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                                              PORTARIA CRP-02 Nº 006/21 

 
Atualiza os procedimentos 
para o fornecimento do 
Suprimento de Fundos para a 
Sede e Subsedes do CRP-02. 

O Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região – CRP-02 vem, pelo seu XVI Plenário, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 
de dezembro de 1971 e pelo Decreto 79.822 de 17 de junho de 1977; 

CONSIDERANDO o estabelecido no inciso VI do artigo 26 do Capítulo VII da Lei 5.766 de 20 de 
dezembro de 1971, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá 
outras providências; 

CONSIDERANDO o que estabelece a Norma 05 da Resolução CFP Nº 020/2018 - Manual de 
Procedimentos Administrativos e Financeiros, que disciplina os procedimentos relativos a 
adiantamento de recursos para pagamento de despesas imediatas e de pequena monta, as 
quais, por suas características, não possam se subordinar ao processo normal de execução;  

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os procedimentos para a disponibilização e 
utilização do Suprimento de Fundos no âmbito do CRP-02; 

CONSIDERANDO a decisão em reunião de Diretoria, realizada no dia 02 de agosto de 2021, 
referendada pelo Plenário do CRP-02; 

RESOLVE: 

  
Art. 1º Atualizar os procedimentos para a disponibilização e utilização do Suprimento de 
Fundos no âmbito do CRP-02. 

Art. 2º O Suprimento de Fundos poderá ser depositado na conta do suprido, o qual passa a se 
responsabilizar pela guarda, aplicação e prestação de contas do valor concedido, observados 
os demais termos da Norma 05 da Resolução CFP Nº 020/2018 - Manual de Procedimentos 
Administrativos e Financeiros.  

Art. 3º Designar o funcionário Luis Antônio da Silva, CPF: 693.314.484-49, Auxiliar de 
infraestrutura, como responsável pelo Suprimento de Fundos da Sede do CRP-02, localizada 
em Recife/PE. 

Art. 4º Designar a funcionária Viviane de Vasconcelos Silva CPF: 705.326.054-20, Auxiliar 
administrativa, como responsável pelo Suprimento de Fundos da Subsede do Agreste 
Meridional, localizada em Garanhuns/PE. 



 
 

 

 

 

Art. 5º Designar a funcionária Iandra Milena Nunes de Albuquerque, CPF: 060.726.194-36, 
Auxiliar administrativa, como responsável pelo Suprimento de Fundos da Subsede do Sertão 
do São Francisco, localizada em Petrolina/PE. 

Art. 6º Designar a psicóloga Gabriela Danuzia Freire Florêncio - CRP-02/20648, membro da 
Comissão Gestora, como responsável pelo Suprimento de Fundos da Subsede do Vale do 
Ipojuca, localizada em Caruaru/PE. 

 
Art. 7º Revogam-se quaisquer disposições em contrário.  

 
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.  

 

Recife, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 
 
 

Alda Roberta Lemos Campos Boulitreau 
Conselheira Presidente do CRP-02 

 


