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ROL DE RESPONSÁVEIS 
 
 
Diretores responsáveis no período de 01/01/2019 até 
22/05/2019: 
 
Eduardo Jasson Loureiro Muniz Moita - 740.405.373-00 
Conselheiro Presidente 
 
José Augusto Santos Ribeiro - 657.687.793-53 
Conselheiro Vice-Presidente 
 
Elizandra Ferreira Pires de Carvalho - 917.166.083-68 
Conselheira Tesoureira 
 
Cinthya Selma de H. Barbosa Soares Araújo - 682.109.653-87 
Conselheira Secretária 
 
Diretores responsáveis no período de 23/05/2019 até 
26/09/2019: 
 
José Augusto Santos Ribeiro - 657.687.793-53 
Conselheiro Presidente 
 
Valéria Macedo de Sousa Bezerra - 010.173.503-02 
Conselheira Vice-Presidente 

 
 
Elizandra Ferreira Pires de Carvalho - 917.166.083-68 
Conselheira Tesoureira 
 
Cinthya Selma de H. Barbosa Soares Araújo - 682.109.653-87 
Conselheira Secretária 
 
Diretores responsáveis no período de 27/09/2019 até 
31/12/2019: 
 
Samila Marques Leão - 004.385.433-86 
Conselheira Presidente 
 
Juliana Barbosa Dias Maia - 756.627.793-68 
Conselheira Vice-Presidente 
 
Carlos Alberto Matos da Silva - 042.740.321-91 
Conselheiro Tesoureiro 
 
Rodrigo Almeida Damasceno - 050.176.763-09 
Conselheiro Secretário 
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LISTA DE SIGLAS 
 

CRP – Conselho Regional de Psicologia; 

CFP – Conselho Federal de Psicologia; 

UPC – Unidade Prestadora de Contas. 

SIC – Sistema de Informação ao Cidadão; 

COE – Comissão de Orientação e Ética; 

COF – Comissão de Orientação e Fiscalização; 

CDH – Comissão de Direitos Humanos; 

PL – Projeto de Lei; 

CIP – Carteira de Identidade Profissional; 

OMS – Organização Mundial da Saúde; 

ABRAPSIT - Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego; 

GT – Grupo de Trabalho; 

CFP – Conselho Federal de Psicologia; 

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público; 

SISCONT – Sistema de Contabilidade; 

CEDP - Conselho Estadual da Pessoa Idosa; 

CESPI - Conselho Estadual de Saúde do Piauí; 

CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CEPCT – Comitê Estadual de Promoção e Combate a Tortura; 

FATSUAS – Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS; 

CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social; 

CMS - Conselho Municipal de Saúde; 

RPDDH - Rede Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CEHT - Comitê Estadual de Enfrentamento a Homofobia e Transfobia;  

CCPTE - Comitê de Combate e Prevenção a Tortura do Estado. 
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MENSAGEM DO DIRIGENTE MAXIMO 
 

Olá, sou Juliana Barbosa Dias Maia, atualmente estou como 
presidente do CRP-21ª e venho contribuir para zelar pela 
Psicologia no Piauí, defendendo-a como ciência e profissão a fim 
de desenvolver práticas coletivas de transformação social e de 
fortalecimento profissional. Estive no grupo eleito para a gestão 
de 2016-2019 e assumi a responsabilidade de por mais um 
triênio, me comprometer com a categoria voluntariamente de 
maneira ética e com responsabilidade atendendo aos preceitos 
do Código de Ética Profissional da Psicologia e dos atos oficiais do 
Sistema Conselhos. Atualmente faço parte da diretoria, 
ocupando o cargo de Conselheira Presidente. 
 

O CRP-21ª tem como uma de suas metas a 
descentralização das ações e promover articulação entre as(os) 
psicólogas(os) no Estado do Piauí. Em janeiro, para desenvolver 
ações alusivas à campanha do Janeiro Branco, foi realizada uma 
programação pautada na psicoeducação das pessoas e das 
instituições promovendo a saúde mental e combatendo o 
adoecimento emocional dos indivíduos nos municípios de 
Teresina, São Raimundo Nonato, Piripiri e Parnaíba. Esse 
exercício foi marcado pela transição de gestão com o processo 
eleitoral que se iniciou no mês de fevereiro com a realização dos 
pré-COREPs e culminando com o III COREP nos dias 29 e 30 de 
março. Todos esses eventos foram possíveis de serem 
vivenciados nos municípios de Teresina, São Raimundo Nonato, 
Picos, Floriano, Piripiri e Parnaíba. Em agosto também se realizou 
atividades alusivas ao dia do Psicólogo em todos esses 
municípios. O CRP-21ª dialogou com a categoria sobre o lugar do 
psicólogo no SUAS, articulada com a COF, oportunizando 
momentos de orientação e diálogo com a categoria. 
 

De maneira continuada, outras ações foram 
empenhadas para fortalecer não só a representatividade 
institucional como também a Psicologia, a saber: seminários, 
articulação política, eventos temáticos (janeiro branco, 
setembro amarelo, outubro rosa), destaques e 
reconhecimentos institucionais, visitas institucionais, 
solenidades e consultas públicas online e presenciais. O 
desempenho na gestão no ano de 2019 encontram-se 
exitosas e contemplando alguns desafios enfrentados e 
cientes de novas realidades profissionais.  
 

Todas as nossas atividades versaram para melhores 
condições de trabalho, além dos benefícios e interesses da 
categoria, tais como na articulação pela aprovação do PL das 
30h, no PL da inclusão das (os) psicólogas (os) nas escolas 
públicas, no PL referente ao estabelecimento do piso salarial, 
e tantas outras proposições que vem sendo acompanhadas 
pelos regionais e são imprescindíveis para a profissão.  As 
atividades são muitas, intensas e diversificadas e não 
poderiam ser realizadas sem o apoio e a participação das 
Comissões, GTs, colaboradores, funcionários e conselheiras 
(os). Portanto, a valorização da participação de todas (os) 
psicólogas (os) em diversos momentos promove o 
empoderamento democrático da categoria junto à 
sociedade, às instituições e aos profissionais para o 
fortalecimento da Psicologia e do avanço no reconhecimento 
das psicólogas (os) em todo o Estado. 

 
 

Juliana Barbosa Dias Maia 
CRP-21ª/00478 

Conselheira Presidente 
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1 Visão geral da organização 
 

 
O Conselho Regional de Psicologia da Vigésima Primeira Região (CRP-21ª) é inscrito no CNPJ de n° 19.698.999/0001-12 e foi criado 

pela resolução CFP n° 001/2013. Autarquia federal de direito público tem por finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão no Estado do Piauí que possui 3.115 profissionais psicólogos e psicólogas e 182 organizações (clinicas, consultórios, etc.). É 

também atribuição do Conselho zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como 

ciência e profissão. Atualmente a sede do CRP-21ª esta localizada na Rua Vereador Luís Vasconcelos, n° 986, Bairro: São Cristóvão, 

Teresina, Piauí. CEP: 64.052-250. 

Não somos um órgão corporativo de defesa, tampouco promotor de formação profissional, papéis estes dos sindicatos e das 

instituições formadoras, respectivamente, mas um defensor da sociedade por meio da legislação e da organização da categoria na 

direção da ética. É somente por meio do oferecimento de um quadro profissional claro e destacado que uma profissão poderá ter 

retornos da comunidade a qual a mesma se destina. Entretanto, uma vez que é função desta autarquia o zelo pelo exercício profissional 

ético, a mesma realiza discussões com a categoria acerca de como podem ser aumentadas as suas atuações em direção à melhoria da 

vida das pessoas. Para tanto, desenvolve ações que promovam a integração de profissionais na construção de uma política que seja 

correspondente às necessidades da população. 

 

Missão: Zelar pela Psicologia Piauiense como ciência, profissão e prática de transformação social, norteados por princípios éticos. 

 

Visão: Tornar-se referência de gestão política continuada, unir e aproximar os psicólogos inscritos no CRP-21ª, visando uma maior 

participação desses nas ações do seu Conselho, consolidando e representatividade da Psicologia na sociedade 
 

Valores: Honrar com honestidade e responsabilidade o código de ética profissional do psicólogo. 
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1.1 Estrutura Organizacional, de Governança e Principais Dirigentes 
 

 

 

 

ASSEMBLEIAS: É instancia máxima deliberativa do Sistema 

Conselhos, compostas pela maioria absoluta de profissionais 

presentes em data, horário e local previamente agendado. 

 

PLENÁRIO: É órgão deliberativo do CRP-21ª, que aprova as 

estratégias e planeja as ações políticas e administrativas 

executadas pela entidade. Além disso é responsável pela 

aprovação de normas e regulamentos internos, bem como 

julgar processos éticos. Composto por 18 Conselheiros, 

divididos em efetivos e suplentes. 

 

DIRETORIA: Órgão responsável pela operacionalização de 

diretrizes e decisões do Plenário, é constituída de Presidente, 

Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo plenário 

em primeira reunião após a posse dos eleitos, são considerados 

os principais dirigentes do Conselho. Compete a diretoria 

organizar e dirigir todos os atos administrativos do CRP-21ª, 

dando ordem a todas as contratações de pessoal e 

terceirizados, demissões, compras públicas e demais ações 

necessárias para manter o funcionamento do Conselho. O 

Presidente e o Tesoureiro são os ordenadores de despesas, 

responsáveis pela execução de pagamento e principais atos de 

gestão. Atualmente a diretoria é composta pela Conselheira 

Presidente Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia, Conselheira Vice-

Presidente Psicóloga Joyce Nogueira Mesquita, Conselheiro 

Tesoureiro Psicólogo Carlos Alberto Matos da Silva e Conselheiro 

Secretario Psicólogo Rodrigo Almeida Damasceno. 

 

COMISSÕES PERMANENTES E ESPECIAIS: As comissões 

são órgãos consultivos e auxiliares, são instituídas por atos 

normativos, indicando seus objetivos e atribuições. É composta 

por conselheiras (os), profissionais (psicólogas e psicólogos) e 

convidados. Suas principais atribuições são: apropriar-se das 

legislações internas e externas, assessorar o plenário e a 

diretoria quando solicitados, implementar ações e organizar 

eventos de interesse da categoria. As comissões permanentes 

do CRP-21ª atualmente são: Comissão de Orientação e 

Fiscalização (COF), Comissão de Orientação e Ética (COE) e 

Comissão de Direitos Humanos (CDH). 
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1.2 Organograma Institucional  
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Serviços do Conselho: 
 
Orientações quanto a apresentação de documentos 

necessários para inscrições pessoa física ou jurídica, 

reativações, transferências, segunda via de carteira, entre 

outros assuntos correlatos: secretaria@crp21.org.br e 

secretaria2@crp21.org.br / (86) 99447-5061/(86) 99449-

1935 ligações e WhatsApp. 

 

Orientação sobre o pagamento de anuidades, 

negociações, atualização de boletos, emissão de segunda 

via, entre outros assuntos correlatos: 

financeiro@crp21.org.br e cobranca@crp21.org.br / (86) 

99431-8485 ligação e WhatsApp. 

  

Denúncias e orientação técnica profissional: 

fiscalizacao@crp21.org.br, fiscalizacao2@crp21.org.br e 

coe@crp21.org.br /(86) 99509-0057 e (86) 99432-5169 

ligação e WhatsApp.  

  

Além desses canais de solicitação o CRP-21ª utiliza o envio 

de mala direta através dos e-mails ouvidoria@crp21.org.br 

e comunicacao@crp21.org.br para enviar notícias e 

informativos para a categoria. O e-mail da ouvidoria 

também é disponibilizado para demais solicitações de 

interesse da categoria. 

 

1.3 Principais Canais de Comunicação 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Portal da Transparência e Sistema de Informação ao 

Cidadão: 

 
O portal da transparência do CRP-21ª está disponível no link 

https://transparencia.cfp.org.br/crp21/. Nesse portal o 

profissional tem acesso a todos os documentos gerados pelo 

Conselho como relatórios contábeis, portarias, resoluções, atas 

de plenária, informações sobre gestão de pessoas, diárias pagas 

a conselheiros, entre outros conteúdos e documentos 

disponíveis ao cidadão. 

 

Também é possível ter acesso ao Sistema de Informação ao 

Cidadão (SIC) disponível para atendimento ao público no link: 

https://esic.cfp.org.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsi 

stema. 

 
Redes Sociais e Site: 
 
Além desses canais, as redes sociais e o site institucional são 
importantes ferramentas de comunicação utilizadas pela 
categoria. O site pode estar disponível através do link 
www.crp21.org.br e as redes sociais no Instagram (@crp21pi) e 
Facebook (Crpsi21). 

mailto:fiscalizacao@crp21.org.br
mailto:fiscalizacao2@crp21.org.br
mailto:ouvidoria@crp21.org.br
mailto:comunicacao@crp21.org.br
https://transparencia.cfp.org.br/crp21/
https://esic.cfp.org.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsi%20stema
https://esic.cfp.org.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsi%20stema
http://www.crp21.org.br/
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1.4 Fatores Externos 
 

 CRP-21ª procurando atender aos anseios dos profissionais 
de psicologia do Piauí, buscou participar ativamente das 
atividades no Congresso Nacional, visando a criação de 
projeto de leis para que fossem analisados e aprovados. 

Durante o exercício de 2019 a psicologia foi afetada negativamente 
pela falta de aprovação da PL 511/2017, que trata da jornada de 30h 
para as(os) psicólogas(os) brasileiras(os). O PL acrescenta artigo à Lei 
nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, que “Dispõe sobre os cursos de 
formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo”. A 
redução da duração do trabalho visa, acima de tudo, assegurar a 
qualidade de vida das(os) trabalhadoras(es), o que é fundamental 
para aquelas(es) profissionais que, pela natureza do trabalho 
desenvolvido, necessitam efetivamente de maior descanso entre as 
jornadas de trabalho. Além de ressaltar a importância de fixação da 
carga horária para as(os) profissionais da Psicologia que trabalham 
com políticas públicas, onde não há mecanismo de negociação para 
acordos coletivos, tornando fundamental a necessidade de regulação 
sobre a jornada de trabalho de Psicologia no setor. Além de condições 
isonômicas com outras(os) profissionais de saúde que trabalham em 
equipes multidisciplinares com profissionais da Psicologia.  
 

Outra possível ameaça a psicologia foi a criação da PL 
3267/19 que ignora a necessidade de uma realização mais periódica 
da perícia psicológica no contexto do trânsito. De acordo com dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil aparece em quinto 
lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. A OMS 
estima, ainda, que sem melhorias para prevenção de acidentes 1,9 
milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 e 2,4 milhões, 
até 2030. Entre as preocupações está a previsão do aumento de 5 
para 10 anos da validade da CNH e de possíveis alterações da 
avaliação psicológica no contexto de trânsito, pois a medida 

desconsidera os efeitos sociais, como acidentes de trânsito, oriundos 
do comportamento de condutoras(es) que, com o passar do tempo, 
desenvolvem doenças ou limitações de ordem física, mental e 
também psicológica. A Psicologia do Trânsito é uma das treze 
especialidades da Psicologia e cuida da saúde, segurança e bem-estar 
psíquico e emocional do indivíduo no contexto do trânsito, 
regulamentada pela Resolução CFP nº 013/2007, que após a devida 
concessão e reconhecimento encontra-se registrada na Carteira de 
Identidade Profissional das(os) psicólogas(os). Hoje, a Especialidade 
em Psicologia do Trânsito é a segunda maior no país, segundo os 
registros do CFP, ficando apenas atrás da Especialidade em Psicologia 
Clínica. A aprovação dessa lei trará impactos negativos ao CRP-21 e 
seus profissionais registrados. O fator positivo foi a derrubada do Veto 
nº 37/2019 ao PL 3688/2000, que trata da prestação de serviço de 
Psicologia e Serviço Social nas redes públicas de educação básica.  
 

A atuação das(os) profissionais de Psicologia e Serviço Social 
na rede básica é fundamental, por se somarem à equipe pedagógica, 
auxiliando na elaboração de Projeto Político Pedagógico que 
considere a realidade das instituições e as relações estabelecidas 
entre seus segmentos, além da articulação com outros setores da 
sociedade.  O veto presidencial ao PL, demonstrou insensibilidade ao 
tema, mesmo diante de casos emblemáticos na sociedade como o 
massacre ocorrido na escola Raul Brasil, em Suzano (SP), em março de 
2019. Outro fator externo negativo foi a PEC 108/2019, foi enviada ao 
Congresso pelo governo federal em julho/2019 e pretende acabar 
com a obrigatoriedade de inscrição de profissionais nos conselhos de 
classe. Segundo texto do projeto, entre outras questões, existe a 
previsão de transformar a natureza jurídica das entidades, que 
deixariam de ser públicas e passariam a ser privadas. 
 

 

O 
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1.5 Modelo de Negócios (Cadeia de Valor) 
 

Cadeia de valor é o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, desde as relações com os fornecedores e ciclos 

de produção/venda até a fase final da entra do produto/serviço produzido por essa organização. Abaixo segue ilustração da cadeia de 

valor do Conselho Regional de Psicologia 21ª Região. 
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2 Governança, Estratégica e Alocação de Recursos 
 
 
  O CRP-21ª tem como objetivo se tornar uma referência em Conselho de Fiscalização Profissional, fortalecendo a psicologia não 

somente como ciência, mas também como profissão. Para o exercício de 2019 foram planejadas ações de fiscalizações e atividades 

como cursos e eventos voltados para a categoria. As comissões especiais e permanentes participaram ativamente para tornar os 

eventos possíveis, tendo todo apoio financeiro do CRP-21 para custeio de estrutura e manutenção.  Além disso o ano de 2019 tem seu 

planejamento diferente dos outros por ser um ano de eleição, o CRP-21ª prepara a categoria para escolherem seus próximos 

representantes, bem como participarem dos Congressos Regionais e Nacionais, sugerindo e votando propostas que nortearam toda a 

gestão dos novos Conselheiros e Conselheiras eleitos. 

 

O “(im)pertinente” compromisso social da Psicologia na resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas, 

econômicas, sociais e culturais foi o tema central do Congresso Nacional de Psicologia e trouxe os seguintes eixos: Organização 

democrática e representativa do Sistema Conselhos; O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações com a 

democracia e direitos humanos; Do Exercício Profissional. Em torno desse tema foi planejado as ações para o próximo triênio. O CRP-

21ª possui a seguinte estrutura de governança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA 
GERENCIAL 
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2.1 Principais Programas, Projetos e Iniciativas  

 

No exercício de 2019 parte do planejamento dessa Autarquia foi para as eleições, pois a categoria participa ativamente de todo o 

processo, tornando um dos processos mais democráticos que existem no âmbito dos Conselhos de Classe. Em resumo podemos citar os 

principais projetos realizados e seus respectivos custos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as ações e investimentos realizados por essa Autarquia são de ordem da Plenária e dos Diretores, os órgãos externos 

acompanham essas atividades através do portal da transparência do CRP-21ª. Além disso o CFP realiza anualmente auditoria interna de 

conformidade para analisar e revisar todos os procedimentos realizados no Regional. 
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3 Ricos, Oportunidades e Perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CRP-21ª ainda não possui controle Interno. Anualmente o CFP envia uma empresa de Auditoria Interna, para verificar os 

procedimentos e as demonstrações contábeis. Os apontamentos recomendados pela Auditoria, são analisados e passíveis de 

justificativa, o esclarecimento e a documentação para embasamento desta justificativa são encaminhados para a empresa de Auditoria 

e para o CFP. Se observado alguma necessidade de mudança/correções nos procedimentos apontados, a recomendação é acatada. 
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4 Resultados e Desempenhos da Gestão 

 

4.1 Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Comissão de Orientação e Ética (COE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão de Orientação e Fiscalização é responsável pela supervisão e 

coordenação das atividades de fiscalização e orientação, suas atribuições 

são estabelecidas na Resolução CFP n° 010/2017. Atualmente o Conselho 

possui 02 fiscais lotados no setor de fiscalização responsáveis pelo 

recebimento de denúncias, visitas técnicas, fiscalizações de rotina, 

orientação profissional, entre outras atividades.  

 

A Comissão de Orientação e Ética é responsável pela aplicação do Código de 

Processamento Disciplinar (CPD) na Jurisdição Piauí, contou com a 

participação de 03 (três) membros, sendo 01 (um) Conselheiro Efetivo e 02 

(dois) membros (na qualidade de Psicólogos Convidados), além de apoio 

técnico executado por funcionária Psicóloga Fiscal durante 03 (três) meses e 

suporte da Assessoria Jurídica quando solicitado. Em 2019 foram recebidas 

03 (três) representações novas e distribuídos para os relatores 06 (seis) 

procedimentos disciplinares oriundos de período anterior ao referido ano. 

Além de realizar orientações sobre o CPD à toda categoria. 
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4.3 Comissão de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão de Educação do CRP-21ª realizou atividades em 2019 de 

extrema importância para a psicologia no âmbito da educação. 

Dentre elas temos em destaque: 

 

 

✓ Mapeamento do(a)s Psicólogo(a)s que atuam na interface 

Psicologia e Educação no âmbito do Estado do Piauí; 

 

✓ Roda de conversa realizada no dia 19/07/2019 com a Comissão 

de Orientação e Fiscalização do CRP-21 e psicólogos do IFPI 

sobre: a Nota de Orientação sobre as possibilidades e limites da 

atuação do Psicólogo em casos de desvio de conduta com 

conotação sexual e a elaboração de documentos psicológicos 

no contexto educacional e escolar; 

 

✓ Demais atividades resumidas no quadro ao lado. 
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4.4 Comissão de Direitos Humanos                                                       4.5 GT de Psicologia Clínica 

A Comissão de Direitos Humanos participou ativamente em 

detrimento da defesa das minorias e inclusão social, realizando 

as seguintes atividades: 

 

✓ Foram realizadas 07 (sete) reuniões de planejamento das 

ações; 

 

✓ Eventos e Atividades: Relatório de Inspeção Nacional em 

comunidades terapêuticas, em defesa da Reforma 

Psiquiátrica; Seminário Álcool e Outras Drogas na Perspectiva 

da Redução de Danos; V Encontro Nacional das Comissões de 

DH do Sistema Conselhos; Roda de Conversa Psicologia 

Ambiental e Direitos Humanos; Participação em reunião para 

discussão da Resolução 001/99 que dispõe de orientação aos 

psicólogos frente a questões de orientação sexual; Ato contra 

a PLC 37/2013 que altera a legislação e vem dispor sobre o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as 

condições da atenção aos usuários ou dependentes de 

drogas; Seminário de Saúde Mental de LGBT, como parte da 

15ª Semana do Orgulho de Ser; Mobilização para a 

construção de ambulatórios para população transexual que 

deve ser organizado pela Fundação de Saúde e Roda de 

Conversa sobre feminicídio. 

 

✓ Emissão de mais de 50 certificações e declarações. 
 

O Grupo de trabalho de Psicologia Clínica tem por 

objetivo realizar ações através de grupo de estudo, 

encontros e eventos que debatam as Clínicas 

Psicológicas e as necessidades da contemporaneidade 

visando a promoção de conhecimentos técnico 

científicos que contribuam para a formação e a práxis 

profissional. As ações tiveram como público-alvo: 

psicólogas(os) e estudantes de Psicologia.   

 

✓ Foram realizadas 06 (seis) reuniões de planejamento 

das ações; 

 

✓ Três encontros para formação de Grupos de Estudo: 

Onde foi possível exercitar a definição, identificação, 

treinamento e importância das habilidades 

psicoterapêuticas dos profissionais e estudantes, 

utilizando a técnica de ensaio comportamental. 

 
✓ Eventos e Atividades: Roda de Conversa: Saúde 

mental das mulheres; Roda de Conversa: Vamos 
falar sobre saúde mental?; Roda de Conversa: Liga 
LGBT; Roda de Conversa: Centro Acadêmico de 
Psicologia da UESPI; Bate Papo Psi - Os desafios do 
Psicólogo na prática Clínica Contemporânea; Roda 
de Conversa: autocuidado e estratégias de manejo 
clínico de comportamentos suicidas.  
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4.6 Comissão de Tanatologia                                                                  4.7 Comissão de Psicologia do Esporte 

    

 

A Comissão de Tanatologia do CRP-21ª foi criada para 

estudar os mecanismos e aspectos forenses da morte. 

Buscando ajudar no combate ao suicídio no Estado do 

Piauí, através da conscientização social. No exercício de 

2019 foi realizado as seguintes atividades: 

 

✓ Foram realizadas 05 (cinco) reuniões de planejamento 

das ações; 

 

✓ Eventos e Atividades: Oficinas sobre Valorização da 

Vida em Hospitais, praças públicas, instituições de 

ensinos e governamentais; Palestras sobre Saúde 

Mental e Valorização da vida para profissionais e 

sociedade; Reunião de Articulação Intersetorial e 

Planejamento Estratégico sobre Saúde Mental, Saúde 

Coletiva e Prevenção ao Suicídio com Gestores 

Públicos, membros do Plenário e das Comissões do 

CRP-21ª, Cientistas, Ativistas e ONG’s; I Simpósio de 

Saúde mental no ambiente acadêmico e I Passeio 

Ciclístico CAIS/PMPI: “Unidos pela vida”; Contribuições 

educativas direcionadas à sensibilização dos 

colaboradores e usuários do Centro de Reabilitação de 

Teresina/PI, quanto temas relacionados à valorização 

da vida. 

 

 

A Comissão de Psicologia do Esporte do CRP-21ª está 

pautada em proporcionar espaços de discussão e 

legitimar a importância do psicólogo e da psicologia 

nas diversas áreas de atuação, bem como no 

contexto esportivo. Além do intuito de promover um 

maior engajamento e participação dos acadêmicos e 

profissionais da psicologia e ciências do esporte, para 

que se possa produzir pesquisa e campos de 

intervenção e a produção de uma psicologia do 

esporte brasileira. 

 

✓ Eventos e Atividades: Participação da consulta pública 

para publicação da “Referências Técnicas para 

atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas do 

Esporte”; Realização de evento Roda de Conversa 

sobre atuação da Psicologia do Esporte nas Políticas 

Públicas; Participação e organização da mesa redonda 

em alusão ao Outubro Rosa; Participação da primeira 

reunião interdisciplinar das Comissões e Grupos de 

Trabalho da nova gestão do CRP-21ª; 
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4.8 Resultados Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor da secretaria do CRP-21ª é responsável pelo recebimento 

de inscrições, que juntamente com o setor de fiscalização analisa e 

confere a veracidade dos documentos e os coloca para aprovação 

do Plenário, que em reunião deliberativa homologa todos os 

pedidos de inscrição, reativação, transferência, secundária, 

atualização, troca de CIP (provisório para definitivo), 2ª via de CIP, 

Prorrogação de CIP provisória e Inclusão de titulação. Sendo 

aprovado o processo volta ao setor da secretaria para que os 

técnicos administrativos possam realizar a confecção das carteiras 

profissionais dos psicólogos e psicólogas do Estado do Piauí.  

 

O CRP-21ª obteve o maior número de inscrições já registrado, 

desde 2014 quando deu início suas atividades. Bem como expediu 

um total de 640 carteiras profissionais. No quadro ao lado 

podemos analisar em números os resultados administrativos 

alcançados em 2019. 
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4.9 Arrecadação e Inadimplência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o exercício de 2019 o setor de cobrança do CRP-21ª se 

empenhou para tentar arrecadar 80% do valor total da receita prevista. 

A Tesouraria através do Analista Financeiro e de seu estagiário aplicaram 

ferramentas como WhatsApp para as cobranças, além de e-mails e 

telemarketing buscando sempre estabelecer um relacionamento seguro 

e mais próximo com a categoria, oferecendo propostas de parcelamento 

e aplicação de juros acessíveis aos profissionais. 

Atribui-se a morosidade dos processos de execução fiscal para o não 

atingimento da meta acima. No exercício de 2019 o setor financeiro e a 

assessoria jurídica realizaram a execução fiscal de 79 profissionais com a 

finalidade de arrecadar as anuidades vencidas das(os) psicólogas(os) que 

não aceitaram o acordo de negociação amigável. 
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4.10 Convênios Firmados e Espaços de Representação 

 

O CRP-21ª conquistou os seguintes espaços de representação com o 

objetivo de ampliar o conhecimento, o diálogo interinstitucional e 

contribuir para o fortalecimento político e científico da Psicologia no 

Estado do Piauí: 

 
✓ Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEDP) - Psicóloga Thais Denise 

da Silva CRP-21ª/02396; 

✓ Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura (CEPCT) -

Psicóloga Maria Carina Carvalho Melo CRP-21ª/01450; 

✓ Fórum Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS 

(FATSUAS) - Psicólogo José Augusto S. Ribeiro CRP-21ª/01010; 

✓ Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) - Psicólogo José 

Augusto S. Ribeiro CRP-21ª/01010; 

✓ Conselho Estadual de Saúde (CESPI) - Psicóloga Rita de Cássia 

Pereira Porto CRP-21ª/01646; 

✓ Conselho Municipal de Saúde (CMS) - Psicóloga Ana Caroline 

Barbosa da Silva CRP-21ª/01934; 

✓ Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CEDCA) – Psicóloga Hivana Raelcia R. da Fonseca CRP-21ª/01394; 

✓ Rede Estadual e Nacional da Primeira Infância (RENPI) – Psicóloga 

Rita Lemos Resende Leite CRP-21ª/02165; 

✓ Rede de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (RPDDH) - 

Psicóloga Elizandra Ferreira Pires de Carvalho CRP-21ª/00007; 

✓ Comitê Estadual de Enfrentamento a Homofobia e Transfobia 

(CEEHT);  

✓ Comitê de Combate e Prevenção a Tortura de Estado (CCPTE). 
 

O CRP-21ª firmou parceria com as seguintes 
instituições e empresas, visando beneficiar os 
profissionais de psicologia: 
 

✓ INSTITUTO EUROPEU DE IDIOMAS - MIND ENGLISH 
SCHOOL 
 
Desconto de 40% nos cursos de idiomas para os 
psicólogos e psicólogas ativos no CRP-21ª. 
 

✓ IPOG – INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO E 
GRADUAÇÃO LTDA 
 
Desconto de 10% para cursos via EAD e R$ 2.880,00 de 
desconto para cursos tradicionais. Além de fornecer 
ao CRP-21ª um palestrante, por ano, sobre tema a 
combinar. 
 

✓ TORRES E PEREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - 
MARIA BRASILEIRA 
 
Desconto de 15% em limpeza ou passadeira para os 
psicólogos e psicólogas inscritos no CRP-21ª 
 

O CRP-21ª não realiza repasse financeiro para 
nenhuma dessas instituições. 
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4.11 Comunicação Institucional                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem como principal objeto ampliar o alcance da comunicação 

e disseminar as informações de interesse da categoria e 

sociedade através das suas redes sociais e sites. Destaque para 

a rede social Instagram, que atingiu os seguintes resultados 

positivos em 2019: 

01 

02 

O Instagram do CRP-21ª acumula 4.720 

seguidores, chegando a obter o crescimento 

de 2,4% em uma semana, o que representa 

um significativo alcance social da mídia. 
 

81% é constituído pelo gênero feminino e 

apenas 19% do público é masculino. A faixa 

etária, destaca-se o público entre 25 e 34 

anos (47%); seguido pelo público entre 18 e 

24 anos (25%); seguido pelo público entre 35 

e 44 anos (19%).   

 

03 

A publicação com maior alcance desde a 
ativação da conta do CRP-21ª foi feita no dia 16 
de junho de 2019, um sorteio de bolsa no curso 
Melhores Práticas em Prevenção do Suicídio, 
com alcance de 7.055 perfis. 

O Portal da Transparência do CRP-21ª atingiu sua 

alimentação integral, chegando a 100% da 

alimentação em tempo real no mês de agosto/2019. 

Disponibilizando as informações para consulta da 

categoria de forma instantânea e acessível no portal, 

que por sua vez é centralizado no site do Conselho 

Federal de Psicologia, seguindo as recomendações dos 

órgãos de controle externo. 
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4.12 Gestão Orçamentária e Financeira 

O CRP-21ª teve um aumento das despesas empenhadas em decorrência da convocação de servidores aprovados no último 

concurso público. No exercício de 2018 foram convocados 04 funcionários para fazer parte do quadro de pessoal efetivo. Além disso no 

ano de 2019 o Conselho assinou seu primeiro acordo coletivo de trabalho, proporcionando um aumento no valor dos benefícios e 

salários dos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Perfil de gasto da UPC 
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4.13 Gestão de Pessoas 

No exercício de 2019 o CRP-21ª assinou seu primeiro acordo coletivo de trabalho em benefício dos seus colaboradores, afetando 

o orçamento em um aumento de 7,87% com remuneração de pessoal, contudo essa ação resultou em melhores condições de trabalho 

e qualidade de vida no ambiente organizacional.  

 
 

Funcionários Efetivos 

Psicólogo Fiscal (3) 

Analista Financeiro (1) 

Técnico em Contabilidade (1) 

Assistente Administrativo (2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissionados 

Coordenação Geral (1) 

Técnico do CREPOP (1) 
 

 

O Percentual de 
fiscais representa 

33,33% do total de 
colaboradores do 

CRP-21. 
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4.14 Principais Ações Institucionais 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Campanha Janeiro Branco – 
Eventos realizados em prol da 
saúde mental. 

Pré-Congressos Regionais de 
Psicologia - Eventos realizados no 
Estado do Piauí para dialogar sobre 
psicologia e eleições do CFP/CRP. 

Roda de Conversa: ‘A 
ambientalização da Psicologia: 
cenários e diálogos dos Direitos 
Humanos com a Psicologia 
Ambiental”. 
 

Seminário: "Álcool e outras drogas 
na perspectiva da redução de 
danos". 

I Simpósio Sobre Saúde Mental na 
Infância e Adolescência realizado 
pelo CRP-21ª. 

Roda de Conversa: Atuação da 
Psicologia do Esporte nas Políticas 
Públicas. 

Palestra: O papel do psicólogo no 
século XXI e as atribuições e função 
dos Conselhos de Classe. 
 

III Congresso Regional de Psicologia 
do Sistema Conselhos (Inscrições de 
Chapas para as Eleições 2019/2022) 

Evento: II COF Orienta - A prestação 
de serviços psicológicos por meio 
de tecnologias da informação e da 
comunicação. 

Evento Workshop: Palestra sobre 
Administração Financeira para 
Psicólogas (os). 
 

Evento Bate Papo Psi: Palestra 
sobre os desafios do psicólogo na 
prática clinica contemporânea. 

Roda de Conversa:  Profissionais 
que atuam no âmbito hospitalar no 
intuito de contribuir com 
referências Técnicas para atuação 
nos Serviços Hospitalares do SUS. 

Roda de Conversa: Elaboração de 
Documentos Psicológicos no 
Contexto Educacional e Escolar. 

Eventos em comemoração ao dia 
do Psicólogo: Palestras, ações e 
minicursos realizados em diferentes 
municípios do Piauí. 

Palestras “Setembro Amarelo”: 
Eventos voltados a conscientização 
sobre saúde mental e a prevenção 
ao suicídio. 

Mesa Redonda “Outubro Rosa” – 
Evento voltado a prevenção do 
câncer de mama. 

Roda de Conversa: Comissão de 
Tanatologia junto de 
representantes de entidades e 
instituições para falar sobre a 
prevenção ao suicídio.  

Treinamento e Capacitação: 
Voltado a funcionários e 
Conselheiros do CRP-21ª 
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4.15 Gestão de Licitações e Contratos 

No exercício de 2019 não houve realização de processos licitatórios, as compras realizadas pelo CRP-21ª foram todas com base no 

artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, conforme relação abaixo: 
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Além desses processos de compras, houve também uma inexigibilidade para a contratação de Assessoria Jurídica para o CRP-21ª, 

realizada através do Processo n° 10/2019 – Inexigibilidade n° 01/2019 pelo valor total anual de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).  

 

O CRP-21ª possui atualmente um contrato com empresa de digitalização e gestão de documentos, investimento anual de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), responsável por toda a massa documental da Autarquia. Esse serviço tecnológico agregou 

positivamente o CRP-21ª evitando a ocupação de espaço físico com documentos dentro da sede, além de operacionalizar o trabalho de 

consulta de documentos, proporcionado rapidez com a solução digital. 

 

4.16 Gestão Patrimonial e de Custos 

 

Durante o exercício de 2019 o Conselho Regional de Psicologia 21ª Região não realizou investimentos de capital e demais ações 

que envolvessem ativos permanentes da Autarquia. A gestão de custo está em fase de planejamento, o Conselho Federal de Psicologia 

vem se organizando junto com os 24 Conselhos Regionais, através de reuniões, com a finalidade de construir um modelo padrão de 

gestão de custos.  O CRP-21ª está participando dos encontros e a previsão é que em 2021 já tenhamos a implantação desse processo 

em no Regional. 
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5 Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis 
 
5.1 Informações do Contador 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Olá meu nome é Flavia Cristina Rodrigues de 

Macedo, sou responsável pela contabilidade do 

CRP-21ª desde 2014. A contabilidade é 

desenvolvida de acordo com as normas e 

recomendações do Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público (MCASP) e demais 

normativas do sistema Conselhos e que versão 

sobre a contabilidade pública para autarquias. 

Atualmente o CRP-21ª utiliza o SISCONT como 

sistema de informação contábil. Os documentos a 

seguir foram construídos sobre minha supervisão. 
 

 

 

Flavia Cristina Rodrigues de Macedo 
CRC/UF n°. PI-009114/O 

Assessora Contábil CRP-21ª 
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5.2 Fatos Contábeis e Financeiros do CRP-21ª 
 
 
Indicadores do Balanço Orçamentário  
 
Equilíbrio Orçamentário (EqO):  
 
Despesa Fixada/Receita Prevista  
Despesa Orçada/Atualizada: R$ 2.030.592,08  
Receita Prevista/Atualizada: R$ 2.030.592,08  
Resultado igual a 1, portanto um equilíbrio orçamentário.  
  
Execução da Receita (ER):  

 
Receita Executada/Receita Prevista  
Receita Executada: R$ 1.596.313,12  
Receita Prevista: R$ 2.030.592,08  
Resultado igual a 0,77 o que quer dizer que houve uma 
insuficiência de arrecadação.  
  
Execução da Despesa (ED):  
 

Despesa Executada/Despesa Fixada  
Despesa Executada: R$ 1.596.313,12  
Despesa Fixada: R$ 2.030.592,08  
Resultado igual a 0,77 o que significa que houve uma economia 
na execução de despesas.  
 
 

Indicadores do Balanço Financeiro  
 

Resultado orçamentário (RO):  

 

Receita Realizada/Despesa Executada Receita Realizada:  
R$ 1.596.313,12  
Despesa Executada: R$ 1.596.313,12  
O resultado igual a 1 indica que a receita realizada é igual a 
despesa executada, ou seja, há um equilíbrio orçamentário.  
Execução Orçamentária (EO): Receita Orçamentária/Despesa 
Orçamentária  
Receita Orçamentária: R$ 1.596.313,12 Despesa Orçamentária: 
R$ 1.580.935,68  
A receita orçamentária é maior que a despesa orçamentária, 
logo há a indicação de superávit orçamentário na execução da 
movimentação financeira.  
Financeiro Real da Execução Orçamentária (FREO):  
Receita Orçamentária Recebida/Despesa Orçamentária Paga. 
Receita Orçamentária Recebida: R$ 1.596.313,12  
Despesa Orçamentária Paga: 1.562.447,83  
Esse resultado de 1,02 representa a proporção entre a receita 
orçamentária recebida e a despesa orçamentária paga, ou seja, 
considerada pelo regime de caixa. Portanto, o CRP-21ª em 2019 
gastou menos do que recebeu.  
 

Indicadores do Balanço Patrimonial  
 

a) Situação Financeira (SF): Ativo Financeiro/Passivo Financeiro  
Ativo Financeiro: R$ 2.049.999,89  
Passivo Financeiro: R$ 145.238,20  
Ativo Financeiro > Passivo Financeiro, significa que o CRP-21ª 
obteve um Superávit Financeiro ao final do exercício.  
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5.3 Balanços e Demonstrativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 Balanço 
Financeiro 

O balanço financeiro é 
demonstrativo contábil em 
que se confrontam num 
dado momento, as receitas 
e despesas orçamentárias, 
bem como os recebimentos 
e os pagamentos de 
natureza 
extraorçamentária, 
conjugados com os saldos 
em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que 
se transferem para o 
exercício seguinte. A 
estrutura do Balanço 
Financeiro permite verificar, 
no confronto entre receita 
e despesa, o resultado 
financeiro do exercício, bem 
como o saldo em espécie 
que se transfere para o 
exercício seguinte, saldo 
esse que pode ser positivo 
(superávit) ou zero 
(equilíbrio). 
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5.3.2 Balanço Patrimonial 

Demonstra a posição dos 
ativos e passivos no final do 
exercício, possibilitando ao 
usuário da informação 
conhecer, qualitativa e 
quantitativamente, a 
composição dos bens e 
direitos (ativos), das 
obrigações (passivos) e dos 
resultados acumulados da 
gestão patrimonial ao longo 
de vários exercícios 
(patrimônio líquido). Além 
disso, a fim de atender à Lei 
4320/64, apresentam-se no 
BP os valores dos grupos: 
ativos financeiros, ativos 
permanentes, passivos 
financeiros, passivos 
permanentes e saldo 
patrimonial. Cabe ressaltar 
que a diferença entre os 
montantes de ativo financeiro 
e passivo financeiro resulta no 
valor de superávit financeiro, 
logo o CRP-21 apresentou ao 
final do exercício de 2019 um 
superávit financeiro de R$ 
1.904.761,69. 



 

32 
RELATO INTEGRADO 2019 | Conselho Regional de Psicologia 21ª Região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.3.3 Balanço 
Orçamentário 

No balanço orçamentário 
estão contabilizaria os 
valores das receitas 
arrecadas e as despesas 
empenhadas, sendo o 
resultado orçamentário 
apurado pela diferença 
entre as receitas 
arrecadadas e as despesas 
empenhadas no exercício. 
O CRP-21ª apresentou um 
equilíbrio orçamentário no 
início do exercício.  
 
Ao final, pôde-se observar 
que houve tanto 
insuficiência de 
arrecadação, como uma 
economia na execução de 
despesas. 
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5.3.4 Variações 
Patrimoniais 

As variações patrimoniais 
podem ou não afetar a 
situação liquida patrimonial 
(Patrimônio Líquido) da 
entidade e a depender do 
fato são denominadas de 
variações patrimoniais 
quantitativas ou 
qualitativas. Vale ressaltar 
que as variações 
patrimoniais devem ser 
reconhecidas e registradas 
no momento do fato 
gerador, seja este 
resultante ou 
independente da execução 
orçamentária. 
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5.3.5 Demonstrativo de 
Fluxo de Caixa 

A demonstração dos fluxos 
de caixa (DFC) apresenta as 
entradas e saídas de caixa e 
as classifica em fluxos.  
A informação dos fluxos de 
caixa permite aos usuários 
avaliar como o CRP-21ª 
obteve recursos para 
financiar suas atividades e a 
maneiras como os recursos 
de caixa foram utilizados.  
Tais informações são úteis 
para os usuários, para a 
prestação de contas, a 
responsabilização e a 
tomada de decisão. 
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5.4 Declaração do Contador  
 
 O Setor Contábil está subordinado a Diretoria 

Operacional (Conselheiro Tesoureiro), sendo 

responsável pela elaboração das Demonstrações 

Contábeis, assim como pela divulgação dos 

relatórios patrimoniais, no auxílio para elaboração 

da prestação de contas e do relatório de gestão do 

CRP-21ª e pela apresentação das obrigações fiscais 

acessórias. 
 

As demonstrações contábeis do CRP-21ª foram 

elaboradas em observância a Lei nº 4.320/1964, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica 

Aplicada ao Setor Público (NBC TSP16); ao Manual 

de Procedimentos Administrativos,  Financeiros e 

Contábeis do Sistema Conselhos de Psicologia 

(Resolução nº 10/2007); ao Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 

conforme orientação da Instrução Normativa TCU 

nº 63/10 de 01/09/2010,da DN-TCU nº 170/2018,  

de 19/09/2018 e da Portaria TCU 369, de 

17/12/2018. As demonstrações apresentadas são: 

Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário; 

Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro e 

Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstrações 

das Variações Patrimoniais. 

 

 
 

Considerando que os normativos fazem 

orientação quanto aos procedimentos para 

elaboração e apresentação do Relatório de 

Gestão e do processo de Prestação de Contas, 

considerando ainda que documentação 

apresentada para registro está alinhada aos 

procedimentos internos de controle, declaro 

que os demonstrativos contábeis (Balanço 

Patrimonial. Financeiro e Orçamentário, 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do 

Fluxo de Caixa) referem aos seus aspectos mais 

relevantes, quando a situação orçamentaria, 

financeira e patrimonial do Conselho Regional 

de Psicologia da 21ª Região. 
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