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Juliana Barbosa dias maia
Conselheira presidente

Olá, sou a Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia atual 
Conselheira Presidente do CRP-21ª, este é meu penúltimo ano 
como gestora dessa Autarquia e o sentimento é de gratidão 

e orgulho por ter a oportunidade de cuidar da psicologia como ciência e 
profissão. Nesse triênio a gestão sempre buscou desenvolver práticas 
coletivas de transformação social e de fortalecimento profissional. Venho 
em nome do III Plenário afirmar que nosso compromisso voluntário foi 
desempenhado de maneira ética e com responsabilidade, atendendo aos 
preceitos do Código de Ética Profissional da Psicologia e dos atos oficiais 
do Sistema Conselhos. 

O ano de 2021 foi bastante esperançoso para todos nós psicólogas 
e psicólogos, que após enfrentarmos uma batalha incansável contra a 
pandemia, finalmente retornamos as atividades normais, devidamente 
vacinados e tomando todos os cuidados possíveis. O nosso trabalho foi 
de vigilância aos fatores externos que podem afetar a profissão da(o) 
psicóloga(o), nesse aspecto estivemos sempre presente nos espaços 
políticos, dando apoio e atenção as causas voltadas para a psicologia.



mensagem
Com atuação continua frente a luta pela conquista das 30h e de um piso salarial da(o) psicóloga(o). 

Outra importante conquista do CRP-21ª foi a inclusão das discussões, no âmbito estadual, sobre a 
cumprimento da Lei n° 13.935/2019 que prevê a presença de profissionais da Psicologia e do Serviço 
Social nas redes públicas de educação básica.

A gestão atual do CRP-21ª manteve a prestação de orientação continuada a toda à categoria, bem 
como atendeu aos pedidos de fiscalizações solicitadas. Foram realizadas diversas lives, minicursos e 
palestras gratuitamente a todos os profissionais. Reafirmamos nosso compromisso com ações para 
fortalecer não só a representatividade institucional como também a Psicologia

A dificuldade enfrentada pela gestão atualmente é a sonhada compra de uma sede própria para o 
CRP-21ª, proporcionando melhores condições de trabalho a todos os colaboradores e um local fixo e 
mais amplo para à categoria. Com a alta inflação os preços dos imóveis subiram de forma expressiva, 
a gestão do CRP-21 busca soluções para a compra de uma sede e vem dialogando com o Conselho 
Federal de Psicologia a viabilidade de um apoio financeiro.

Por fim, nosso compromisso encerra em 2022 e estamos certos de que até lá, muito trabalho ainda 
precisará ser desenvolvido. Estamos finalizando um novo regimento interno para o CRP-21ª, pensando sempre 
no melhor para a Autarquia e consequentemente toda à categoria de psicólogas e psicólogos ativos.

Juliana Barbosa dias maia
Conselheira presidente



1. visão geral organizaCional 
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O Conselho Regional de Psicologia da Vigésima Primeira Região (CRP-21ª), criado pela resolução CFP N⁰ 
001/2013, inscrito no CNPJ sob o N⁰ 19.698.999/0001-12, é uma autarquia federal de direito público 
cuja finalidade definida em Lei é de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão no Estado 

do Piauí. Cumpre sua função é orientar, disciplinar e fiscalizar os mais de 3.500 profissionais (pessoa física) e 
180 organizações (pessoa jurídica) que exercem atividades de psicologia em todo a sua jurisdição. O CRP-21ª é 
vinculado ao Conselho Federal de Psicologia que tem como finalidade regulamentar as ações e funcionamento 
do jurídico do sistema Conselho. Apesar do CRP-21 não ser um órgão corporativo e de defesa, entendemos que 
o mesmo tem por missão atuar como um defensor da sociedade na mesma medida da importância da classe. E 
faz isso cuidando da organização e zelando pela ética na categoria. Para isso escuta e debate com a categoria 
sobre maneiras de ampliar a sua atuação em busca de melhoria da vida das pessoas e consequentemente da 
sociedade em geral. Desenvolve ações que promovam a integração de profissionais, inclusive de outras áreas 
para a construção de uma política que seja correspondente às necessidades da população. Como continuidade da 
gestão de 2019-2022, o CRP-21 continua alinhado na seguinte missão e visão institucional:



1.1 estrutura organizaCional, de governança e prinCipais dirigentes
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assemBleias: É instancia máxima deliberativa do Sistema Conselhos, compostas pela maioria absoluta de 
profissionais presentes em data, horário e local previamente agendado, tem como principal finalidade a participação 
das psicólogas e psicólogos nas tomadas de decisões do CRP-21ª.

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. A quantidade de Conselheiros é definida pela quantidade de profissionais inscritos, atualmente 
o CRP-21ª tem direito a uma gestão com 18 Conselheiros, divididos em 08 efetivos e 08 suplentes.

diretoria: Órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é constituído 
por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. 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). E as Comissões Especiais são: Comissão 
de Tanatologia; Comissão de Psicologia na Educação; Comissão de Psicologia do Esporte. Por fim e não menos 
importante, o CRP-21 conta com os seguintes grupos de trabalhos: Grupo de Trabalho em Avaliação Psicológica; 
Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional de do Trabalho e Grupo de trabalho em Psicologia Jurídica e Criminal.



1.2 prinCipais Canais de ComuniCação
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O exercício de 2021 foi muito positivo no quesito comunicação para o CRP-21, pois foi finalizado a renovação 
do site para a categoria. No nosso novo site a (o) psicóloga (o) tem acesso a todas as informações que 
versam sobre a psicologia no Estado do Piauí. Além disso os nossos serviços como inscrição, secundária, 

transferência, reativação, emissão de documentos, etc., podem ser solicitados por lá de forma rápida e segura. Todo 
o CRP-21 pode ser acessado apenas com um click, as opções vão desde de orientação técnica profissional até portal 
da transparência, tudo fácil e prático.

O Portal da Transparência do CRP-21 tem a intenção de permitir ao cidadão o acesso transparente e integral a 
informações diversas sobre a autarquia federal. A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011  Esse link (https://transparencia.
cfp.org.br/crp21/) abrirá em uma nova janela., denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), regulamentada pelo Decreto 
nº 7724/2012  Esse link abrirá em uma nova janela., que normatiza os artigos 5º e 37° da Constituição Federal ao 
estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, 
com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos. Com essa medida, o CRP-21 reafirma 
o compromisso firmado com a sociedade e o corpo de psicólogos de dar publicidade e transparência às suas ações.

Secretaria: secretaria@crp21.org.br e secretaria2@crp21.org.br 

e telefones: (86) 9.9447-5061/(86) 9.9449-1935. Contamos também com 

atendimento via WhatsApp. 

Financeiro: financeiro@crp21.org.br e cobranca@crp21.org.br /(86) 9.9431-8485, 

também com WhatsApp. 

Fiscalização e Ética: fiscalizacao@crp21.org.br , fiscalizacao2@crp21.org.br e 

coe@crp21.org.br / (86) 9.9509-0057 e 

(86) 9.9432-5169 ligação e WhatsApp. 

Ouvidoria: ouvidoria@crp21.org.br



1.3 Fatos externos relevantes
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O Conselho Regional de 
Psicologia 21ª Região 
resistiu as incertezas 

e desafios causados por fatores 
externos durante o ano de 2021. O 
impacto da pandemia COVID-19 ainda 
esteve presente por mais um exercício. 
Somente Janeiro/2021 foi iniciado a 
vacinação para à categoria, o primeiro 
a receber o imunizante no Estado 
foi o psicólogo Fágner Nascimento 
(CRP21/03020), que atuava na linha 
de frente do combate à Covid-19 no 
município de Dom Inocêncio. Ainda 
assim o CRP-21ª continuou seus 
serviços, tomando todos os cuidados 
possíveis, as atividades presenciais 
foram retomadas e a contratação de 
um novo site para o Conselho melhorou 
a prestação dos serviços online para à 
categoria.

Também é importante destacar 
o impacto negativo na economia, o 
CRP-21ª tenta realizar a compra de uma sede própria, contudo o aumento da inflação acima do esperado, especificamente na área de 
imóveis, tornou ainda mais difícil a concretização desse objetivo. Ainda assim, a austeridade presente na gestão garantiu mais um ano com 
superávit financeiro, mesmo que pouco, porém nossas contas se mantiveram equilibradas, o que consideramos como uma conquista, frente 
as dificuldades enfrentadas.

 Como fator positivo, ocorreu uma importante conquista política, o CRP-21ª movimentou a categoria do Estado para tratar sobre 
Lei n° 13.935/19, cobrando o seu cumprimento, enviando 214 cartas as prefeituras e depois de muita articulação com gestores e apoio de 
outras categorias, será realizado um Processo Seletivo que deverá contratar profissionais de psicologia para atuarem nas redes públicas de 
educação básica, gerando mais empregos e proporcionando oportunidades à categoria.



1.4 modelo de negóCios (Cadeia de valor)
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A Cadeia de Valor do CRP-21ª foi desenvolvida conforme o processo de trabalho da Autarquia, levando em 
consideração o processo de trabalho, a estrutura e os serviços prestados à categoria. Nosso principal 
valor é assegurar que a(o) psicóloga(o) esteja pronta(o) para o mercado de trabalho, utilizando o seu 

registro de identidade profissional para prestar serviços à população, de acordo com os procedimentos técnicos 
e éticos regulamentados pelo Sistema Conselhos de Psicologia.



1. risCos, oportunidades e perspeCtivas

13

O CRP-21ª mapeia anualmente as principais atividades operacionais e estratégicas que impactam na prestação de serviços 
e no cumprimento das leis e normas vigentes. Tem por objetivo garantir o atendimento à legislação, executando o seu 
planejamento estratégico. Em cada ponto identificado é realizado ações preventivas para diminuição de possíveis riscos. 

1.1 riscos e ações para mitigá-los.

O Mapeamento de risco tem por objetivo antecipar os possíveis problemas e classificá-los, para então adotar 
ações para diminuir as chances de acontecer, segue abaixo o do CRP-21ª:

risco    Consequência           tipo      ação   tratamento

Não identificação de possível 
documentação falsa nos processos 
de solicitação de registro. 

Falta de recursos para o custeio das 
fiscalizações e  manutenção

Indisponibilidade dos sistemas de 
Informação por problemas técnicos 
e/ou por falhas nos equipamentos

Riscos de não atendimento da LGPD

Possibilidade de aumento da 
inadimplência devido à pandemia e 
congelamento no valor da anuidade. 

Não atender as demandas da 
secretaria e planejamento estratégico

Concessão de registros 
inválidos, com possíveis danos à 
população.

Prejuízos à imagem, aos 
serviços prestados e à categoria 

Paralização temporária dos 
serviços. 

Multas e vazamento de 
informações.

Ausência de Recursos para 
manutenção e cumprimento do 
objeto do conselho.

Não atingir os objetivos 
estratégicos

Conformidade

Conformidade

Operacional

Conformidade

Conformidade

Estratégico

Monitorar

Monitorar

Monitorar

Monitorar

Monitorar

Monitorar

Análise e conferência. Revisão de 
procedimentos.

Acompanhar índices de arrecadação 
e despesas.

Identificar e acionar os contratados 
responsáveis. 

Utilizar somente fornecedores LGPD 
e concluir implantação do SEI

Acompanhar índices de arrecadação 
e controle rigoroso de despesas. 
Melhorar setor de cobranças.

Avaliar a possibilidade de 
contratação de pessoal adequado.



2.2 oportunidades

14

Em 2021 foi trabalhado a atualização do Regimento Interno do Conselho, para torná-lo adequado ao seu 
porte, regionalizado e atualizado. Isso vai trazer mais agilidade nas decisões e possibilitar melhores fluxos 
de trabalho entre os setores do conselho. Como resultado, espera-se uma melhora também na prestação 

dos serviços à classe. Ainda pendente de aprovação por parte do Conselho Federal.
Uma vez concluído o Regimento interno, pode-se atualizar Plano de Cargos, Carreiras e Salários, pois o existente 

apresenta discrepâncias junto ao Regimento Interno, bem como não contempla novas exigências, tais como aderência 
ao planejamento estratégico e avaliação de desempenho, entre outras.

2.3 ações para potencializar os impactos positivos

1 Implantação do novo sistema cadastral e financeiro, aprimorando as ferramentas de trabalho e serviços online 
hoje utilizadas, poderá agilizar ainda mais a prestação de serviços à categoria;

2 Aumentar a quantidade de Conselhos Itinerantes realizados durante o ano, para atender o maior número de 
profissionais possíveis e garantir uma orientação adequada;

3 Aumentar o número de colaboradores no setor de cobrança, visando a manutenção dos serviços e melhorar o 
processo de arrecadação das contribuições vencidas;

4 Aumentar o número de fiscalizações nos interiores, proporcionado aos fiscais ferramentas online para melhor 
execução dos trabalhos fora do município sede do Conselho;

5 Treinamento semestral dos colaboradores, conselheiros e demais indivíduos que participaram do CRP-21ª 
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados;



3 governança, estratégia e desempenHo
3.1. estrutura de governança e 

planejamento estratégico da entidade

O CRP-21ª através da sua estrutura 
de governança direciona e 
executa suas ações institucionais, 

conforme os níveis estratégico, tático e 
operacional. O plenário traça o planejamento e 
a Diretoria junto de suas Comissões deliberam 
sobre a forma de aplicação e execução dos 
trabalhos.

É importante reforçar que o exercício de 
2021 ainda foi comprometido pela segunda 
onda de pandemia viral causada pelo COVID-19, 
o que comprometeu bastante a execução de 
ações externas do Autarquia, por parte do setor 
de Fiscalização. A efetividade na entrega de 
valor para à sociedade esta diretamente ligada ao 
desempenho do operacional, sob a ótica da Diretoria 
e Comissões Permanentes do CRP-21ª.

Além da organização descrita, a estrutura 
gerencial se relaciona com a sociedade em 
geral, onde sua atuação é importante não só 
para a defesa das prerrogativas da classe como 
também para toda a sociedade piauiense, 
formando o conjunto que compõem sua 
estrutura de governança.

Estrutura de Governança
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3.2 prinCipais açÕes da gestão

Em 2021 os recursos arrecadados foram executados conforme tabela abaixo. Todas as ações e 
investimentos são realizados conforme decisão da plenária e/ou da diretoria, quando assim prever a 
legislação. Os órgãos de controle externo e sociedade como um todo podem verificar essas atividades 

através do portal da transparência do CRP-21ª. 
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3.2.1 eventos e partiCipação polítiCa

O CRP-21ª cumpre seu papel de orientar 
e aperfeiçoar a categoria sobre as 
práticas de psicologia, através de 

lives, palestras, rodas de conversas, mini cursos, 
webinários etc. No ano de 2021 ao todo foram 
realizados 43 eventos de forma online, todos 
gratuitos e tendo como público alvo estudantes, 
psicólogas(os) e sociedade em geral. 

Os eventos são promovidos pelo CRP-
21ª através das suas Comissões e Grupos de 
Trabalho, os psicólogos e psicólogas atuam de 
forma voluntários nessas comissões e grupos, em 
prol do fortalecimento da categoria e de um maior 
enriquecimento profissional.

O CRP-21ª também participou ativamente 
de manifestações politicas importantes para a 
psicologia como ciência e profissão: Manifesto 
em defesa da Política Nacional de Saúde Mental; 
Apoio a Implementação da Lei 13.935/2019; 
Nota Repúdio ao corte nas gratificações das (os) 
servidoras (es) da ala Covid-19; Manifesto contra 
Emenda Constitucional PEC 108/2019; Diálogo 
com a Prefeitura de Cocal por melhores condições 
profissionais, acerca do seletivo simplificado do 
edital 001/2001; Implementação da Lei 13.935 
em municípios do Piauí; Luta pela inserção de 
psicólogas (os) e assistentes sociais na Educação 
básica – PL N° 3418/2021; Apoio ao Projeto de Lei 
1214/2019; Apoio ao Projeto de Lei nº 5414/2016

12
>>> CAMPANHAS MENSAIS: Abordando temas 

importantes na psicologia como prevenção, 
direitos humanos e saúde mental.

>>> RODA DE CONVERSAS/MESA REDONDA 
abordando assuntos como: Psicologia nas 
Emergências e Desastres, atuação do Psicólogo 
no SUAS, Impactos da pandemia na saúde 
mental etc.

17
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>>> CAPACITAÇÕES, BATE-PAPOS E MINI 
CURSOS – Aos profissionais e estudantes de 
psicologia que atuam no Estado do Piauí. 

17

>>> AÇÕES POLITICAS – Em apoio de Leis 
e Projetos de Leis importantes aos 
profissionais de psicologia.18



3.2.2 espaços de representação 
3.2.2.1 representações regionais

O CRP-21ª ocupa 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 de saúde do piauí 
Psicóloga Emmeline Rodrigues de Sousa 

– CRP-21ª/00888.

Comissão estadual de saúde mental e 
Comissão estadual de saúde da mulher

Psicóloga Luana Santos de Sousa CRP-21ª/04400.

Comissão estadual intersetorial de saúde mental
Rosimeire de Carvalho Meneses CRP-21ª/04709.

Conselho estadual de assistência social 
Psicólogo Francisco Gustavo de Araújo Souza 

CRP-21ª/01748.

gerencia de atenção à saúde mental e grupo de trabalho 
interistitucional de prevenção ao suicídio do estado do piauí

Psicóloga Cláudia Aline de Brito Oliveira CRP-21ª/01393.

Conselho municipal de saúde de Campo maior 
Psicóloga Girlene Paz Santiago, CRP-21ª/00498.

Comitê de saúde do estado do piauí 
Psicóloga Joyce Mesquita Nogueira CRP-21ª/01645.

Conselho penitenciário do piauí
Psicólogo Eduardo Jasson Loureiro Muniz Moita CRP-21ª/00003.

Conselho estadual do direitos da 
Crianças e do adolescente

Psicóloga Vânia da Silva Boiba CRP-21ª/03513.

Conselho municipal de saúde de teresina 
Psicóloga Rita de Cássia Pereira Porto CRP-21ª/01646.

Conselho municipal de assistência social de teresina-pi
Psicóloga Ana Caroline Barbosa da Silva CRP-21ª/01934.

Conselho municipal de direitos de 
pessoas lgBtQi+ - CmdlgBtQi+ 

Psicólogo Rafael Carvalho Pires da Silva CRP-21ª/03231.

Conselho municipal de saúde de parnaíba 
Psicóloga Dâmares Pessoa Aranha CRP-21ª/01728.

18



3.2.2.2 representaçÕes naCionais

Comissão nacional de psicologia na assistência social 
Psicóloga Kelia Alice Rocha Costa CRP-21ª/00945.

grupo de trabalho nacional sobre parâmetros para assistência psicológica em 
contextos de atenção primária, secundária e terciária de saúde. 
Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia CRP-21ª/00478. 

Psicólogo Rodrigo Almeida Damasceno CRP-21ª/02561.

grupo de trabalho de psicologia do trânsito. 
Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia - CRP-21/00478. 

grupo de trabalho sobre readequação porte dos Conselhos regionais
Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia - CRP-21/00478. 

grupo de trabalho normas e regras da avaliação psicológica para 
Concessão de registros de porte de armas de Fogo.

Psicóloga Lorenna Maria Figueirêdo da Silva Sousa Rodrigues CRP-
21ª/00565.

grupo de trabalho em estágio
Psicóloga Lilian Guimarães do Nascimento Leal CRP-21ª/00362 

Avaliação Psicológica do Trânsito: Avaliação de Documentos Específicos
Psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia CRP-21ª/00478.
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3.2.3 eventos preparatórios para o Corep 

Os Pré Con-
gressos 
Regionais 

de Psicologia do Piauí 
foram realizados de 
forma híbrida e tiveram 
como tema “O Im-
pacto Psicossocial da 
Pandemia: Desafios e 
Compromissos para a 
Psicologia Brasileira 
Frente às Desigual-
dades Sociais”. Esses 
eventos serviram de 
base para o processo 
eleitoral e versou so-
bre três Eixos temáti-
cos: 1) A Organização 
Democrática e Par-
ticipativa do Sistema 
Conselhos no Enfren-
tamento da Pandemia; 
2) A Defesa do Estado 
Democrático e dos 
Direitos Humanos via 
Políticas Públicas; e 3) 
O fazer ético e científ-
ico da Psicologia no 

O CRP-21ª REALIZOU 
OS SEGUINTES EVENTOS 

PREPARATORIOS PARA AS 
ELEIÇÕES

PARTICIPAÇÃO EM PRÉ COREPS 
(profissionais e estudantes 

de psicologia)
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>>> Floriano/pi – 33

>>> são raimundo nonato/pi  – 76

>>> piCos/pi – 128 

>>> teresina/pi – 136 participantes

>>> esperantina/pi – 35 

>>> parnaíBa/pi – 65 

>>> total de partiCipantes em todo evento - 604

>>> evento online aBerto para - todo o estado – 131



3.3 resultados e desempenHos
3.3.1 Comissão de 

Orientação e Fiscalização

A COF tem como objetivo coordenar e 
executar as atividades de orientação 
e fiscalização profissional e assistir 

ao Plenário do CRP 21 nos assuntos de sua 
competência. Em suma, são atribuições da COF: 
Coordenar o trabalho dos fiscais, determinando, 
orientando  supervisionando seus serviços, com 
base na legislação interna e externa referente 
ao exercício profissional; Promover visitas 
de fiscalização nas empresas inscritas neste 
Conselho com objetivo de regularizar sua situação 
cadastral; averiguar denúncias; realizar vistorias, 
entre outros; Conduzir as ações, responder 
a consultas e tomar medidas relacionadas à 
orientação e fiscalização do exercício profissional; 
Informar a sociedade e os psicólogos a respeito 
das normas e princípios éticos da profissão, 
através dos meios disponíveis e julgados mais 
adequados, tais como: reuniões, notas de 
esclarecimento, ofícios, e outros; Articular-se 
com o Plenário, Diretoria e demais Comissões do 
CRP 21, propondo decisões a respeito de medidas 
em sua área, implementando as ações para o 
cumprimento. Para a tarefa de fiscalização, a 
Comissão de Orientação e Fiscalização conta 
com fiscais, todos psicólogos selecionados 
através de concurso público, contratados como 
funcionários do Conselho Regional e treinados 
para a função.

>>> orientaçÕes presenCiais-45

>>> orientaçÕes via teleFone-274

>>> orientaçÕes via WHatsapp-750

>>> vistoria de proCessos -1.042

>>> reuniÕes internas-24

>>> visita de FisCalização às 

pessoas JurídiCas-78

>>> avaliação/orientação de material 

a ser divulgado nas mídias do Crp21-35

>>> elaBoração de doCumentos 

instruCionais, orientativos ou 

interinstituCionais -28

Principal objeto legal dos conselhos de 
fiscalização, em 2021 foram realizadas um 
total de 65 fiscalizações, sendo 23 através 
de denúncias recebidas. Quanto aos 
profissionais, foram fiscalizados um total 
1.275 profissionais e organizações.
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3.3.2 Comissão de étiCa

A Comissão de Orientação e Ética, cuja 
função é atender as determinações 
pautadas na lei 5.766/71, que confere 

ao Sistema Conselhos de Psicologia o dever de 
orientar, fiscalizar e regulamentar a profissão 
de psicólogo, possui ação executiva e voltada 
para a defesa da psicologia enquanto profissão, 
preservando-a em sua integridade perante a 
sociedade.

Tem como principal objetivo averiguar as 
denúncias apresentadas, preservando o sigilo 
das partes envolvidas, sempre de acordo com 
as regras estabelecidas no CPD – Código de 
Processamento Disciplinar, que regulamenta 
os trâmites dos Processos Disciplinares Ético, 
Ordinário e Funcional.  Em alguns momentos, 
trabalha em parceria com a Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF), para disciplinar 
o exercício da profissão, e com a Câmara de 
Mediação, responsável por conduzir meios de 
solução consensual de conflitos nos processos 
disciplinares.

A Comissão de Orientação e Ética é 
responsável por acolher, apurar e conduzir 
representações e processos disciplinares, 
oriundos das faltas profissionais cometidas pelas 
psicólogas e psicólogos inscritos neste regional. 
Durante o exercício de 2021 foram registradas as 
seguintes atividades:

>>> representaçÕes reCeBidas pela: 08 

>>> representaçÕes enCaminHadas 

para proCesso investigativo - 06

>>> representaçÕes enCaminHadas 

para arQuivamento – 01

>>> representaçÕes soB análise da Coe- 20 

>>> Quantidade de reuniÕes de Comissão de étiCa - 13

>>> Quantidade de plenárias étiCas - 03 

No exercício de 2021 o setor de ética ainda 
sofreu com os impactos da pandemia, 
seu funcionamento foi afetado em virtude 
de uma determinação do Conselho 
Federal de Psicologia que suspendeu por 
quase 16 meses os prazos processuais e 
prescricionais.  
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3.3.3 resultados administrativos - seCretaria

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. Abaixo a 
secretaria em números 
durante o exercício de 
2021:
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>>> proCessos de insCriçÕes 

(pessoa FísiCa e JurídiCa) – 565

>>> proCessos de transFerênCias – 08 

>>> proCessos de reativaçÕes – 79

>>> proCessos de seCundárias – 02

>>> proCessos de atualizaçÕes (2ª via, troCa de provisória para 

deFinitiva, prorrogação de  Cip e atualização Crp-11) – 311

>>> proCessos de inClusão de título de espeCialista – 22

>>> proCessos de CanCelamentos – 58



3.3.4 resultados administrativos - plenário

As  Conselheiras 
e Conselheiros, 
efetivas(os) e suplentes, 

estiveram de forma assídua 
durante o exercício de 2021, 
aprovando as regulamentações, 
deferindo os processos emitidos 
pela secretaria e decidindo o 
rumo político e administrativo do 
CRP-21ª. Ações essas necessárias 
e essenciais para direcionar o 
modelo de funcionamento da 
Autarquia, vejamos os resultados 
e desempenhos da gestão em 
números:
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>>>  reuniÕes plenárias – 15

>>>  reuniÕes de diretoria - 15

>>>  assemBleias ordinárias – 01

>>>  Criação de resoluçÕes – 05

>>>  Criação de portarias – 66



3.3.5 resultados administrativos – setor de CoBrança

O setor de cobrança possui 01 funcionário efetivo e 01 estagiário, 
visando atingir a maior arrecadação de anuidades possíveis 
durante o exercício. As cobranças são realizadas exclusivamente 

através de e-mail, telemarketing e WhatsApp, tomando todos os cuidados 
e seguindo as condutas de cobrança adotadas pelo CRP-21ª, buscando o 
melhor relacionamento com os profissionais. Após orientações do Conselho 
Nacional de Justiça, o CRP-21ª procura estabelecer uma maior aproximação 
junto à categoria, para que seja evitado execuções fiscais e penalizações 
por dividas de anuidades.

ANUIDADE DE 2021 - 
Emissão e envio de 18.660 

boletos para os 3.110 
profissionais e 438 boletos 

para 73 organizações

INADIMPLÊNCIA: 
39% referente ao total de 
anuidades vencidas até 

31/12/2021.

COBRANÇA: 
+ de 10.700 títulos emitidos 

referente a cobranças e 
recobranças de anuidades 

vencidas;

ARRECADAÇÃO: 
+ 600 mil (R$) arrecadados 

através das ações de cobranças 
de anuidades vencidas;
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3.3.6 Centro de reFerênCia téCniCa 
em psiCologia e polítiCas púBliCas (Crepop)

O Centro de Referências 
Técnicas em Psicologia 
e Políticas Públicas 

(CREPOP) é uma iniciativa do sistema 
conselhos, Federal e regionais (CFP, 
CRP), que funciona em rede. Foi criado 
em 2006 e em 2021 completou 15 
anos de funcionamento promovendo 
a qualificação da atuação profissional 
das(os) psicólogas(os) que atuam nas 
mais diversas políticas públicas.

Sua origem é resultado de diversas 
discussões sobre a prática do psicólogo, 
que no Brasil iniciou no ano de 1970. 
Com a inserção do psicólogo no âmbito 
do social, tais discussões e reflexões 
tornaram urgente a necessidade de 
aprofundar e embasar melhor os 
conhecimentos sobre a relação entre 
psicologia e políticas públicas. Ao 
lado segue um resumo das atividades 
desenvolvidas pelo CREPOP durante o 
exercício de 2021:

Finalização do livro “Impactos da Pandemia do 
Novo CoronaVírus (Covid-19) na atuação das 
(os) psicólogas(os)”. Realizado em 2020, com 
previsão de publicação e distribuição à toda 
categoria no exercício de 2022. 

10
>>> Pesquisas, coletas de dados, 

mapeamentos, consultas etc.

05
>>> Treinamentos, capacitações, 

participações em eventos, palestras etc.

05
>>> Produção de referências técnicas, 

materiais informativos etc.
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3.3.7 gestão de pessoas

Em 2021 foi criado um cargo para auxiliar o atendimento e cumprimento do planejamento estratégico. 
Naturalmente, o cargo em comissão criado não onerou o conselho, quem mantém seu quadro de 
pessoal em valores bem abaixo do limite proposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (embora o 

Conselho não deva cumprir tal limite, podemos utilizar como mera referência).
Neste ponto o CRP21 teve um gasto total de R$ 880.789,08 com pessoal, inclusos encargos sociais e 

demais benefícios (auxílios alimentação, transporte, plano de saúde, entre outros).
A equipe é composta por 7 funcionários efetivos, 3 contratados e 2 estagiários, somando 12. Desses, 7 

são mulheres e 5 são homens.
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3.3.8 gestão de liCitaçÕes e Contratos

Importante área de todo órgão público, o Conselho dispõe de comissão que cumpre os requisitos legais, fazendo 
também a gestão dos contratos através de um colaborador efetivo, fiscal de contrato, responsável pela manutenção 
e supervisão de todos os contratos ativos do CRP-21ª. A seguir apresentamos os processos mais relevantes em 

2021, que tiveram papel essencial para os resultados almejados no planejamento da gestão:

Dispensa n° 001/2021 - Contratação de Empresa especializada 
na manutenção e configuração de site para atender a necessidade 
do CRP-21ª.

Objetivo Estratégico: Maior visibilidade das ações do CRP-21ª; 
Modernização do site com maiores funcionalidades e opções de 
serviços para à categoria; 

Inexigibilidade n° 001/2021 - Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de sistemas para controle contábil 
e orçamentário (SISCONT.NET), de almoxarifado (SIALM.NET), de 
patrimônio (SISPAT.NET), sistema de controle administrativo e 
financeiro (SISCAF) e sistema de custos (C.CUSTOS.NET).

Objetivo Estratégico: Estrutura em tecnologia da informação 
visando manter o processo de informação através de sistemas 
operacionais e didáticos; Melhor organização financeira do CRP-
21; Organização dos bens moveis do CRP-21; mensurar e tipificar 
o custo real de cada setor administrativo do CRP-21.

Dispensa n° 003/2021 - Contratação de empresa especializada 
em serviços de monitoramento e segurança predial. 

Objetivo Estratégico: Garantir a segurança dos bens patrimoniais 
do CRP-21 e de seus colaboradores;

Dispensa n° 004/2021 - Contratação de Empresa especializada 
no fornecimento de impressora para aluguel na modalidade 
comodato, visando atender a necessidade do CRP-21.

Objetivo Estratégico: Diminuir custos com reparo e manutenção 
de impressoras, bem como gastos com recargas de tones; 
mantendo a qualidade de impressão e o fluxo normal de 
atividades.

Dispensa n° 005/2021 -Prestação de serviços na configuração e 
implementação de um AD em nuvem para realizar a autenticação 
em um ambiente visando a implantação do SEI para utilização 
do CRP-21ª.

Objetivo Estratégico: Implantação (SEI!), ferramenta que visa 
aprimorar o fluxo de processos, eliminando em quase 90% a 
utilização de papel.

Dispensa n° 006/2021 - Empresa especializada na impressão de 
material gráfico (livretos) para o CRP-21ª.

Objetivo Estratégico: Distribuir material orientativo aos psicólogos 
e psicólogas registrados no CRP-21ª sobre as mudanças 
causadas pela COVID-19 e as atividades desempenhadas no 
âmbito da Assistência Social (SUAS).
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4. inFormaçÕes orçamentárias, FinanCeiras e ContáBeis.

1.1 Declaração da Contadora

O CRP21, assim como os demais entes públicos, tem sua contabilidade regida 
conforme a Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público 
(MCASP). Além disso, deve cumprir com as normas e procedimentos definidos pelo 

CFP. Nossa atuação está diretamente subordinada à Direção, e em constante alinhamento com 
o conselheiro Tesoureiro e trabalhando diretamente com o setor financeiro. É a contabilidade a 
responsável por registrar todos os atos e fatos que alteram a situação orçamentária, patrimonial 
e financeira do Conselho. Anualmente, baseado nas ações de curto prazo definido pela direção, 
elaboramos a proposta orçamentária para o exercício seguinte.

Entre as atribuições, a rotina do setor inclui as atividades típicas da contabilidade aplicada 
ao setor público, tais como elaboração de empenho, liquidação e despesas, contabilização das 
receitas conforme relatório recebido do setor financeiro, controle patrimonial e de almoxarifado, 
elaboração da folha de pagamento, apuração de impostos, entrega de obrigações acessórias, 
gerar demonstrativos e balancetes, e anualmente elaborar as peças da prestação de contas. Em 
2021 começamos a implantação do Centro de Custos, cujo preparo permitiu sua utilização em 
2022 e vai possibilitar melhores relatórios de gestão para a diretoria. Além disso, a implantação 
do SEI durante o exercício de 2022 tende a melhorar e agilizar o processo de contabilização e 
encerramento do exercício. 

gislana portela lima martins
CrC-pi 6137/o-6
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4.2 Balanço patrimonial

O Balanço Patrimonial demons-
tra a posição patrimonial e 
financeira da entidade. Em 

2021 observamos um pequeno cresci-
mento do ativo e do passivo. Enquanto o 
crescimento do ativo era esperado, o au-
mento do passivo ocorreu devido contra-
tos para implantação do sistema SEI, que 
além de aumentar as despesas do conse-
lho, foi concluído somente em 2022. 
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4.3 Balanço FinanCeiro

O balanço financeiro é de-
monstrativo contábil em 
que se confrontam num 

dado momento, as receitas e despesas 
orçamentárias, bem como os recebi-
mentos e os pagamentos de natureza 
extraorçamentária, conjugados com 
os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transfe-
rem para o exercício seguinte. Permite 
verificar, o resultado financeiro do exer-
cício, bem como o saldo em espécie que 
se transfere para o exercício seguinte, 
saldo esse que pode ser positivo (supe-
rávit) ou zero (equilíbrio).
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4.4 Balanço orçamentário

No balanço orçamentário 
estão contabilizaria os va-
lores das receitas arreca-

das e as despesas empenhadas, sendo 
o resultado orçamentário apurado pela 
diferença entre as receitas arrecadadas 
e as despesas empenhadas no exercí-
cio. 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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4.5 demonstraçÕes das variaçÕes patrimoniais

As variações patrimoniais 
podem ou não afetar a si-
tuação liquida patrimonial 

(Patrimônio Líquido) da entidade e a 
depender do fato são denominadas de 
variações patrimoniais quantitativas ou 
qualitativas. Vale ressaltar que as varia-
ções patrimoniais devem ser reconheci-
das e registradas no momento do fato 
gerador, seja este resultante ou inde-
pendente da execução orçamentária.
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4.6 demonstração dos Fluxos 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 usuá-
rios avaliar como o CRP-21ª obteve re-
cursos 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 to-
mada de decisão.
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4.7 anexos, apêndiCes e links

Para maiores esclarecimentos ou consultas de informações 
que se fizerem necessários, o CRP-21ª disponibiliza os links 

abaixo para apreciação do leitor:

Portal da Transparência do CRP-21ª
Link: https://transparencia.cfp.org.br/crp21/

Site Institucional
Link: https://crp21.org.br/

E-books Mensais de 2021
Link: https://crp21.org.br/comunicacao/informativos/
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