 

CRP03/11280 

041.639.275-06 

 

 
Maílson Santos Pereira 
Conselheiro Tesoureiro  

CRP03/7767 
      015.708.765-41  

 


