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O segundo ano de gestão é considerado como o período favorável
para colocar em prática as principais ações que um dia estiveram
como propostas de campanha. Vence-se a adaptação, se vê ainda
distante do fim de mandato, quando os projetos demandam
conclusão, e vislumbra um cenário de diversas possibilidades. 

No entanto, olhando para o contexto geral, o XVI Plenário não
encontrou campo completamente fértil para semear seus planos em
2021. A complexidade imposta pela persistente pandemia causou uma
adaptação do plano emergencial de trabalho criado nos primeiros
meses do ano anterior - que garantiu à autarquia funcionar sem
interrupção de seus serviços e ações. A reconfiguração da forma de
trabalhar e de desenvolver as estratégias políticas e institucionais foi
imperativa. Ao mesmo tempo, se mostrou como uma solução
inovadora e possível de se tornar perene - se é que ainda é possível
acreditar em algo definitivo depois de tudo que vivemos.

Nesse panorama, o Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais
(CRP-MG) atuou em 2021 no sentido de deixar notável a relevância
da profissão e da ciência no enfrentamento à pandemia. A gestão do
XVI Plenário, alicerçada nas equipes internas da autarquia, avolumou
seu empenho nas mais diversas pautas que se tornaram ainda mais
urgentes e caras para a Psicologia. 
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MENSAGEM DO

PLENÁRIO

Quando, ainda no início da gestão, definimos o slogan que imprimiria
nossa identidade, não imaginávamos o quanto a ideia da Psicologia em
todos os lugares faria ainda mais sentido na conjuntura que viria a seguir.
Fazer a diferença para as pessoas, sem barreiras físicas, rompendo
distâncias e obstáculos é verdadeiramente o DNA da Psicologia e se tornou
o do nosso  Plenário.  

A categoria e a sociedade não têm, em definitivo, que vir até nós para
trazer suas demandas e lutas. A vida virtual nos colocou lado a lado com
quem conta conosco, a qualquer tempo. 

Esperamos que este documento possa traduzir ao máximo a dimensão do
que realizamos no período, mas de forma constante, ultrapassando
obstáculos, sendo empáticas(os) e abrindo espaço para continuar trilhando
a jornada até o final da gestão, cientes da responsabilidade e do papel
social do CRP-MG.
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Eleger batalhas é uma forma de gerir a instituição que exige coragem e
empenho. Em 2021 foi necessário elencar as pautas mais urgentes no contexto
nacional para atuar com mais intensidade, sem excluir todos os demais
assuntos caros para a Psicologia. 

A primeira pauta definida - que é o próprio DNA da profissão - foi a saúde
mental. Logo no primeiro mês do ano ganhou um espaço fixo e de destaque
nas reflexões, produções e incidências políticas por meio da série "Saúde
Mental de Janeiro a Janeiro". A atividade é composta por um conjunto de lives,
que ocorrem em todos os meses do ano, compreendendo que a atenção para a
temática deve ser permanente, em todos os níveis de cuidado, com foco não
apenas no indivíduo e suas subjetividades, mas em todas as coletividades, de
maneira a fazer o enfrentamento de todas as situações que impactam
severamente a vida da população. 

A série tem uma perspectiva transversal e diversa: a cada edição são trazidas
abordagens que dizem do cotidiano das pessoas, no que mais impacta no
momento. A inspiração para a série veio da campanha homônima do Conselho
Federal de Psicologia. 
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E como falar de saúde mental sem cuidar das(os) futuras(os) profissionais? O
Conselho tem se preocupado com os efeitos do ensino remoto na graduação,
como os impactos no bem-estar das(os) estudantes. As reflexões produzidas em
2021 foram geradas em eventos especiais sempre colocando a Psicologia no
lugar de grande responsabilidade no período da pandemia, portando-se como
fator basilar no auxílio às questões emocionais dos discentes.

MARCOS LEGAIS

Tão fundamental quanto o debate da saúde mental está a atuação na
psicoterapia. Por essa razão, o CRP-MG intensificou sua participação no Grupo
de Trabalho criado no Sistema Conselhos de Psicologia que faz reflexões sobre
os desafios que cercam a atuação da categoria profissional neste campo, para
culminar na futura resolução, que levará em conta as diversas regionalidades,
pois a última normativa sobre o tema é do ano 2000. A atualização se faz
necessária para trazer temáticas que são importantes para o exercício da
psicoterapia, por parte da categoria e que não estavam contempladas e
pensadas, principalmente dentro do contexto histórico atual. 

Em outra frente igualmente importante, está a incidência junto aos poderes
Legislativo e Executivo federal, estadual e municipais diante do contexto da Lei
Federal 13.935/2019, que trata da inserção de psicólogas(os) e assistentes sociais
na rede básica de educação. Depois da conquista desta legislação – fruto de um
longo processo de mobilização de entidades e Sistema Conselhos de Psicologia
e Serviço Social por mais de 19 anos - o CRP-MG iniciou uma jornada pela
implementação da lei em cada cidade mineira, por meio de um forte trabalho
em 2021, colaborando, inclusive para a elaboração de certames de concurso
público nestes locais. 
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O novo marco legal tornou-se referência para a atuação da Comissão de
Orientação em Psicologia Escolar e Educacional do Conselho, que vem se
desdobrando para acompanhar projetos de lei, audiências públicas, reuniões
com prefeitas(os) e secretárias(os) de educação. O objetivo é garantir que a
atuação da(o) psicóloga(o) no ambiente escolar seja crítica, com vistas a uma
educação laica, democrática, inclusiva e socialmente referenciada. Enquanto
isso, o Conselho também intensificou seu foco na mobilização pela aprovação
da Emenda Institucional que institui como política permanente o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), lutando para não haver destinação desta
verba pública para o setor privado. Sua quase extinção deixaria a educação
com um grave problema de financiamento. 

CONHECENDO MELHOR A CATEGORIA

Outra importante ação desenvolvida no ano passado foi a pesquisa “O perfil
da(o) psicóloga(o) em Minas Gerais”, com os objetivos de compreender as
diferentes realidades da categoria e, enquanto Sistema Conselhos, promover
ações conjuntas às comissões temáticas de orientação para crescimento e
valorização da Psicologia como ciência e profissão, além das articulações com
o poder público para melhoria das condições de trabalho das(os) profissionais
no estado. 

O levantamento integrou as ações comemorativas do Conselho no marco de 59
anos de regulamentação da profissão. A partir das respostas estão sendo feita
análises das condições de trabalho, das áreas de atuação, das abordagens
teóricas, da formação e da inserção profissional das(os) psicólogas(os)
mineiras(os).
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Na ideia de partilhar saberes, reconhecer práticas e melhorar sua orientação à
categoria, este plenário definiu como prática também realizar pesquisas
temáticas, seja no formato de enquetes ou levantamentos mais detalhados. Até
o momento ouviu a categoria sobre Avaliação Psicológica, Organizacional e
conhecimento sobre uso da Cannabis terapêutica. 

CREPOP 15 ANOS

O ano de 2021 foi um marco para grande parte da categoria. O Centro de
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop) completou 15
anos e permanece coerente com seu principal objetivo: elaborar referências
técnicas para a prática da Psicologia, contribuindo para a qualificação da
atuação, a partir da sistematização e da difusão dos conhecimentos deste
desempenho nas políticas públicas e ampliar a relação da(o) psicóloga(o) com a
esfera pública, colaborando para a promoção dos direitos humanos. 

Para ressaltar o aniversário, o Crepop-MG realizou o “III Seminário Regional de
Psicologia e Políticas Públicas: discutindo as políticas públicas de proteção às
crianças e adolescentes“, nos dias 8 e 9 de julho, em formato on-line, sendo
transmitido por meio do canal do CRP-MG no Youtube. A programação contou
com uma mesa de abertura, uma conferência de abertura e três mesas
temáticas, que discutiram a proteção integral de crianças e adolescentes a
partir de contextos diferentes do campo das políticas públicas, a saber: Justiça,
Assistência Social, Educação e Saúde.
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Para realizar o que se pretendia, reforçando o compromisso com a categoria e
com as equipes trabalhadoras da autarquia, a gestão priorizou sua agenda de
encontros e reflexões durante todo o ano de 2021. 

A Diretoria, responsável pelo acolhimento diário das demandas, se encontrou
por 47 vezes e o Plenário, fez 23 encontros. 

A proposta de fazer uma gestão horizontal, com participação das entidades
mineiras da Psicologia seguiu potente. Ao todo, o grupo ampliado se reuniu por
11 vezes e permanece com uma agenda fixa de reflexões. Entre estas
instituições estão a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia Minas
(ABRAPEE),  Associação Brasileira de Psicologia Social Minas (ABRAPSO), 
 Associação Brasileira de Ensino e Psicologia Minas (ABEP), Sindicato das
Psicólogas e dos Psicólogos de Minas Gerais (PSIND-MG). 

O Plenário manteve sua gestão ampliada também no sentido de interagir e
partilhar ações e decisões em prol da sociedade. Junto a outros conselhos
profissionais e demais entes públicos, realizou debates, produziu notas de
posicionamento e atuou no sentido de defender os direitos humanos.
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Detalhar o trabalho do Centro de Referência Centro de Referência Técnica em
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) em 2021 é uma forma de ressaltar o
que foi este ano histórico - quando completou 15 anos. 

Durante o período, as ações nacionais da Rede CREPOP estiveram vinculadas
ao Ciclo de Pesquisa “A atuação de psicólogas(os) na política pública de
prevenção da autolesão e do suícidio e posvenção”, à finalização e entrega
do relatório qualitativo do Ciclo de Pesquisa “A atuação de psicólogas(os)
nas Unidades de Acolhimento Institucional do SUAS” e às Consultas Públicas
dos documentos “Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) no
CRAS/SUAS” e “Referências Técnicas para atuação das(os) psicólogas(os)
junto aos povos indígenas”. 

Regionalmente, as ações se voltaram tanto para atividades permanentes do
CREPOP – projeto “CRP pelo Campus” e orientação à categoria – e à
colaboração em projetos formulados pelas Comissões de Orientação
Temáticas e Grupos de Trabalho. Nesse sentido, deu continuidade à
colaboração com a pesquisa “O perfil da(o) psicóloga(o) em Minas Gerais”.
Além disso, seguiu na elaboração do extrato que vinha sendo desenvolvido,
desde 2020, a partir do relatório qualitativo do Ciclo de Pesquisa “A atuação
de psicólogas/os na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)”; o documento foi
finalizado e aguarda publicação regional. 

Vale destacar que, durante o ano de 2021, a equipe do CREPOP/CRP-MG
continuou realizando suas atividades de forma remota, tendo em vista o
regime de trabalho adotado pelo Conselho para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19. A partir das especificidades do cenário atual e as
dificuldades de adequação do trabalho a esse novo regime, principalmente
no início da pandemia, houve um acúmulo de atividades no setor, em
especial no que diz respeito aos Ciclos de Pesquisa de 2020 e 2021.. 
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ATIVIDADES REALIZADAS

A equipe CREPOP/CRP-MG deu continuidade à pesquisa sobre a “Atuação de
psicólogas(os) em Unidades de Acolhimento Institucional do SUAS”, com a
finalização dos relatórios regionais. Além disso, iniciou-se o Ciclo de
Pesquisa sobre a “Atuação de psicólogas(os) em políticas públicas de
prevenção do suicídio e da autolesão e posvenção”, com a finalização do
primeiro circuito da pesquisa e início do segundo.

                                                                     
                                                                     

CONJUNTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS INSTRUMENTO DE COLETA Nº DE PARTICIPANTES

RAPS GRUPO 5

DSEI GRUPO 2

SOCIOEDUCATIVO GRUPO 3

UNIVERSIDADES PÚBLICAS E
INSTITUTOS FEDERAIS ENTREVISTA 1

EDUCAÇÃO ENTREVISTA 1

ASSISTÊNCIA SOCIAL GRUPO 4

SEGURANÇA PÚBLICA GRUPO E ENTREVISTA 4

SISTEMA PRISIONAL GRUPO 2

MUNICÍPIOS DE PEQUENO
PORTE COM ALTOS ÍNDICES

DE SUICÍDIO
GRUPO 2
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Os grupos e as entrevistas ocorreram entre 19 de outubro e 21 de dezembro
de 2021. A coleta de dados quantitativos ocorreu por meio de um
questionário on-line de abrangência nacional, disponível entre os meses de
julho e outubro de 2021. O questionário, amplamente divulgado por meio do
levantamento e dos meios de comunicação do CRP-MG, teve 1193
respondentes, no total. Destes, 177 eram psicólogas(os) que atuavam em
Minas Gerais – o que corresponde a aproximadamente 15% do total.

PRODUÇÃO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS

Consultas públicas - Foram submetidas à consulta pública as versões
preliminares dos documentos “Referências Técnicas para atuação de
psicólogas/os no CRAS/SUAS” e “Referências Técnicas para atuação de
psicólogas/os junto aos povos indígenas”. Visando dar visibilidade a este
processo e reunir contribuições da categoria a partir da discussão do
documento, foram realizadas, para cada uma destas consultas públicas, uma
roda de conversa, de modo on-line, por meio da plataforma Zoom.

O evento de Consulta Pública do documento sobre o CRAS/SUAS foi
organizado com a colaboração da CSUAS. 56 pessoas participaram, dentre as
quais estava a mediadora Marleide Marques, conselheira e coordenadora da
CSUAS, e a especialista convidada, Ana Flávia Sales. A especialista assumiu a
tarefa de fazer uma leitura prévia e minuciosa do documento e conduzir a
discussão apresentando críticas e sugestões. Ainda, o Setor de Orientação e
Fiscalização (SOF) contribui fazendo uma leitura prévia e envio de
contribuições ao documento. 

Já o evento de Consulta Pública do documento de Povos Indígenas foi
organizado em parceria com a Comissão de Orientação em Psicologia,
Laicidade, Espiritualidade, Religião e outros Saberes Tradicionais (Clerot) e a
Comissão de Orientação em Psicologia e Relações Étnico-Raciais, com um
total de 8 participantes.  
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Lançamentos - Foi publicado um novo documento de referências técnicas
pelo CREPOP, “Referências Técnicas para atuação de psicólogas na gestão
integral de riscos, emergências e desastres”. Ademais, foram publicadas as
edições revisadas de três documentos: 

1. Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) no Sistema Prisional;

2. Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) no CRAS/SUAS; 

3. Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) no âmbito das
medidas socioeducativas.

A publicação sobre “Gestão integral de riscos, emergências e desastres” foi
divulgada regionalmente por meio da Live “Psicologia e Gestão Integral de
Riscos, Emergências e Desastres”, organizada pela Comissão de Orientação
em Psicologia de Emergências e Desastres (COPED) e transmitida no Canal do
CRP-MG no Youtube, no dia 3 de novembro.

Importante dizer que o CFP não enviou ao CRP-MG quantidade suficiente de
exemplares destas publicações, não sendo possível distribuí-las às
psicólogas(os) e instituições. Para o próximo ano, caberá avaliação sobre a
possibilidade de impressão local destes títulos. 

Os demais lançamentos não foram realizados, estando previstos para 2022.

PESQUISAS REGIONAIS

O CREPOP colaborou com o Grupo de Trabalho da pesquisa sobre “O perfil
da(o) psicóloga(o) em Minas Gerais”, a partir da finalização do questionário
da pesquisa. Ressalta-se que esta será finalizada em 2022, com a
contribuição do Centro na revisão do texto final. 

Na pesquisa “Avaliação Psicológica Para a Cirurgia Bariátrica", o Centro
colaborou com a elaboração do questionário online. Posteriormente, haverá,
também, a contribuição na revisão do texto final. 
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CRP PELO CAMPUS

O Projeto “CRP pelo Campus” é um modelo ampliado de diálogo com a
academia que agrega o conhecimento sobre o CRP como um todo. A
aproximação com os Cursos de Psicologia de Minas Gerais, deste modo, se dá
não somente a partir do conhecimento sobre o CREPOP, mas em uma
perspectiva integrativa, que dê conta de promover um diálogo com todo o
trabalho da Psicologia existente no CRP-MG. 

Este projeto localiza-se, também, no escopo do Setor de Orientação e
Fiscalização, inclusive na articulação com as IES, reafirmando a integração do
trabalho técnico no âmbito do CRP-MG, e tem se efetivado por meio de
encontros agendados a partir da demanda das Instituições de Ensino Superior
(IES) - que, a partir da pandemia, tem acontecido de forma virtual. 
Neste ano, o CREPOP realizou dois encontros com graduandos de Psicologia,
nos dias 9 de março e 28 de outubro, ambos com alunos da UFMG. Como a
instituição exige que suas atividades sejam realizadas pelo seu sistema, não
houve, de nossa parte, gravação das atividades e/ou levantamento do
número de participantes.

COLABORAÇÃO COM COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA

O diálogo com as Comissões de Orientação Temática se efetivou a partir das
seguintes tarefas: 

- Colaboração com a Comissão de Orientação em Psicologia e Relações com
a Justiça, para a elaboração de relatório sobre o evento “Alienação Parental
– perspectivas e controvérsias”. 

- Colaboração com o GT da pesquisa sobre o perfil da/o psicóloga/o em
Minas Gerais, na finalização do questionário da pesquisa; 

- Colaboração com o GT da pesquisa “Avaliação Psicológica Para a Cirurgia
Bariátrica", na elaboração do questionário on-line. 



PARA UMA ATUAÇÃO
REFERENCIADA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
23

Além disso, como dito anteriormente em outros tópicos do relatório, a equipe
do CREPOP buscou aproximar-se das Comissões de Orientação Temática
consultando-as e envolvendo-as em ações referentes aos ciclos de pesquisa,
como mapeamento, consultas públicas e lançamento de documentos de
referência técnica.

ORIENTAÇÃO À CATEGORIA

A equipe CREPOP realizou 25 atendimentos a psicólogas(os), estudantes,
conselheiras(os) e funcionárias(os) de outros setores do CRP-MG. Foram
respondidas demandas diversas, tais como informações sobre livros, cursos e
pesquisas do Centro; busca de referências técnicas para a atuação nas
políticas públicas; solicitação de apoio do CRP-MG na luta por melhores
condições de trabalho nas políticas públicas; informações acerca de
legislação pertinente à atuação profissional, entre outras. Os contatos foram
realizados por e-mail, telefone ou WhatsApp.

Publicações regionais - Em 2021, foi efetivada a publicação do documento “A
Psicologia e o Trabalho na Atenção Básica à Saúde”. Além disso, conforme já
citado, a equipe finalizou o extrato regional da pesquisa sobre a RAPS,
aguardando publicação no site do CRP-MG; e também deu início à elaboração
do livro sobre o Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas
realizado em Minas Gerais.

Reuniões - Faz parte da rotina de trabalho da equipe do CREPOP a
participação em reuniões, tanto regionais quanto nacionais. 
tanto regionais quanto nacionais. Veja a seguir o detalhamento das
realizadas no período.
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Para desenvolver as atividades decorrentes das diretrizes do CNP e do
Congresso Regional, o Conselho se vale do trabalho das Comissões
permanentes e temáticas. Orientação e Fiscalização, Orientação e Ética, e
Análise de Título de Especialistas constituem o grupo fixo que cumpre as
diversas atividades de responsabilidade legal do Conselho. Direitos Humanos
completa o rol de permanentes e tem como missão oferecer a linha mestra
de atuação das temáticas.
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COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO
E ÉTICA
As representações recebidas em 2021, por meio eletrônico, ganharam
celeridade na entrada junto ao Conselho após 2020 ter sido um período
de adequação à nova realidade. Favoreceu também a melhoria na
organização processual a partir de sua inclusão do Sistema Eletrônico de
Informação (SEI). 

As reuniões da Comissão ocorreram de forma on-line a fim de alinhar as
ações possíveis e atender as demandas da sociedade.

Ao analisar as representações, classificando por áreas de especialidades
dentro da Psicologia reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia,
foi possível perceber uma prevalência da Clínica; Social; Trabalho e
Organizacional; Jurídica; Escolar/Educacional; Hospitalar. 

PSICOLOGIA CLÍNICA43

PSICOLOGIA DO ESPORTE

23

PSICOLOGIA SOCIAL10 ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO1

PSICOLOGIA JUDICIAL1 1
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Vale destacar que dentro da Psicologia Clínica, quase 50% das
representações envolvem a elaboração de documentos produzidos por
psicólogas(os) que são anexados a processos judiciais, que em sua
maioria envolvem situações de litígio e conflitos familiares sobre a
guarda dos filhos.

Na análise técnica qualitativa observa-se um número significativo de
denúncias que não fazem referência a uma área específica de atuação,
mas têm relação com a presença das(os) psicólogas(os) nas mídias
sociais, sendo este um fenômeno crescente no ano de 2021 e sobre o qual
a sociedade têm produzido inúmeros questionamentos. Ainda, ressalta-se
que tem sido anexado às representações, como provas, conversas via
WhatsApp ou outros meios eletrônicos, entre a(o) profissional e as
pessoas envolvidas, o que revela também uma mudança nas formas de
comunicação que têm sido utilizadas pelas (os) profissionais com
usuárias(os) dos serviços.

Sobre o conteúdo das infrações éticas destacam-se: elaboração de
documentos, grande parte destinados a fins judiciais; qualidade do
atendimento e condução clínica do caso; avaliação psicológica; recusa de
atendimento ou fornecimento de informações ou documentos; quebra de
sigilo; estabelecimentos de vínculos prejudiciais; encerramento ou
encaminhamento inadequado do caso; prática ou conivência com
situações de violência, muitas destas ligadas a Instituições ou
Comunidades Terapêuticas, que envolvem não somente o Conselho, mas
também outros órgãos de Saúde e Direitos Humanos; suposto assédio
sexual; exercício irregular da profissão e publicidade indevida. Ressalta-se
que em uma única representação pode ser alegado mais de um aspecto
de falta ética, sempre criteriosamente analisados pela Comissão.
 



Atividades da Comissão em números:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

PARA UMA
ATUAÇÃO PLURAL

REUNIÕES24

REPRESENTAÇÕES RECEBIDAS

PROCESSOS ÉTICOS INSTAURADOS

EXCLUSÕES

56

7

5

PROCESSOS ÉTICOS ARQUIVADOS 6

PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS

OITIVAS 

AUDIÊNCIAS PRÉVIAS

3

3

18
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COMISSÃO DE ANÁLISE
DE TÍTULO DE ESPECIALISTA
No ano de 2021, houve um grande número de solicitações para a
obtenção do título de especialista, considerando que as documentações
foram remetidas por meio eletrônico e recebidas e analisadas
tecnicamente via trabalho remoto, de acordo com a Portaria do CRP-MG
Nº 10, de 23 de novembro de 2020.

Na análise técnica, observou-se um crescente número de requerimentos
para obtenção do título de especialista com o surgimento da nova
especialidade em Avaliação Psicológica (Resolução CFP Nº 018/2019). A
solicitação do título de especialista em Avaliação Psicológica ocorreu por
meio de comprovação de experiência na área e o prazo para requerer o
título em tal especialidade nessa modalidade foi encerrado em 31/12/21.

Adiante, tendo como base o relatório quantitativo anual de títulos de
especialista deferidos no ano de 2021, a segunda especialidade em que
houve um maior fluxo de solicitações, foi a de psicologia do trânsito,
diante da exigência das Resoluções nacionais do CONTRAN em que a(o)
psicóloga(o) deve ter o Título de Especialista em Psicologia do Trânsito
reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia.

As dificuldades apresentadas para a análise técnica e a concessão do
título de especialista partem do desconhecimento do procedimento para
requerer o título e na maioria das vezes no envio de documentação
faltosa em desacordo com a Resolução CFP Nº 031/07. 
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Assim, as informações para obtenção do título de especialista foram e
estão sendo amplamente divulgadas nas redes sociais do Conselho
Regional, dando visibilidade aos critérios necessários para a categoria.
além da divulgação da listagem dos títulos de especialista deferidos pelo
plenário mês a mês, em nosso site ,sendo tal informação de fácil acesso
do/a profissional e da sociedade.
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503 TÍTULOS DEFERIDOS

118 TÍTULOS INDEFERIDOS



As comissões de orientação temática têm por objetivo suscitar reflexões,
diálogos, articular ações e construir posicionamentos e orientações para a
categoria profissional. As suas principais atividades concentram-se em
reuniões, eventos, produção de materiais orientativos, publicações e,
quando solicitadas, orientação à categoria. Já os Grupos de Trabalho são
espaços coletivos constituídos por decisão do Plenário, com o objetivo de
cumprir tarefas específicas, em um prazo determinado. Cabe salientar que,
com a adoção de reuniões remotas /on-line, devido ao contexto de
pandemia, algumas comissões das subsedes integraram-se às comissões
da sede. Atualmente o CRP-MG conta com:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
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23 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA
6 GRUPOS DE TRABALHO

COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO
TEMÁTICAS

SEDE

SUBSEDE
CENTRO-OESTE 8 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA

4 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICASUBSEDE
LESTE

SUBSEDE
NORTE 7 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA

SUBSEDE
SUDESTE 8 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA

SUBSEDE
TRIÂNGULO

SUBSEDE
SUL 6 COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA

 14COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA



QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SEDE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
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PSICOLOGIA E POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14 
SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS 14 
PSICOLOGIA NO SISTEMA
PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

MULHERES E QUESTÕES DE
GÊNERO

12 

20 

PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS 13 

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL 10 

PSICOLOGIA E JUVENTUDES 2 

PSICOLOGIA, LAICIDADE,
ESPIRITUALIDADE, RELIGIÃO E
OUTROS SABERES
TRADICIONAIS

16 

PSICOLOGIA DE EMERGÊNCIAS
E DESASTRES

5 

PSICOLOGIA E RELAÇÕES
COM A JUSTIÇA 12 

PSICOLOGIA, CRIANÇA E
ADOLESCENTE 7 

PSICOLOGIA DO TRÂNSITO

PSICOLOGIA, GÊNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL

15 

11 

PSICOLOGIA HOSPITALAR 2

MIGRAÇÃO, REFUGIADOS,
TRÁFICO DE PESSOAS E
SUBJETIVIDADES

11 

PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL 10 

PSICOLOGIA DO ESPORTE 3 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
E DO TRABALHO 9 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14 PSICOLOGIA E CLÍNICA 6



QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE CENTRO-OESTE
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SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS 11 
MULHERES E QUESTÕES DE
GÊNERO 6 
PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS 4 
PSICOLOGIA, LAICIDADE,
ESPIRITUALIDADE, RELIGIÃO E
OUTROS SABERES
TRADICIONAIS

13 
PSICOLOGIA E TRATAMENTO
COM CANNABIS TERAPÊUTICA 10 

PSICOLOGIA, GÊNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL 9
PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL 11 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
E DO TRABALHO 10 

QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE LESTE

PSICOLOGIA E POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11 

QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE NORTE

PSICOLOGIA E POLÍTICA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
E DO TRABALHO

4 

PSICOLOGIA, GÊNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL

3

PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL 12 

PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS 13 

3



QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE SUDESTE
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 17 
PSICOLOGIA DO TRÂNSITO 1

PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS 10 

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL  1
PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL 1 

QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE SUL

5 

QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELAS COMISSÕES DE ORIENTAÇÃO TEMÁTICA DA SUBSEDE TRIÂNGULO

PSICOLOGIA DO ESPORTE PSICOLOGIA DO TRÂNSITO 2 
PSICOLOGIA, GÊNERO E
DIVERSIDADE SEXUAL 6PSICOLOGIA ESCOLAR E

EDUCACIONAL 3 

PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS 11 

14PSICOLOGIA E RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS

PSICOLOGIA, SAÚDE E
SEXUALIDADE 12 



QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES (EVENTOS E REUNIÕES) REALIZADAS
PELOS GRUPOS DE TRABALHO (GTS) NA SEDE E SUBSEDES

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
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AVALIAÇÃO
PSICOSSOCIAL

4

NEUROPSICOLOGIA 3

PSICOLOGIA E POPULAÇÃO
 EM SITUAÇÃO DE RUA 2

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL  1

PREVENÇÃO SUICÍDIO 9 



É  imperioso ressaltar que todas as comissões - Temáticas, Permanentes e o
CREPOP - contam com o trabalho técnico da Psicologia no CRP-MG
desenvolvido dentro da Gerência Técnica. Para tanto ela é composta pelos
setores de Orientação e Fiscalização (Sede e Subsedes), Comissões e CREPOP. 

Os dados a seguir, portanto, desenvolvidos para este relatório pela Gerência,
estão apresentados de forma objetiva, em sessões separadas, para melhor
compreensão e leitura dos mesmos. As atividades aqui descritas contam com
um formato de desenvolvimento principalmente remoto considerando que
alguns setores em 2021, em função ainda do contexto de pandemia no Brasil,
permaneceram com o trabalho híbrido/semipresencial. Todos os dados foram
sintetizados em um único documento, a partir dos relatórios produzidos pelas
equipes de cada setor.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

SETOR DE ORIENTAÇÃO
E FISCALIZAÇÃO
O Setor de Orientação e Fiscalização é composto por uma equipe de 10
psicólogas(os) fiscais e três estagiárias (sede e subsede), além de uma
assistente administrativa. Essa mesma equipe compõe a Comissão junto a
três conselheiras(os) e ao assessor jurídico. 

As atividades no ano de 2021, em função do contexto de pandemia,
continuaram a ser desenvolvidas por meio de TICs principalmente na
Orientação aos novos inscritos, ações do CRP pelo Campus, Inscrição de
Pessoa Jurídica e outras. Algumas atividades retomaram o formato
presencial especialmente os processos de fiscalização e orientações pré
agendadas. Foi verificado que a utilização dos recursos on-line conseguiu
alcançar um número maior de psicólogas(os), principalmente aquelas(es)
que residem no interior.  
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O formato de trabalho on-line gerou ainda agilidade nos processos e
economicidade, em função dos deslocamentos para atividades de
orientação e fiscalização em cidades mais distantes. 

Todos as demandas recebidas são organizadas e referenciadas por meio
de um processo interno que segue um fluxo de acompanhamento de
trabalho (entrada, análise, deliberações, respostas, finalização e
arquivamento). 

Procurou -se investir em processos para respostas a todas as demandas
com mais celeridade, contudo algumas, devido a sua complexidade ou em
função da necessidade de deliberações técnico políticas exigem tempo
maior para sua conclusão. A consolidação dos processos do setor técnico
dentro do Sistema Eletrônico de Informações( SEI ) também contribui
significativamente para maior organização e compartilhamento interno de
informações. 

Outro recurso adotado foi a implantação do sistema de agendamento
eletrônico, que disponibilizou a vídeo chamada, bem como o
agendamento de atendimento presencial, com maior agilidade para
respostas às demandas recebidas. 

A análise dos cadastros E.psi passou a ser realizada por meio de
orientação formal, contudo o número dos novos cadastros se mostrou
crescente, desdobrando em um grande volume de e-mails para
orientações específicas , principalmente sobre o procedimento de acesso
ao sistema E.psi/CFP e a habilitação para o atendimento on-line. 
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Os dados apresentados abaixo se referem a todas as atividades de
Janeiro a Dezembro de 2021, realizadas por e-mail, telefone e
presencialmente nas unidades do CRP-MG: Sede (Belo Horizonte), Subsede
Centro Oeste (Divinópolis), Subsede Leste (Governador Valadares),
Subsede Norte (Montes Claros), Subsede Sudeste (Juiz De Fora), Subsede
Sul (Pouso Alegre) e Subsede Triângulo (Uberlândia).
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No que diz respeito ao atendimento e orientação à categoria, durante o
ano de 2021 chegaram 101 solicitações diretamente ao Setor ou foram
encaminhadas por outros canais de comunicação do Conselho. Todas
foram respondidas e, em termos de assunto destaca-se orientação sobre a
Lei 13.935/2019 . Quanto as reuniões de equipe, o Setor realizou 26
reuniões, sendo que uma delas ocorreu em formato híbrido, no dia 29 de
Novembro, e o restante se deu em formato virtual.

As reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização somaram 37 e
foram realizadas 42 técnicas.

O Setor de Apoio às Comissões Temáticas realiza acompanhamento
logístico e técnico a todas as comissões temáticas Sede e nas Subsedes,
que se encontram instituídas durante a gestão. O trabalho inclui a
participação em algumas reuniões, acompanhamento das demandas e
deliberações, construção notas técnicas e demais documentos e/ou
publicações, apoio na organização de eventos, atividades específicas. 
Sua equipe é composta por duas psicólogas de referência técnica, um
assistente administrativo, e duas estagiárias de Psicologia.

Em 2021, o setor desenvolveu o formato do agendamento de reunião,
solicitado por meio de formulário padronizado (Google Forms), resultando
em na marcação de 435 reuniões. 
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Realizou dois encontros /reuniões ampliadas  semestrais com as(os)
coordenadoras(es) e conselheiras(os) de Referência das Comissões e GT’s
do CRP-MG, com o objetivo de apresentar e atualizar os fluxos de
trabalho, além de acolher e propiciar trocas entre as coordenações de
Comissões e GT’s da Sede e Subsedes sobre as atividades
desempenhadas. 

Desde março de 2020, estendendo-se também em 2021, a mudança do
trabalho presencial para o trabalho remoto trouxe novas dinâmicas para o
funcionamento do setor e para a comunicação com as coordenações de
comissões e GTs. Deste modo, houve um empenho maior para que os
fluxos estabelecidos fossem seguidos por todas(os). 

Com a reformulação do registro das atividades das comissões e GT’s,
observou-se um aumento no número de retornos, embora este ainda
esteja aquém do esperado. 

É importante mencionar o aumento do número de comissões e GT’s e da
importância do setor na instituição. O trabalho das comissões tem se
firmado, cada dia mais, como um relevante instrumento político para as
gestões, além de formativo e orientativo para a categoria. Isso incidiu em
um significativo aumento de atividades, o que tem apontado a
necessidade de novas contratações para composição da equipe.   

O setor acompanhou também como atividade o processo de publicação
de algumas comissões, envolvendo-se em atividades de recebimento de
resumos e trabalhos completos, organização dos arquivos recebidos para
avaliação de pareceristas e comunicação com as(os) autoras(es). 

Seguem listadas as publicações acompanhadas:
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Publicação do Congresso Mineiro de Psicologia,
Laicidade, Espiritualidade, Religião e Outros
Saberes Tradicionais (em andamento)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Publicação do livro eletrônico da Comissão de
Orientação em Psicologia e Juventudes (em
andamento)

Publicação dos trabalhos apresentados na III
Mostra de Práticas em Psicologia e Educação de
Minas Gerais (em andamento)

Publicação de livro eletrônico da Comissão de
Orientação em Tratamento com Cannabis
Terapêutica (em andamento)
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 Além disso, o setor colaborou na construção de três pesquisas, ainda em
andamento, sendo elas: 

• Perfil da(o) Psicóloga(o) Mineira(o);
• O conhecimento da(o) psicóloga(o) mineira(o) sobre o uso da Cannabis
Terapêutica;
• Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica.
 
Ao longo de 2021, o setor contribuiu na organização de eventos propostos
pelas Comissões, oferecendo apoio logístico e técnico na execução destes,
desde o seu agendamento até à sua realização. São eles:

• 3° Encontro Mineiro de Psicologia do Esporte (EMPE): da formação à
profissionalização (Comissão de Orientação em Psicologia do Esporte),
realizado de 22/4/2021 a 24/4/2021;

• Seminário Virtual de Formação: Aprendizagens, desafios e experiências
de formação em Psicologia em Minas Gerais no contexto da pandemia
(Comissão de Orientação em Psicologia e Formação Profissional),
realizado nos dias 7/5/2021 e 8/5/2021;

• Encontro sobre Alienação Parental (Comissão de Orientação em
Psicologia e Relações com a Justiça), realizado em 14/5/2021;

• 3ª Mostra de Psicologia e Educação de Minas Gerais (Comissão de
Orientação em Psicologia Escolar e Educacional), realizada de 20/9/2021 a
23/9/2021.
:
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 Além disso, o setor colaborou na construção de três pesquisas, ainda em
andamento, sendo elas: 

• Perfil da(o) Psicóloga(o) Mineira(o);
• O conhecimento da(o) psicóloga(o) mineira(o) sobre o uso da Cannabis
Terapêutica;
• Avaliação psicológica para cirurgia bariátrica.
 
Ao longo de 2021, o setor contribuiu na organização de eventos propostos
pelas Comissões, oferecendo apoio logístico e técnico na execução destes,
desde o seu agendamento até à sua realização. São eles:

• 3° Encontro Mineiro de Psicologia do Esporte (EMPE): da formação à
profissionalização (Comissão de Orientação em Psicologia do Esporte),
realizado de 22/4/2021 a 24/4/2021;

• Seminário Virtual de Formação: Aprendizagens, desafios e experiências
de formação em Psicologia em Minas Gerais no contexto da pandemia
(Comissão de Orientação em Psicologia e Formação Profissional),
realizado nos dias 7/5/2021 e 8/5/2021;

• Encontro sobre Alienação Parental (Comissão de Orientação em
Psicologia e Relações com a Justiça), realizado em 14/5/2021;

• 3ª Mostra de Psicologia e Educação de Minas Gerais (Comissão de
Orientação em Psicologia Escolar e Educacional), realizada de 20/9/2021 a
23/9/2021.
:
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AÇÕES DE 
PARTILHA
A Psicologia acontece onde tem pessoas. Compartilhar o conhecimento,
conhecer as orientações e refletir sobre tudo que diz respeito ao humano é
pauta constante do CRP-MG. Em 2021 as atividades on-line ganharam ainda
mais força e pluralidade, como pode ser conferido nos números a seguir: 

LIVES ORIENTATIVAS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

23

ENCONTROS VIRTUAIS
18 Público total = 1755 pessoas

Média de participação = 98 pessoas/atividade
Maior público = 290 pessoas

LIVES DA SÉRIE "SAÚDE MENTAL
DE JANEIRO A JANEIRO12

PRÉ-CONGRESSOS PREPARATÓRIOS DO COREP
20 Presenciais = 16 

On-line = 4



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

EVENTOS
DE GRANDE PORTE
3 Encontro Mineiro de Psicologia do Esporte - EMPE
Data: 22 a 24 de abril
1.927 inscrições
Programação: 9 mesas, média de 500 visualizações em cada uma delas.
 
Seminário Virtual de Formação “Aprendizagens, desafios e experiências
de Formação em Psicologia, em Minas Gerais, no contexto da
pandemia”
Data: 7 e 8 de maio
Público: 317 participantes
Transmissão: Zoom

III Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas: Contribuições
para a proteção integral de crianças e adolescentes
Data: 8 e 9 de julho
Número de inscrições: 2760 
8/7/2021:
Abertura + Conferência “A Psicologia e a violência sexual contra
crianças e adolescentes: cidadania, subjetividade e Justiça”: 2.523
visualizações
Mesa “Os desafios da política de Assistência Social na prevenção e no
combate à violência contra crianças e adolescentes”: 1267 visualizações
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9/7/2021:
Mesa “Atravessamentos da violência contra crianças e adolescentes no
contexto educativo: a Lei 13.935 e a garantia da presença da(o)
psicóloga(o) na escola”: 1077 visualizações
Mesa “A rede de atendimento à saúde integral de crianças e
adolescentes na proteção contra a violência”: 1061 visualizações
. 
III Mostra de Práticas em Psicologia e Educação de Minas Gerais
Data: 20 a 23 de setembro
Número de inscrições: 1700
Visualizações:
20/09: Abertura + Mesa-redonda: Psicologia no contexto escolar:
práticas possíveis no cenário contemporâneo: 1.821 visualizações
23/09: Mesa Educação Popular em tempos de pandemia: a atualidade do
pensamento do educador Paulo Freire + Homenagem ao centenário de
Paulo Freire e encerramento: 725 visualizações
Trabalhos:
101 trabalhos inscritos, 71 trabalhos aprovados, 68 trabalhos
apresentados.
14 salas para apresentação dos trabalhos (dias 21 e 22/09) 

AÇÕES DE 
PARTILHA



O mês de agosto, historicamente no CRP-MG, tem sido um período
contemplado por atividades especiais que marquem o dia 27, conhecido como
Dia da(o) Psicóloga(o) motivado por ser a data da regulamentação da
profissão no Brasil.

Em 2021, a autarquia celebrou os 59 anos da profissão e o dia da categoria
com as ações que podem ser conferidas a seguir:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Criação de selo comemorativo e identidade visual 

AÇÕES DE 
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Realização de 5 lives comemorativas 

AÇÕES DE 
PARTILHA



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Exposição de faixas nos municípios que o CRP-MG tem subsede 

AÇÕES DE 
PARTILHA



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Publicação de 6 vídeos com reflexões de psicólogas(os) a respeito
do slogan “A Picologia em Todos os Lugares” 

AÇÕES DE 
PARTILHA
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Publicação de posts em que conselheiras(os), psicólogas(os) e
estagiárias(os) da equipe técnica do CRP-MG compartilharam
reflexões sobre o slogan 

AÇÕES DE 
PARTILHA
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Produção de 4 filtros para Instagram e 1 avatar para o Facebook 

AÇÕES DE 
PARTILHA
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Dia 27 de agosto: publicação de mosaico e vídeo-cartão

AÇÕES DE 
PARTILHA
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Mensagem da presidenta Lourdes Machado na abertura do mês

AÇÕES DE 
PARTILHA



Completa o conjunto de ações comemorativas ao Mês da(o) Psicóloga(o) o
relançamento da Revista CRP Minas Gerais - veículo com periodicidade
semestral que teve sua produção suspensa em 2020, em função de trâmites
licitatórios que ficaram suspensos no período inicial da pandemia.  

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

AÇÕES DE 
PARTILHA



AÇÕES DE 
PARTILHA

A categoria, como também toda a sociedade, acessa toda e qualquer
informação produzida pelo CRP-MG, por meio de seus canais de Comunicação.
Em 2021, o rol de veículos prestou seus serviços de forma ininterrupta.
São eles:

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

Criação de selo comemorativo e identidade visual 

S I TE  c rpmg .o rg . b r

Pe r f i l  no  Facebook  @c rpmg

Pe r f i l  no  I n s tag ram @c rpmg

Cana l  no  you tube  ascomcrpmg

Bo le t im e l e t rôn i co  Ps i coOn l ine

https://crp04.org.br/
https://web.facebook.com/crpmg
https://www.instagram.com/crpmg/
https://www.youtube.com/ascomcrpmg


Dois mil e vinte e um pode ser considerado como um divisor de águas na
gestão interna da autarquia. A partir da criação da assessoria de Gestão de
Pessoas no período anterior foi possível consolidar algumas importantes
atividades a partir deste ano, contemplando: 
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Revisão e aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
2021 (Resolução do PCCS - Portal da Transparência).

Realização de Concurso Público para solucionar vacâncias em
alguns setores.

Desenvolvimento da Avaliação de Performance por meio de
levantamento, tabulação, feedbacks, Plano de
Desenvolvimento Individual e avaliação de todo o processo.

Implementação da Pesquisa de Clima, mapeando críticas que
possam ser transformadas em melhorias na gestão. 

Manutenção do Comitê de Retomada das Atividades
Presenciais, realizando monitoramento da pandemia com
vistas ao melhor funcionamento da autarquia.

Monitoramento do Planejamento Estratégico, enfatizando sua
importância para a instituição. 



A Assessoria Jurídica (AssJur) atua dentro do Setor Jurídico, em conjunto
com a advogada, e é responsável tanto por serviços jurídicos consultivos,
quanto por serviços jurídicos contenciosos. Sempre que provocada, emite
pareceres e opiniões acerca da legalidade de diversas atividades da
autarquia, desde o planejamento dessas até o curso de suas execuções.
Promove ainda o controle de legalidade dos créditos fiscais e, após
acompanhar os Processos de Cobrança, anui com a inscrição de
inadimplentes em Dívida Ativa, iniciando incontinente a recuperação judicial
dos créditos do Conselho, por meio da distribuição de Execuções Fiscais.
Atua na Representação Judicial de toda e qualquer Ação Judicial que
envolva o CRP-MG e, quando a questão exige o conhecimento técnico-
jurídico e/ou a habilitação profissional, faz Representação Extrajudicial do
CRP. Em 2021, a Assessoria manteve seu foco de trabalho na(o):
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Dedicação à Diretoria, à Comissão de Ética, à Comissão de
Orientação e Fiscalização, reservado tempo aos Processos
Judiciais em que o Conselho figura como parte ou
interessado.  

Exercício da função de Tribunal Regional de Ética e em
Comissões Administrativas ou Temáticas e no assessoramento
às Assembleias Ordinárias e Extraordinárias.

Revisão de ofícios, contratos, produção de documentos que,
em sua maioria, são de acesso público, como são os
pareceres emitidos durante os processos de licitação e as
petições processuais de defesa dos interesses do órgão.

Alcance de níveis de resultado elevados, seja do ponto de
vista da recuperação de créditos, seja do ponto de vista dos
acertos que o Conselho conquistou a partir de sua
consultoria.



Colocar em prática tudo que se pretende depende de uma gestão cuidadosa,
rigorosa e arrojada no que tange às finanças. O orçamento do CRP-MG para o
ano de 2021 foi aprovado pela Assembleia Geral Ordinária das(os)
Psicólogas(os) de Minas Gerais realizada no dia 18 de setembro de 2020.

RECEITAS

As receitas da entidade são disciplinadas pela Lei Federal 5.766/1971, e pela
Resolução CFP n° 03/2007, que estabelecem regras de arrecadação e
compartilhamento das receitas entre os Conselhos Regionais de Psicologia e
o Conselho Federal.

A proposta orçamentária para o ano de 2021 estimou a arrecadação em     
 R$18.473.268,00, e a utilização de superávit financeiro de exercícios
anteriores no valor de R$7.630.000,00. 

Do valor estimado, o Conselho arrecadou R$21.702.903,14, o que representa
117,48% da receita estimada. Da receita total do exercício, as receitas com o
recebimento de Anuidades de Pessoas-Físicas, que é a de maior
representatividade, foi realizada ao percentual de 65,53% e as demais
receitas, estão segregadas em receitas patrimoniais, que são as aplicações
financeiras em Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro
Nacional, receitas de serviços, que se referem às taxas de inscrição de
pessoa-física, jurídica e de emissão de 2ª via de carteira, receitas com dívida
ativa administrativa, judicial, receitas com juros, multa, entre outras. O
comparativo de Receita - Exercício 2021 está disponível no Portal da
Transparência e pode ser acessado clicando aqui.
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https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financas/receitas/


DESPESAS

Já o orçamento fixou a despesa em R$26.103.268,00 “crédito disponível da
despesa”, sendo que deste montante, foi executado (empenhado)             
 R$20.662.411,71, o que representa 79,16% do fixado, resultando em uma
economia orçamentária de 20,84%. Do montante empenhado, R$15.879.182,74
foram pagos no exercício de 2021.

Da despesa total do exercício, cada grupo abaixo apresentou os seguintes
gastos:

- Pessoal e Encargos = R$ 6.119.558,17
- Juros e Encargos da dívida = R$ 1,35
- Outras Despesas Correntes = R$ 9.295.023,09
- Investimentos = R$ 464.600,13
  Total = 15.879.182,74

Pessoal e Encargos: No montante dos dispêndios com pessoal e encargos
estão contemplados os gastos com remuneração, encargos patronais,
benefícios com vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e auxílios
creche.

Outras Despesas Correntes: Este grupo contempla as despesas com
manutenção da máquina, realização de atividades voltadas à atuação
finalística do Conselho e os repasses ao Conselho Federal de Psicologia da
cota parte, cota revista e fundo de seção.

Investimentos: Aquisições de bens de capital para integração ao patrimônio
permanente do Conselho.
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O comparativo de Despesa - Exercício 2021 está disponível no Portal da
Transparência e pode ser acessado clicando aqui. 

RECEITAS X DESPESAS

                                                                     
                                                                     Confrontando a receita 
                                                                     arrecadada em 2021 
                                                                     com as despesas        
                                                                     empenhadas, o CRP-MG 
                                                                     apurou um superávit    
                                                                     orçamentário de               
                                                                     R$1.040.491,43

GESTÃO DOS CUSTOS

O total das despesas fixadas no orçamento, estão segredadas em centros de
custos para maior controle e gestão dos gastos do CRP-MG. 

Veja tabela com a descrição de todos os centros de custos, valor orçado e
empenhado no exercício de 2021.

Do total das despesas orçadas no montante de R$26.103.268,00 e
empenhadas no montante de R$20.662.411,71, pode-se concluir que em 2021 o
CRP-MG obteve um saldo positivo orçamentário de R$5.440.856,29, ou seja,
em termos percentuais, 79,16% da despesa orçada foi empenhada, e 20,84%
não foi gerado nenhuma obrigação de garantia de pagamento.
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RECEITA ARRECADADA 2021 R$ 21.702.903,14

DESPESA EMPENHADA 2021 R$ 20.662.411,71

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO R$ 1.040.491,43

https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financas/despesas/
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP,
alinhadas ao que regulamenta a Lei nº 4.320/64 e aos procedimentos
contábeis constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP – 8ª Edição).

As demonstrações contábeis exigidas por lei e elaboradas pelo Conselho
Regional de Psicologia Minas Gerais são as seguintes:

• Balanço Patrimonial – Evidencia os ativos, passivos e patrimônio líquido do
Conselho.

• Balanço Orçamentário – Demonstra as informações do orçamento aprovado
em comparação com sua execução, evidenciando as receitas previstas x
receitas realizadas e despesas fixadas x despesas realizadas.

• Balanço Financeiro – Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os
ingressos e dispêndios extra orçamentários, bem como os saldos das
disponibilidades de caixa do início do exercício e os que serão repassados
para o ano seguinte.

• Demonstração de Fluxo de Caixa – Visa demonstrar as entradas e saídas de
caixa, separando os fluxos em atividades operacionais, atividades de
investimento e atividades de financiamento.

• Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstra as variações
aumentativas (receitas) e diminutivas (despesas) que modificam o patrimônio
líquido da entidade.

OLHAR
PARA DENTRO 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021



A seguir consta um resumo das demonstrações financeiras do exercício 2021.
Para consultá-las, no formato completo, conforme exigido pela legislação
vigente, basta acessar o link inserido abaixo de cada demonstrativo para
acesso ao portal da transparência.
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Ao final do exercício de 2021, o Balanço Patrimonial do CRP-MG apresenta:

- Patrimônio Líquido (ativo – passivo) = R$ 44.719.229,56
- Capital Circulante Líquido (ativo circulante – passivo circulante) = R$
34.093.257,01
- Índice de Liquidez Corrente (ativo circulante / passivo circulante) = 26,33.
Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida o CRP-04/MG tem em caixa, ou em
ativos realizáveis no curto prazo, R$ 26,33 para fazer frente à obrigação.

O Balanço Patrimonial – Exercício 2021 pode ser acessado no Portal da
Transparência clicando aqui.
.

https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/balanco-patrimonial-crp-04-exercicio-2021/


Principais resultados orçamentários do exercício 2021:

- A receita total do exercício foi de R$21.702.903,14, o que representa 117,48%
do estimado para 2021.
- A despesa empenhada do exercício foi de R$20.662.411,71, o que representa
79,16% do valor autorizado para 2021.
- O resultado orçamentário do exercício (receitas - despesas) resultou em um
superavitário de R$1.040.491,43.

Balanço Orçamentário – Exercício 2021 pode ser acessado no Portal da
Transparência clicando aqui.
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https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/balanco-orcamentario-crp-04-exercicio-2021/


Ao início de 2021 o Balanço Financeiro apresentava o valor de
R$26.517.160,70, enquanto no final do ano o valor era de R$32.198.100,43.
Significa que os ingressos (orçamentários e extra orçamentários) superaram
os dispêndios em R$5.680.939,73.

Balanço Financeiro – Exercício 2021 pode ser acessado no Portal da
Transparência clicando aqui.
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https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/balanco-financeiro-crp-04-exercicio-2021/


O resultado patrimonial do exercício, apurado pela diferença entre as
Variações Patrimoniais Aumentativas – VPAs e as Variações Patrimoniais
Diminutivas – VPDs, foi de R$5.708.925,13.

Demonstrações variações patrimoniais – Exercício 2021 pode ser acessado no
Portal da Transparência clicando aqui.
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https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/variacoes-patrimoniais-crp-04-exercicio-2021/
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Quase todo o fluxo de caixa do CRP-04/MG é oriundo das atividades de
operações. As atividades de investimento tiveram saídas de R$ 464.600,13
referente a aquisição de bens que foram incorporados ao patrimônio do
Conselho.

Demonstração Fluxo de Caixa – Exercício 2021 pode ser acessado no Portal
da Transparência clicando aqui.

As notas explicativas às demonstrações contábeis do exercício de 2021 do
Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, também estão disponíveis para
consulta no portal da transparência, clicando aqui.
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https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/demonstrativo-fluxo-de-caixa-crp-04-exercicio-2021/
https://transparencia.cfp.org.br/crp04/financa/notas-explicativas-crp-04-exercicio-2021/


O parque tecnológico do Conselho passou por reformulação com vistas ao
atendimento on-line à categoria e ao teletrabalho. As novidades vieram para
atender o momento e também como uma antecipação de projetos que
estavam em fase de estudo. As principais ações em 2021 foram:
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Validação dos portais google e zoom para realização de
videoconferências e reuniões, ultrapassando a casa de 300
atividades realizadas e 370 atendimentos à categoria para o
uso das ferramentas tecnológicas.

Contratação de empresa especializada para efetuar rotinas e
política de backups diários.

Aquisição de 32 notebooks, equipamentos profissionais de
áudio e vídeo para vídeoconferência e da da unidade NAS-6TB..

Desenvolvimento de sistema de agendamento online para
atendimento às demandas da categoria.

Atualização para a 7ª geração do firewall - segurança de
borda da estrutura interna da rede do CRP-MG.

Elaboração do plano de classificação e tabela de
temporalidade, permitindo melhor organização e agilidade na
pesquisa por documentos, dentro do programa de gestão de
arquivos. Além disso, foi apresentado o projeto de repositório
Digital utilizando a plataforma Tainacan.

CRP-MG
EM NÚMEROS 



Verdadeiro pulmão da autarquia, o setor de Registros, vencida a fase de
adaptação e implementando formas inovadoras e criativas de trabalho, se
viu diante de números bastante positivos que comprovaram que atuação à
distância não compromete o funcionamento da instituição. São eles:

CRP-MG
EM NÚMEROS 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

ATENDIMENTO GERAL
10.761 e-mails respondidos pelo endereço eletrônico principal
do setor: atendimento@crp04.org.br, sendo que não estão
contabilizados os e-mails recebidos nos endereços eletrônicos
das(os) integrantes da equipe.

PESSOA JURÍDICA
216 registros novos
16 registros cancelados
1.029 certificados emitidos

PESSOA FÍSICA
4.247 registros novos
839 registros cancelados
7 efetivações de inscrições secundárias
44 cancelamentos de inscrições secundárias



Ainda dentro da Gerência Administrativa, outro setor de extrema relevância
para autarquia, o chamado "Compras", organiza todos os processos de
contratação, aquisição e licitação com a máxima transparência e  zelo. Em
2021, seus principais números são:

CRP-MG
EM NÚMEROS 
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LICITAÇÕES
7 pregões eletrônicos
63 dispensas
3 inexigibilidades
3 convênios
1 concorrência
2 adesões à ARP

PROCESSOS
59 de serviços
19 de compras

CONTRATOS
22 assinados
4 encerrados




