
 

 
SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA 
Conselho Regional de Psicologia 20ª Região 

AM  RR  RO  AC 
 

 

 
RESOLUÇÃO CRP20 Nº 002/2019 

 
 
Estabelece os termos e condições especiais para 
concessão de diárias e ajuda de custo aos delegados, 
estudantes e colaboradores que participarão do 3° 
Congresso Regional de Psicologia, que será realizado 
pelo Conselho Regional de Psicologia 20ª Região. 

 
 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20ª REGIÃO por meio de seu Presidente, no uso de 

suas atribuições legais e por delegação do poder público a exercer o serviço de orientação e 
fiscalização da profissão de Psicólogo, instituído pela Lei nº 5.766/71, de 20 de dezembro de 1971. 
 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CFP nº 04/2018 e a decisão exarada na Ata da Reunião 

Plenária Extraordinária do Egrégio Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, realizada em 07 
de março de 2019, na Sede do CRP 20; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação e concessão do valor de diária e ajuda de custo para 

promoção do 3° Congresso Regional de Psicologia a disponibilidade orçamentária deste CRP-20;  
 

RESOLVE 

 
Artigo 1º. Serão autorizadas pelo Presidente do Conselho Regional de Psicologia – CRP20ª Região, 
por dia de afastamento do domicílio, a concessão de diárias nas formas disciplinadas abaixo: 
 
§1º. Aos delegados, estudantes e colaboradores que participarão do evento o valor de R$ 125,00 
(cento e vinte e cinco reais) por dia, num total não superior a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
 
§2º. Aos delegados e estudantes da seção Acre que participarão do evento será feita a concessão de 
diárias no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) a partir do dia 04 de abril de 2019, data de 
chegada da delegação a Manaus. 
 
§3º. Autoriza ainda o pagamento de ajuda de custo para os Conselheiros que participaram dos Pré-
COREPs realizados no Amazonas o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
Artigo 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Manaus, 28 de março de 2019. 

 
 
 

GIBSON ALVES DOS SANTOS 

Conselheiro-Presidente CRP20 


