NOTAS EXPLICATIVAS - CRP/RN
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região – CRP-17, localizado na Rua do
Titânio nº 25, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, criado conforme Resolução nº 01 de 09 de
fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União nº31 de 13/02/2007-Seção I – ISSN
1677-7042-81. É de uma autarquia federal integrante de Conselho Federal de Psicologia –
CFP, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia políticoadministrativa e financeira e instituída pela lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971, com
regulamentação do decreto Lei nº 79.822/77. Trata-se de uma entidade representativa da
psicologia e do exercício da profissão do psicólogo no Rio Grande do Norte, tem como
principais atividades o registro e a fiscalização dos profissionais da psicologia.
Por ser, uma Autarquia Federal, goza de imunidade tributária total em relação aos
seus bens, rendas e serviços conforme termos do art. 150 da constituição Federal.
A principal receita operacional auferida pela Entidade advêm da cobrança de
anuidade dos profissionais regularmente inscritos. Nos casos aplicáveis são cobradas
multas por infrações ao regulamento profissional.
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração.
Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e harmonização internacional; aos
Princípios Contábeis geralmente aceitos.
Dentre as práticas adotadas no exercício financeiro de 2019 é relevante citar a
apropriação patrimonial da receita pelo regime de competência permanecendo o
reconhecimento da receita orçamentária pelo regime de caixa.
As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão
apresentadas com valores expressos em milhares de reais.
3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis são ainda elaboradas em conformidade ao que
regulamenta a Parte V - Demonstrações Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
3.1 Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações
contábeis estão definidas a seguir.
a) Caixa e Equivalente de Caixa:
Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados
pelo CRP-17, em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição Federal: Os
recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas
separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção
e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do art. 43 da Lei Complementar n.º
101/2000 e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas
respectivas contas de resultado.

As disponibilidades das contas deste grupo estão demonstradas pelo critério
de grau de liquidez de realização. Seus valores estão disponibilizados e acrescidos dos
rendimentos auferidos, até a data do balanço.
DESCRIÇÃO
2019
2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Bancos Conta Movim./Arrecadação/Disp. Trânsito
28.325,65
8.036,50
Bancos Aplicações Financeiras
1.179.154,88
748.931,93
Total
1.207.480,53
756.968,43
Tabela 1 - Balanço Patrimonial.
b) Créditos a Receber:
Apresenta o somatório das contas representativas do direito do Conselho com
Fundo de Seção e anuidades devidas de Pessoas físicas e Jurídicas do exercício e de anos
anteriores.
A composição do saldo de R$ 1.172.442,14 (Um milhão, cento e setenta e dois
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) está conforme o seguinte:
CURTO PRAZO
2019
2018
Créditos do Exercício
766.238,04
165.644,05
Créditos de Exercícios Anteriores
406.204,10
513.377,89
Total de Créditos a Receber
1.172.442,14
679.021,94
Tabela 2 - Balanço Patrimonial.
c) Demais créditos e valores de curto prazo:
Apresenta o somatório das contas destinadas ao registro de adiantamentos
concedidos a funcionários e tributos a compensar.
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES Á CURTO PRAZO
2019
2018
Adiantamento de férias
4.621,12
6.168,54
Adiantamento a terceiros
47,56
0,00
Tributos e Contribuições a recuperar
440,75
389,72
TOTAL
5.109,43
6.558,26
Tabela 3 - Balanço Patrimonial.
d) Estoques:
Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo Regional, com o objetivo
de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas,
composto de materiais de expediente, gêneros de alimentação e materiais de higiene,
limpeza e conservação.
ESTOQUES
Materiais de Expediente

2019
2018
1.771,45
799,18
Tabela 4 - Balanço Patrimonial.

e) Imobilizado:
Os valores registrados estão de acordo com o custo de aquisição e/ou
construção e estão de acordo com o levantamento realizado no ano corrente para registro
e atualização do controle administrativo do patrimônio.
O CRP-17 reconhece em seu Balanço Patrimonial, a depreciação/amortização de
seus bens patrimoniais apropriando ao resultado do exercício o desgaste destes de acordo
com o Regime de Competência.
O valor mais expressivo constante nesse grupo refere-se ao imóvel onde funciona a
sede do conselho, adquirido em 2015 por R$ 550.000,00 e acrescido dos valores referente
a reformas necessárias para adequação para funcionamento da sede, encarrando 2019 com
um total de R$ 654.536,04.

Encargos:

f) Passivo Circulante:
Nas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias está a Provisão para Férias e

A provisão para férias é constituída mensalmente, em atendimento ao regime
de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais dos funcionários.
Nas Obrigações Fiscais de Curto Prazo temos as retenções municipais e
federais obrigatórias retidas na fonte que será pago no exercício de 2020, quando do seu
vencimento.
Nas Obrigações de repartição a outros entes apresenta-se o valor do Fundo de
Seção que deverá ser repassado ao Conselho Federal de Psicologia.
g) Patrimônio Líquido
O saldo patrimonial do CRP-17/RN é constituído dos superávits apurados ao
final de cada exercício. Por se tratar de Autarquia Federal, não distribui qualquer recurso
quando na apuração do saldo positivo. O superávit do exercício de 2019 foi de R$
906.383,17.
PATRIMONIO LÍQUIDO
2019
2018
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
-1.280.701,19
Resultados Acumulado do Exercício
906.383,17
281.548,96
Resultado Acumulado do Exercício Anteriores
1.993.460,33
2.992.612,56
TOTAL
2.899.843,50
1.993.460,33
Tabela 05 - Balanço Patrimonial.
São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reconhecimento de
ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de
mudanças de critérios contábeis (item 24 - NBC T 16.5. - Registro Contábil).
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CRP-17 é auditado periodicamente por empresas de auditoria externas
contratadas através de licitações pelo Conselho Federal de Psicologia que consiste na
confirmação da veracidade das demonstrações contábeis, a licitude dos processos
administrativos, a eficiência dos controles internos e a guarda do patrimônio da entidade.
De acordo com as demonstrações contábeis, notas explicativas e de posse dos
elementos disponíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 1º
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, a diretoria do CRP-17/RN entende que o
balanço patrimonial, o balanço financeiro, o balanço orçamentário e demais demonstrações
espelham com transparência as transações realizadas no período.
Natal, 20 de março de 2020.
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