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Implementamos novos formatos de orientação profissional e investimos na
produção de conteúdos que se traduziram em cartilhas, vídeoconferências,
campanhas nas redes sociais e notas técnicas. Destacam-se ainda os eventos
orientativos como os ciclos temáticos “30 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente”, “Prevenção do Suicídio”, “Novembro Negro”, I Congresso Mineiro
de Psicologia, Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros Saberes Tradicionais
e Seminário de Direitos Humanos – Psicologia, Ética e Democracia.

80 eventos
orientativos 
on-line

14

conteúdos 
orientativos 
em vídeo, 
cartilha
e post

315
orientações
técnicas por
chamada de
vídeo

6198
orientações 
técnicas 
por e-mail

3398
orientações
técnicas por
telefone

Orientação profissional

As ações de fiscalização foram ampliadas e, além da forma presencial, ocorreram
por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). O CRP-MG
também participou da inspeção na comunidade terapêutica Centro de
Recuperação Álcool e Drogas “Desafio Jovem Maanaim”- Projeto Vida Movimento
para Recuperação Humana, no município de Itamonte, região sul de Minas
Gerais. A diligência - que ocorreu presencialmente, respeitando todos os
protocolos de segurança e a partir de um importante esforço da equipe -
constatou práticas de tortura física e psicológica e a ocorrência de um homicídio.

266 ações de
fiscalização

Fiscalização

10493 cadastros 
e-psi 
analisados



Criamos um site especial para o contexto da
pandemia (crpmg.org.br/coronavirus) e prosseguimos com a atualização
constante do site institucional (crpmg.org.br), dos perfis no Facebook e no
Instagram e do canal no Youtube. Esses esforços potencializaram a
disseminação dos conteúdos produzidos e fomentaram os vínculos com a
categoria.

O XVI Plenário intensificou a agenda de reuniões em função de todas as
providências que o novo contexto exigiu. Sua articulação também resultou em
orientações para o exercício profissional e diretrizes para o funcionamento da
autarquia, expressas em normativas específicas. Neste período, o CRP-MG atuou
também junto aos poderes públicos, nas esferas estadual e municipal, na defesa
de políticas públicas relativas à saúde mental, ao Sistema Único de Saúde (SUS),
ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aos Sistemas Prisional e
Socioeducativo e em prol da regulamentação e implementação da Lei 13.935,
que prevê a inserção de psicólogas(os) e assistentes sociais nas redes públicas
de educação básica, entre outras agendas.
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Publicação de informações

Organização da gestão e incidência política

reuniões de 
Diretoria, Plenárias
e do Comitê 
de Crise 

participações em 
audiências públicas 

participações nas
Assembleias de Políticas,
da Administração e das
Finanças do Sistema
Conselhos de Psicologia
(Apaf).  

Resoluções 
e Portarias



Esses espaços permitem a atuação do Conselho a partir das várias áreas em que
a Psicologia está inserida. No contexto da pandemia, as reuniões das Comissões
tanto da sede quanto das subsedes passaram a ser realizadas em ambiente
virtual, o que possibilitou a maior participação das(os) interessadas(os) nos
temas.

Comissões temáticas de orientação

A Resolução CFP nº 5, publicada em 7 de abril de 2020,  estabeleceu os
parâmetros para atendimento administrativo no contexto da pandemia.

Registro de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica

247 reuniões 
de comissões

1944 registros de
Pessoa Física 433

reativações
de registro de
Pessoa Física 

172
registros 
de Pessoa
Jurídica

699
certificados
emitidos de
Pessoa Jurídica



Integra a Gerência Financeira-Contábil 
Setor Finaceiro 

1510

Débitos em Conta na CEF ( sendo boletos de
Fornecedores, guias, arquivos de Folhas de Pagamentos,
etc.) 

683
Pagamentos realizados através de Relações de Créditos
na CEF
 

169
Pagamentos realizados através de cheques
desmembrados na CEF

32
Transferências entre Contas ( CRP-04 - CFP ), referentes
aos Repasses de Cota Parte, Fundo de Seções e Cota
Revista, no Banco do Brasil.
 

Integra a Gerência Financeira-Contábil 
Setor de Contabilidade 

84 Obrigações acessórias entregues a Prefeituras

13
Obrigações acessórias entregues à Receita Federal 
do Brasil
 

Elaboração do Relatório de Gestão 2019, disponibilizado para
análise do Tribunal de Contas da União

Elaboração da Prestação de Contas - Exercício 2019 - para
análise e aprovação do CFP

Publicação mensal das informações contábeis no Transparência

Acompanhamento do Programa de Gestão de Documentos do
CRP onde já foram digitalizadas / microfilmadas mais de 1,6
milhão de imagens para consulta dos documentos gerados pelo
CRP-04

Utilização do SEI, desde Agosto/2020, objetivando celeridade e
maior transparência aos fluxos de trabalho



Integra a Gerência Financeira-Contábil 
Setor de Arrecadação e Cobrança 

2558 

Renegociações feitas de débito simples, totalizando 

R$ 2.776.280,82 ( total negociado, e não total pago)

690

8967 E-mail recebidos

Outras ações da Gerência Financeira-Contábil  

CRP-MG prorroga prazo de pagamento da Anuidade 2020

Portaria CRP-04/MG nº 003, de 10 de junho de 2020, com
vigência até 31/12/2020, alterando de 6 para 8 parcelas o
parcelamento dos débitos executivos (judicializados)

Elaboração de Minuta de Resolução estabelecendo critérios de
isenção e interrupção temporária do pagamento da Anuidade
por motivo de doença e viagem ao exterior

Datafilme Sistemas de Imagem e Informação Ltda - Empresa
contratada para auxiliar o CRP-04 na implantação da Gestão de
Documentos: 
- Geração de 1.612.000 (hum milhão, seiscentos e doze mil)
imagens até dez-2020.
- Imagens condensadas em 250 (duzentos e cinquenta)
microfilmes (originais +  cópias) até dez-2020.

Renegociações feitas de dívida executiva, totalizando 

R$ 2.016.033,74  ( total negociado, e não total pago)



O orçamento do CRP-04/MG do ano de 2021 foi
elaborado no início do segundo semestre de 2020,

tendo como objetivo monitorar e avaliar a gestão
financeira e orçamentária da gestão. As Receitas do
orçamento são segregadas em diversos tipos de
natureza e as Despesas divididas em Centros de
Custos. A tabela a seguir, das Receitas e Despesas,
foram apuradas em conformidade aos critérios
estabelecidos pelo CFP.

Demonstrativos Financeiros e Contábeis da Instituição,
como exemplo: Balanços Patrimoniais, Balanços
Financeiros, Balanços Orçamentários, Relação de
Pagamentos, Notas Explicativas, entre outros, etc., são
informações públicas e estão disponíveis no Portal da
Transparência

https://transparencia.cfp.org.br/crp04






O XVI Plenário se empenhou no aprimoramento das ferramentas para a
execução do trabalho remoto,  reuniões, eventos e serviços para a categoria,
como a inclusão da emissão de Certidão de Título de Especialista e Certidão
Positiva. Neste ano foi consolidado o uso do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI) - ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos que
aumenta a eficiência administrativa, com ganhos na agilidade, controle das
solicitações e diminuição do consumo de papel. Já o Pregão Eletrônico também
foi outra modalidade implementada, que vem proporcionando maior envolvimento
das licitantes, mais celeridade nos processos, com a vantagem de poder ser feito
à distância.

Tecnologia


