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O Relatório de Gestão Conselho Regional de Psicologia 10ª Região – Pará e Amapá, exercício 2014,
pretende atender o disposto nos seguintes documentos: Instrução Normativa TCU (Tribunal de Contas
da União) nº 72/2013, Decisão Normativa TCU nº 134/2013 e Portaria nº 90/2014 do Tribunal de
Contas da União.
Este é um instrumento para o acompanhamento das atividades desenvolvidas e dos resultados
alcançados. O documento inicialmente descreve as finalidades e competências do CRP10. A avaliação
do funcionamento dos controles internos mostrou melhorias: dos trinta itens avaliados, dez
apresentaram aprimoramentos. No que tange à gestão dos riscos, a universidade pretende criar uma
cultura de monitoramento dos riscos institucionais
A estrutura do Relatório segue o roteiro da Decisão Normativa TCU nº 34/2013, tendo em vista sua
abrangência em relação aos demais documentos e seu caráter norteador, o qual abarca
sequencialmente todos os itens necessários. Entretanto, quando pertinente, o sumário foi detalhado e
acrescido dos itens constantes na Portaria nº 90/2014. Foi realizada permanente consulta simultânea, a
esses dois documentos, para estruturar o presente Relatório de Gestão.
Na busca constante de qualificação e de aperfeiçoamento, este documento visa, não só cumprir os
roteiros estabelecidos, mas, principalmente, qualificar as informações aportadas. Tornando Assim
possível a verificação do emprego do dinheiro recebido pelos Psicólogos. Neste Documento
Pretendemos mostrar ainda a atuação social deste CRP10 empenhado não só em beneficio da classe
que o sustenta mas sim na sociedade amapaense e paraense de uma forma geral, sendo sempre
atravessado pela temáticas da psicologia.
Dessa forma, no primeiro item – Identificação e Atributos da Entidade - são apresentados os dados
gerais do CRP-PA/AP, no desdobramento desse item, são abordadas a finalidade e as competências
institucionais da entidade jurisdicionada, bem como é apresentado o Organograma Funcional, com a
descrição sucinta das competências das áreas ou subunidades estratégicas da
unidade jurisdicionada e a identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação
e de exoneração.
No item 2, concentra-se o conteúdo sucinto do Planejamento Estratégico; os principais objetivos e as
ações adotadas pela entidade, demonstrando os resultados alcançados bem como os indicadores para
monitorar e avaliar a gestão. Neste ponto é possível identificar a atuação do conselho através de seu
projeto principal “CRP AO SEU LADO”, onde o conselho leva palestra, debates e roda de conversa as
varias regiões do Pará, este projeto visa ir até o profissional reconhecendo sua forma de atuação e as
dificuldades encontradas regionalmente.
O item 3 do Relatório de Gestão diz respeito a Estruturas de Governança e de
Autocontrole da Gestão e traz informações discriminando de maneira sucinta a base normativa, as
atribuições e a forma de atuação de cada instância, com a estrutura e atribuição do plenário e da
diretoria. O subitem 3.2 referente a unidade de auditoria interna, não é aplicado neste conselho
regional em virtude de o mesmo esta submetido a auditoria externa realizada anualmente pelo
conselho federal de psicologia e até o presente momento o exercício de 2014 ainda não foi auditado.
No subitem 3.3 não se aplica. No subitem 3.4 e feita a relação dos principais dirigentes, de forma mais
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detalhada a diretoria e lista os membros de conselho, o período de gestão ressaltando que todos
formam o IIIV Plenário do CRP ,. O subitem 3.5 trata a cerca de remuneração a dirigentes de conselho,
onde por sua vez descrevemos o Jetons que apesar de ser apenas uma gratificação e não possuir
natureza remuneratória descrevemos o valores recebidos com a finalidade de conceder maior
transparência.
No item 4 e os demais subitens, configurados no Relatório, são vinculados à Programação e Execução
Orçamentária e Financeira; Demonstrando a receita, como sua origem, previsão e arrecadação por
natureza e sua forma partilhada entre a unidade central e regional; Demonstração e análise do
desempenho na execução orçamentária e financeira comparando os dois últimos exercícios,
programação orçamentária das despesas correntes e de capital, despesas por modalidade de licitação,
análise de indicadores institucionais e financeiro e por fim as informações sobre as transferências de
recursos realizados no exercício.
No item 5 trata-se da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados,
demonstrando a força de trabalho, o processo de ingresso de funcionários na instituição e sua
qualificação de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade; no sub item 5.2 não é
aplicado neste conselho por se tratar .
No item 6 e demais subitens, não se aplica.
No item 7 e demais subitens, tratamos das informações contábeis estabelecidas pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo as legislações NBC T 16.9 e NBC T
16.10 publicadas pelas resoluções CFC nº 1.136/20-8 e 1.137/2008, respectivamente; Demonstrações
Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº
1.133/2008, e a prevista na Lei nº6.404/76, incluindo as notas explicativas; O subitem 7.3 não se
aplica na unidade jurisdicionada;
No item 8 versa sobre o relacionamento com a sociedade, atendendo a lei 10.098/2000, o Decreto
5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis; E por fim, no item 9, consta outras informações
sobre a gestão que foram consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o desempenho
da gestão no exercício de 2014.
Ressalta-se que nem todos os itens solicitados no roteiro da Decisão Normativa nº 134/2013 aplicamse à natureza jurídica do Conselho Regional de Psicologia, contudo o Sumário deste documento está
expresso em forma sequencial e traz todas as informações pertinentes, cabíveis à sua condição.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1.

Identificação da Entidade

Nome: Conselho Regional de Psicologia 10ª Região Pa/Ap
CNPJ: 37.115.540/0001-20
Natureza Jurídica: Autarquia Federa
Endereço Postal: Av. Generalíssimo Deodoro, nº 511, cep: 66055-240
Telefones:3224-6322/ 3225-4491/ 3224-6690
Endereço da página da Internet: www.crp10.org.br
Endereço do Correio Eletrônico Institucional:crp10@crp10.org.br

1.2.

Normas Relacionadas à Criação das Unidades Agregadora e Agregadas

Lei Ordinária: Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971, que cria o CFP
Decretos:
Resoluções: Resolução do CFP nº 004/92, que cria o CRP10 Pa/Ap e Resolução 0018/2001, que aprova o
regimento Interno
Manuais e Publicações relacionadas às Atividades da Unidade: Resolução 010/2007 Manual de Procedimentos
Administrativos e Financeiros

1.3.

Finalidade e Competências Institucionais da Entidade Jurisdicionada

Finalidade: fiscalizar, orientar, aperfeiçoar, disciplinar, divulgar o exercício da profissão de psicólogo, zelar pela
fiel observância dos princípios éticos - profissionais e contribuir para o desenvolvimento da psicologia enquanto
ciência e profissão.

Competências: além de outras contidas na legislação pertinente ou as que lhe forem conferidas pelo Conselho
Federal de Psicologia:
I – adotar as medidas e procedimentos necessários à permanente orientação, disciplina e fiscalização do
exercício da profissão de Psicólogo;
II – adotar medidas e procedimentos para preservação do livre exercício da profissão de Psicólogo bem como o
respeito às suas prerrogativas e direitos profissionais;
III – executar os serviços concernentes ao registro profissional dos Psicólogos, realizando as inscrições e
7

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

cancelamentos de registros, expedindo aos inscritos Carteira de Identidade Profissional;
IV – funcionar como tribunal regional de ética profissional;
V - servir de órgão consultivo ao Governo e às instituições públicas e privadas, em matéria dePsicologia;
VI – elaborar proposta orçamentária anual, submetendo-a à apreciação do Conselho Federal de Psicologia;
VII – encaminhar, anualmente, a prestação de contas ao Conselho Federal de Psicologia, para os fins
determinados em lei;
VIII – encaminhar, anualmente, ao Conselho Federal de Psicologia, relatório geral de suas atividades;
IX – eleger, dentre os Conselheiros, delegados à Assembleia de Delegados Regionais, como disposto no Art.16
do Dec. 79.822/77 e representantes à Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras - APAF, de que
trata o parágrafo 2º do art. 27, do Regimento
Interno do CFP;
X – sempre que necessário, providenciar as medidas para instalação da Assembleia Geral dos Psicólogos
inscritos na Região;
XI – eleger a sua Diretoria;
XII – conceder licenças a seus membros e apreciar renúncias; XIII – julgar o comportamento funcional de seus
membros e impor-lhes sanções, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei;
XIV - arrecadar anuidades, taxas e demais rendimentos que lhe compete, promovendo o repasse da
arrecadação ao CFP, na forma da lei e observadas as normas expendidas pelo Conselho Federal de
Psicologia;
XV – expedir os atos normativos necessários ao pleno desempenho das atribuições que lhe compete, em
consonância com as Resoluções do CFP.
XVI – Criar Seções e nomear os respectivos grupos gestores ou representantes setoriais, de acordo com o
disposto em Resolução do CFP sobre a matéria.
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1.4.

Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas
Plenário
Orgão deliberativo

Diretoria
Operacionalização das decisões do plenário

Cotec

Ascom

Coordenação Técnica e Politica

Assessoria de
comunicação

Coe/Cof
Comissão de Orientação
e Fiscalização /Comissão
de Ética

1.4.1.

CREPOP
Referências Técnicas

Asjur

Coaf
Coordenação AdministrativoFinanceira

Atendimento
Acompanhamento de processos de
inscrição e solicitações
administrativas.

Assessoria
Juridica

Contabilidade
Registro contábil, folha de
pagamento e tributario

Descrição das competências e das atribuições das áreas

Plenário: O Plenário do Conselho Regional de Psicologia 10ª Região é o órgão deliberativo, constituído pelos 9
(nove) conselheiros efetivos no exercício do mandato.

Diretoria: órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é constituída de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, no mês de setembro, a cada ano

COTEC: Coordenação Técnica é responsável por desenvolver atividades relativas à coordenação dos aspectos
técnicos e as relacionadas à categoria e Órgãos Colegiados do Sistema Conselhos
 Titular do cargo: Danieli de Sousa Lameira, nomeada em 02/04/2012, ocupando o cargo até 30/04/2015.
COE/ COF: Comissão de Ética, Orientação e Fiscalização é responsável pelo desenvolvimento de programas
para a qualificação ética do exercício da profissão, objetivo de coordenar e executar em sua jurisdição as
9
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atividades de orientação e fiscalização profissional da entidade e assistir ao Plenário do CRP nos assuntos de
sua competência.
 Titular do cargo: Heber Simei de Souza Calandrine, nomeada em 07/08/2012, ocupando o cargo até a
presente data
 Titular do cargo: Alana Felix Kraz Borges nomeada em 07/08/2012, ocupando o cargo até 24/03/2015
Crepop: Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas é responsável por realizar e
sistematizar pesquisas sobre a experiência acumulada da Psicologia em questões de interesse social visando à
construção de referências técnicas para atuação de psicólogas (os) nas políticas públicas.
 Titular do cargo: Leticia Maria Soares Palheta, nomeada em 06/04/2012, ocupando o cargo até a
presente data.
ASCOM: Assessoria de comunicação é responsável pela divulgação das ações realizadas pelo CRP10 assim
como a imagem do conselho.
 Kassya Cilene Assunção Fernandes, nomeada em 03/2013, ocupando o cargo até 05/2014
 Fábio Tadeu Novoa de Souza, nomeado em 10/2014, ocupando o cargo até 12/2014
COAF: Coordenação Administrativa e financeira é responsável por todos os trâmites e processos na esfera
administrativa e financeira do Conselho Federal de Psicologia. CRP10
 Titular do cargo: Everaldo Trindade Neto, nomeada em 27/09/2013, ocupando o cargo até 22/02/2014.
 Titular do cargo: Amanda Fernandes Vianna, nomeada em 22/02/2014, ocupando o cargo até a presente
data.
Atendimento: Responsável por receber e atender todas as demandas do psicólogos, realizando cadastros,
alterações e exclusões do sistema.
 Titular do cargo: Walter, nomeada em 08/02/2013, ocupando o cargo até a 13/01/2015.
 Titular do cargo: Priscila, nomeada em 01/08/2013, ocupando o cargo até a presente data.
Contabilidade: executa e apoia às ações técnicas contábeis do CRP10, realizando lançamentos contábeis,
acompanhando o balanço patrimonial,



Titular do cargo: Amanda Fernandes Vianna, nomeada em 04/07/2012, ocupando o cargo até a
21/02/2014.
Titular do cargo: Kleiton Teixeira Amorim, nomeado em 05/05/2014, ocupando o cargo até a presente
data.

ASSJUR: Assessoria Jurídica, assistência a gestão para tomada de decisões tanto, atuando em varias ares de
forma preventiva
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Titular do cargo: Helena de Souza Pereira
2.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou plano de ação da unidade
Em 2014, com a compreensão de que um constante desafio é fazer do CRP-PA/AP a verdadeira Casa
das(os) Psicólogas(os), aproximando-se da categoria para a construção de uma profissão cada vez mais ética,
socialmente comprometida e qualificada para cuidar de todas(os), a atual gestão concebeu como planejamento
estratégico, o projeto intitulado “CRP10 ao seu lado” que visa, através de uma “tecnologia do encontro”, atingir
os seguintes objetivos:
1- Mapeamento nas diversas regiões e áreas de atuação das(os) psicólogas(os) do Pará e Amapá, realizando
pesquisa de perfil profissional e levantamento de demandas;
2- Realização de eventos/encontros regionais para integração, orientação e capacitação com base nas
demandas identificadas, nas deliberações do VIII CONPSI, nas Resoluções, nas Leis e nas Referências
Técnicas do CREPOP;
3- Mobilização e articulação em defesa de nossas lutas como o PL das 30h; Piso Salarial, PL 3688, Luta
Antimanicomial e o enfrentamento a todos os tipos de violência;
4- Articulação e integração das ações do CRP10 através das suas Comissões, Grupos de Trabalho e
representações em Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.

2.2 Informações sobre as ações adotadas ela entidade ara atingir os objetivos estratégicos traçados para o
exercício
Metas

Ações propostas

CRP10 AO SEU LADO
1- Mapeamento nas diversas regiões e áreas de Foi

elaborado

instrumental

para

realização

de

atuação das(os) psicólogas(os) do Pará e Amapá, mapeamento e aplicado em eventos realizados em
realizando

pesquisa

de

levantamento de demandas;

perfil

profissional

e diferentes regiões, assim como dados foram levantados
no momento da inscrição através de formulários
onlines. Demandas também foram levantadas através
dos eventos, assim como, recebidas pela Comissão de
Orientação e Fiscalização e discutidas em plenária, que
construía proposta de ação que desse retorno efetivo,
como por exemplo, manter dentro do projeto CRP10
11
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AO SEU LADO, com periodicidade mensal, cursos
sobre resoluções específicas como sobre a elaboração
de documentos psicológicos, ao compreender como
importante demanda em razão da maioria de denúncias
estarem relacionadas a erros na produção destes
documentos. A pesquisa foi planejada para dois anos e
terá continuidade e resultados mais conclusivos em
2015.

2 - Realização de eventos/encontros regionais para

CRP10 AO SEU LADO EM ABAETETUBA/PA -

integração, orientação e capacitação com base nas Psicologia em emergência e desastre: O CRP10
demandas identificadas, nas deliberações do VIII realizou reunião com a prefeitura e capacitação com o
CONPSI, nas Resoluções, nas Leis e nas Referências Psicólogo Mário Brito do Corpo dos Bombeiros do
Técnicas do CREPOP;

Pará,

para

técnicas(os)

responsáveis

pelo

da

assistência

atendimento

às

social
vítimas

desabrigadas em razão da erosão do Rio Maratauíra.

CRP10 AO SEU LADO EM SANTARÉM/PA:
Realização do Seminário “Ética Profissional e a
Psicologia
debates

nos
sobre

Serviços
a

Socioassistenciais”

formulação

dos

com

documentos

psicológicos e as perspectivas da Psicologia na rede de
atenção socioassistencial no Pará

CRP10 AO SEU LADO EM MARITUBA/PA:
A psicóloga e técnica do CREPOP (Centro de
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas),
Letícia Palheta, que também representa o CRP10 no
Conselho Estadual de Assistência Social do Pará,
realizou uma roda de conversa para orientar sobre a
12
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atuação da Psicologia na política do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS ). O encontro também teve o
objetivo de escutar e discutir demandas das(dos)
profissionais em relação às dificuldades vivenciadas
durante esta atuação. A psicóloga Fiscal Alana Borges,
representando a COF (Comissão de Orientação e
Fiscalização), realizou palestra sobre ética na atuação
profissional e orientou sobre procedimentos éticos e
técnicos que devem ser seguidos na elaboração de
documentos psicológicos.

CRP10 AO SEU LADO PARTICIPA DO SEMINÁRIO
DE COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL EM
CASTANHAL/PA:
O GT de Educação e Formação em Psicologia e a
Comissão de Relações Raciais do CRP10 apoiaram e
participaram do Seminário de Combate ao Racismo
Institucional em Castanhal/PA, promovido pelo Núcleo
de Educação para as relações etnicorraciais e
diversidade da Secretaria de Educação do município de
Castanhal no Pará.

CRP10 AO SEU LADO EM MACAPÁ/AP
O Código de Ética e a Estrutura do Sistema Conselhos
de Psicologia foram temas de palestra realizada na
última sexta-feira (14), na Faculdade Estácio Seama,
pela Conselheira

Letícia Gardênia e Conselheiro

Marco Aurélio
.
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CRP10 AO SEU LADO EM BELÉM/PA: RODA DE
CONVERSA

“Políticas

públicas

para

mulher:

possibilidades de intervenção”.
Em alusão ao dia 08 de março, Dia Internacional da
Mulher, os movimentos de mulheres de Belém
realizaram visitas em diversos serviços de atenção a
esse público e o relatório dessas visitas foi apresentado
na Roda de Conversa “Políticas públicas para mulher:
possibilidades de intervenção”. A Roda de Conversa foi
promovida pelo Conselho Regional de Psicologia Pará
e Amapá, por meio da Comissão de Políticas Públicas
e do Centro de Referência em Psicologia e Políticas
Públicas (CREPOP), em parceria com os Movimentos
de Mulheres do Pará com objetivo de discutir a
inexistência e a falta implementação de políticas
públicas de atenção evidenciadas nas visitas feitas
pelos movimentos e enfatizar o trabalho da psicologia
nestas políticas, com base na referência técnica do
CREPOP sobre esta atuação.

CRP10 A SEU LADO – BELÉM/PA: CINE DEBATE
“ARAGUAIA CAMPO SAGRADO” NA UNAMA
O CRP10, por meio da Comissão de Direitos Humanos
e do GT Direito à Memória e à Verdade, participou e
apoiou o evento 50 anos do Golpe Civil-Militar no Pará
– Direito, História & Imprensa, promovido esta semana
na Universidade da Amazônia (Unama).

CRP10 AO SEU LADO BELÉM/PA: CRP10 APOIOU E
14
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PARTICIPOU DO DEBATE SOBRE SAÚDE MENTAL
E LUTA ANTIMANICOMIAL
O debate teve o tema “(Des)construções em Saúde
Mental, Álcool e outras Drogas” e reuniu o CRP10,
representado pela conselheira Eunice Guedes e pelo
conselheiro Artur Couto; o advogado da Frente
Paraense de Drogas e Direitos Humanos, José Neto; e
o assistente social e membro do MLA, Pedro Júnior.
Eles falaram sobre a necessidade de implementação
da política, com estruturação dos serviços e ampliação
do acesso.

CRP10 AO SEU LADO EM PARAUAPEBAS/PA
CRP10 realizou debates sobre a elaboração de
documentos
atuação

psicológicos,

da

Psicologia

políticas
na

públicas
nos

e

a

serviços

socioassistenciais em Parauapebas no Pará.

CRP10 AO SEU LADO EM MARABÁ/PA
CRP10 realizou debates sobre a elaboração de
documentos
atuação

psicológicos,

da

Psicologia

políticas
na

públicas
nos

e

a

serviços

socioassistenciais em Marabá no Pará.

CRP10 AO SEU LADO EM BELÉM/PA: GT Infância e
Juventude realizou o I Seminário Infância e Juventude:
Discutindo Políticas Públicas cujo o objetivo foi de
discutir como efetivamente se encontram as práticas
dos profissionais que trabalham na rede de garantias
15
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de direitos em referência ao que preconiza o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). O Seminário foi
organizado pelo CRP10 e pelo Programa de PósGraduação em Psicologia da UFPA com apoio do
Grupo Transversalizando/UFPA, e faz alusão ao 18 de
maio – Dia de Luta contra a o Abuso e a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.

CRP10 AO SEU LADO: SEMANA EM ALUSÃO AO DIA
DA/O PSICÓLOGA/O
O CRP10 realizou uma programação ampla e que
contempplou diversas regiões em comemoração ao Dia
da psicologia (27/08).
Em Belém/Pa, a programação foi realizada de 26/08 a
03/09, com a parceria com a Universidade da
Amazõnia, Universidade Federal do Pará e Escola
Superior da Amazônia - ESAMAZ

e contemplou

debates sobre violência obstétrica; Psicologia, mídias e
ética; Clínica na contemporaneidade;

Psicologia e

Povos tradicionais; descriminalização das drogas e dos
movimentos sociais; Sexualidade, feminismo e Aids;
Psicologia do esporte; Psicologia do Trânsito; Trabalho
Infantil; Psicologia Jurídica; além de ações culturais
como o Sarau da Psicologia; Oficina de Bonecas
Abayomi Possibilidades e desafios; Exposição “Rádice
e a Psicologia: uma história de luta e prazer”, Mostra de
Grafitagem enquanto intervenção social e um uma
ação informativa na Praça da República que objetivou
esclarecer

sobre

as

práticas

da

psicologia

população.
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Em São Domingos do Capim/PA, foi realizada palestra
sobre

a

atuação

da

psicologia

em

serviços

3- Articulação e integração das ações do CRP10 socioassistenciais.
através das suas Comissões, Grupos de Trabalho e
representações em Conselhos de Direitos e de Políticas
Públicas.

Em Macapá/AP, foram realizadas visitas institucionais
na rede de politicas públicas e rodas de conversa sobre
a psicologia no Amapá, sua atuação nas politicas
públicas e suas práticas na área da assistencia social.

Em

Santarém/PA,

foram

realizadas

visitas

institucionais na rede de políticas públicas, reunião
informativa as(aos)

formandas(os) e uma Sessão

Especial na Camara Municipal em alusão ao Dia da
Psicologia.

Em Castanhal/PA, foi realizada ação informativa à
população, em praça pública, sobre as práticas da
psicologia.

Em Paraupebas/PA, foram realizados vários Cine
Debates com debates sobre diversos temas: violência,
garantia de direitos, saúde mental, entre outros.

Em Marabá/PA, foi realizada conferência sobre a
atuação da psicologia na atualidade e cine debate
sobre o filme “Precisamos falar sobre Kevin”

17

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

Durante toda a programação em alusão ao Dia da
Psicologia, foi realizada campanha pela aprovação do
PL das 30h.

CRP10 AO SEU LADO – BELÉM/PA: GT Infância e
juventude realizou o II Seminário sobre Infância e
Juventude:Discutindo politicas públicas. Na segunda
edição, o objetivo foi de conscientizar e mobilizar a
opinião pública em torno do grave problema da
violência praticada contra crianças e adolescentes, com
ênfase para garantias de direitos e destacou-se neste
contexto, a socioeducação.

CRP10 AO SEU LADO EM BRAGANÇA/PA:
CRP10, em parceriia com a prefeitura de Bragança,
realiza o I Encontro de Psicologia da Região Bragantina
que levou à categoria que trabakha na região, debates
sobre psicologia e politicas públicas, a atuação da
psicologia no SUAS, no SUS e na rede de Saude
Mental.

CRP10 AO SEU LADO EM BELÉM/PA:
A partir do segundo semestre de 2014, foi planejada
uma agenda constante de cursos pela Comissão de
Orientação e Fiscalização para trabalhar as demandas
recebidas, assim a agenda iniciou com a realização
mensal do Curso sobre Elaboração de Documentos
Psicológicos que foi realizado por quatro vezes até
18
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dezembro de 2014 no auditório da sede do CRP10 em
Belém, além da presença do mesmo curso em varios
eventos já mencionados.

CRP10 AO SEU LADO EM BELÉM/PA: CRP10
realizou o Cine Debate sobre ataução da psicologia na
assistência á pessoa idosa. O evento debateu sobre o
filme “E se morassemos juntos” que foi a base da
discussão sobre osdireitos da pessoa idosa e a tuação
da psicologia nesta área.

CRP10 AO SEU LADO EM BELÉM:
CRP10 apoiou e participou do Cine Debate em alusão
ao Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), sobre
o filme “Crônicas (des)medidas". O média metragem foi
produzido pela psicóloga paraense Alyne Alvarez Silva
e conta quatro histórias marcadas no corpo que contam
os efeitos de 4 a 22 anos de institucionalização num
dos espaços de clausura mais invisibilizados pelo duplo
estigma do seu público-alvo: loucos que entraram em
conflito com a lei”, o Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico do Pará.

CRP10 AO SEU LADO EM SANTARÉM/PA
O CRP10 promoveu em Santarém, o I ENCONTRO
REGIONAL DE PSICOLOGIA DO OESTE DO PARÁ,
com

o

tema

Alteridade".
desenvolvido

"Psicologia:

O

evento,

por

meio

de
de

um

Encontro

caráter

com

regional,

conferência,
19
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redondas, minicursos, rodas de conversas, relatos de
experiência profissional e comunicações orais, tendo
como eixos centrais “Psicologia e Direitos Humanos” e
“Ética e Alteridade”.

CRP10 AO SEU LADO: AÇÕES EM ALUSÃO AO DIA
DA CONSCIÊNCIA NEGRA.

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o Crp10
realizou uma oficina de estética negra e um Cine
Debate sobre o filme “A negação do Brasil” que foi
base para discussão sobre a visibilidade de mulher
negra.

No ano de 2014, a Comissão de Orientação e
Fiscalização do CRP10 registrou 231 solicitações de
orientação as quais foram classificadas conforme as
respectivas resoluções.

Demandas relacionadas

Qtde.

Registro/Cancelamento/transferência

e

86

reativação, Registro PJ
Cursos de Especialização e Títulos de 31
especialista
Avaliação

Psicológica

e

de 37

Elab.

Documentos/ Tempo de atendimento/ qtd.
Paciente /hora
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Psicologia e judiciário

15

Código de Ética

17

Demanda Sindical: Condições, jornada de 15
trabalho e Assédio Moral
Solicitação de informações gerais

45

TOTAL

231

Orientações
4% 4%

Resolução CFP
nº003/2007
Info. Gerais

8%

34%

13%

Res.
007/2003Elaboração de
documentos e outros
serviços psicológicos
Resol. 13/07Concessão
de título de especialista

14%
23%

Demanda Sindical

Foram realizadas 32 visitas de fiscalização nas quais
foram verificadas irregularidades como: Falta registro
PJ, Cadastro Desatualizado e Alteração de RT sem a
devida informação ao CRP.

A COF também esteve

presente nos municípios de Santarém, Marabá e
Parauapebas, onde 123 ouvintes, entre Psicólogos e
Estagiários receberam Orientações quanto às diversas
resoluções do CFP.

As Representações políticas do CRP10 em 2014
21
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foram:
- Comissão Estadual da Verdade do Pará.
- Conselho Estadual dos Direitos de Crianças e
Adolescentes do Pará.
- Conselho Estadual de Assistência Social do Pará.
- Conselho Estadual sobre Drogas do Pará.
- Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com
Deficiência do Pará.
- Conselho Estadual de Saúde do Amapá
-

Conselho

Municipal

de Assistência Social de

Macapá/PA
- Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Amapá
- Conselho Estadual de Direitos da Criança e do
Adolescente do Amapá.
- Rede ABRAÇA-ME do Amapá.
- Comissão Própria de Auto-avaliação da Universidade
da Amazônia no Pará.
- Fórum sobre Medicalização da Educação e da
Sociedade do Pará.
- Comitê de Enfretamento à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes do Pará.
- Frente Estadual de combate à violência obstétrica do
Pará.
- Comitê Gestor do Plano Estadual de Combate à
Homofobia do Pará.
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Além de atuação regional, o CRP10 participou dos
Grupos de Trabalho nacionais sobre: Criação de
política

de

arrecadação

no

Sistema

Conselhos,

Internação forçada, Laicidade e Psicologia, Revisão da
política de Orientação e Fiscalização, para evidenciar a
resolução 18/2002 e Política indutora.
LUTA PELA APROVAÇÃO DO PL DAS 30H.

4- Mobilização e articulação em defesa de nossas lutas A presidenta do CRP10 Jureuda Guerra, junto à
como o PL das 30h; Piso Salarial, PL 3688, Luta conselheira e coordenadora da Seção Amapá, Letícia
Antimanicomial e o enfrentamento a todos os tipos de Gardênia, e o conselheiro e vice-coordenador Marco
violência;

Aurelio, reuniram-se com o assessor do Senador
Randolfe para expor a importância do Projeto de Lei
das 30h semanais, o trabalho que a Psicologia tem
construído nos últimos anos, bem como o significado
para os mais 200.000 psicólogos do Brasil, que
participam de forma direta da garantia dos Direitos
Humanos

e

do

processo

de

fortalecimento

da

democracia. Segundo o assessor, o senador se
comprometeu com o Projeto e esta reunião reforçou
ainda mais seu empenho em lutar pela aprovação em
reconhecimento da categoria.

REUNIÃO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ

PELA

CRIAÇÃO

DO

CURSO

DE

PSICOLOGIA
A reunião se deu em função da proposta de possível
implantação do curso de Psicologia e a parceria com o
CRP10, para o fortalecimento político da implantação,
bem como na construção de um currículo que atenda a
realidade da diversidade profissional da Amazônia no
23
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Estado do Amapá.

PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE CARNAVAL DA
REDE ABRAÇA-ME EM MACAPÁ/AP.
A diretoria da Secção Amapá do Conselho Regional de
Psicologia 10° região participou da programação de
Carnaval

da

“Rede

Abraça-me”

de

combate

a

exploração sexual contra crianças e adolescentes, no
estacionamento do Sambódromo, em Macapá.

LUTA PELO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES
O CRP10 apoiou e participou do Ato e Caminhada em
alusão ao Dia Internacional da Mulher com o tema
“Vamos colocar o bloco na rua contra todas as formas
de violência contra a mulher”.

50 ANOS DO GOLPE MILITAR E A PSICOLOGIA
Em alusão aos 50 anos do Golpe Militar, o CRP10, por
meio do Grupo de Trabalho Direito à Memória e á
Verdade, realizou o Ato “Tortura Nunca Mais” na praça
da República em Belém/Pa, em parceria com a
Comissão Paraense da Verdade.

CRP10 ASSUME REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO
ESTADUAL DA VERDADE
Foi publicada a Lei Nº 7.802, de 31 de março de 2014,
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que cria a Comissão Estadual da Verdade, responsável
por investigar os crimes praticados durante o período
militar no Pará. O CRP10 assumiu assento na
Comissão,

junto

às

seguintes

instituições

e

organizações: Secretaria de Estado de Justiça e
Direitos Humanos; Arquivo Público Estadual, Secretaria
de

Estado

de

Segurança

Pública

e

Defesa

Social; Presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa, Ordem dos Advogados do
Brasil e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos
Humanos. A posse foi realizada em setembro de 2014.

PELA LUTA ANTIMANICOMIAL

CRP10 apoiou e participou da caminhada e ato em
alusão ao dia da luta antimanicomial.

LUTA CONTRA A HOMOFOBIA

CRP10 apoiou e participou do ato em alusão ao dia
nacional de combate á homofobia.

LUTA PELO PL DAS 30H:

CRP10 realizou ato público em alusão ao Dia da
Psicologia (27 de Agosto) com campanha em prol da
aprovação do PL das 30h.
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LUTA CONTRA O GENOCIDIO DA POPULAÇÃO
NEGRA

Após várias mortes ocorridas na memsa madrugada
em uma bairro periférico de Belém/PA, varias entidades
e movimentos sociais foram às ruas lutar pelo fim do
genocidio da população negra em nosso Estado e em
noosso país. O CRP10 apoiou e parricipou da ação.

2.3. Demonstrações e contextualização dos resultados alcançados no exercício
a)O Planejamento da entidade e suas competências legais:
O Plano de ação é construído anualmente e tem função de direcionar as ações fins do Conselho no que tange
o planejamento e o orçamento destas. Em 2014, o plano de ação foi mais elaborado e constituído em formato
de um projeto técnico-político para a psicologia Paraense e Amapaense.

b)A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no
âmbito da Entidade:
Avalia-se que em 2014, o CRP10 expandiu sua atuação a outras regiões do Estado Pará e intensificou as
ações no Estado do Amapá.

Podemos avaliar uma incidência maior do trabalho deste Conselho para a

categoria, assim como, para a sociedade Paraense e Amapaense.A integração e interiorização das ações foi
uma metodologia que realmente funcionou bem e alcançou resultados positivos, além de administrativamente
também resultar em um melhor aproveitamento do recurso, posto que inclue-se também nesta metodologia
uma busca cada vez maior por parcerias. Várias e importante parcerias foram conquistadas em 2014.

c) A tempestividade das ações empreendidas:
Entende-se como maior adversidade ao trabalho, a própria dimensão dos 2 Estados, em especial a do Estado
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do Pará, que dificulta o acesso a determinadas áreas, porém, para trabalhar esta dificuldade foi repensado que
as ações seriam efetivadas por mesorregiões, tendo municípios pólos e divulgadas com antecedência para que
os municípios vizinhos possam se organizar para participar e assim, serem contemplados.

d) Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e
metas bem como as medidas adotadas para tratar as causas do insucesso:
No ano de 2014, podemos considerar como algumas situações adversas: saída de funcionárias/os e
falecimento de Conselheiro Marco Aurélio do Amapá.

e)Os fatores que tenham contribuído para ao alcance ou superação das metas estabelecidas:
Como fatores que contribuíram para o alcance das metas podemos citar as parcerias construídas com outros
Conselhos Profissionais, Movimentos Sociais, entidades e Instituições de Ensino Superior e Grupos de Estudo,
como o Grupo Transversalizando. Parcerias também com empresas e instituições pela conquista de benefícios
á categoria como descontos e bolsas de estudo e as representações políticas em Conselho de Direitos e de
Políticas Públicas e outros, que funcionam como dispositivos de apoio para a realização de ações e mobilização
da categoria e sociedade.

2.4. Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão
Em 2013 junto ao Projeto “CRP AO SEU LADO” foi elaborado um instrumento que visa avaliar o projeto,
para realização de mapeamento e aplicado em eventos realizados em diferentes regiões, assim como dados
foram levantados no momento da inscrição através de formulários onlines. Além desse formulário a avaliação
de cada evento busca possibilitar o feed back para a gestão a cerca da realização do mesmo. Esses
formulários estão sendo parametrizados com a finalidade de apurar um panorama geral do projeto.
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Estrutura de governança da entidade
O Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região é constituído por 9 (nove) Conselheiros Efetivos
e 9 (nove) Conselheiros Suplentes, podendo sofrer alteração em função do que dispõe o Art. 50 e
parágrafos da Resolução CFP
No 018/00 (Consolidação das Resoluções do CFP) ou outra que vier a lhe substituir. 6§ 1º - O
mandato do Conselheiro Regional é de 3 (três) anos, permitida a reeleição consecutiva por uma vez.
O Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região é composto pelos seguintes órgãos:
I – Plenário - o órgão deliberativo, constituído pelos 9 (nove) conselheiros efetivos no exercício do
mandato.
II – Diretoria - órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é
constituída de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, no mês de
setembro, a cada ano.
III - Comissões de Trabalho - comissões permanentes serão presididas por conselheiros-efetivos,
eleitos por maioria de votos na forma de votação definida pelo plenário, no momento da eleição.
IV – Assembleias –
Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras – APAF é a instância deliberativa abaixo do
Congresso Nacional da Psicologia. O CRP10 indica seus representantes para participação na APAF,
de acordo com o Artigo 27, seus parágrafos e incisos do Regimento Interno do Conselho Federal de
Psicologia.
Compete ao Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, indicar 2 (dois) membros do CRP-10,
para participação na Assembleia dos Delegados Regionais conforme o disposto nos artigos 16 a 23,
do capítulo III, Seção I, do Decreto 79.822/77.
Assembleia Geral do Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, será constituída dos Psicólogos
com inscrição principal no CRP-10 e em pleno gozo de seus direitos.
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V – Congressos
São órgãos auxiliares e consultivos do CRP-10, as seguintes comissões permanentes:
I – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) - possui o objetivo de coordenar e executar em
sua jurisdição as atividades de orientação e fiscalização profissional da entidade e assistir ao Plenário
do CRP nos assuntos de sua competência.
II – Comissão de Ética Profissional (COE) - órgão especial de assessoramento ao Plenário e à
Diretoria do CRP -10 para aplicação do Código de Ética Profissional e desenvolvimento de programas
para a qualificação ética do exercício da profissão.
III – Comissão de Auditoria e Controle Interno - órgão assessor do Conselho Regional de
Psicologia 10ª Região, de caráter consultivo e fiscal, é composta por 3 (três) conselheiros, presidida
por um efetivo, podendo os demais serem efetivos ou suplentes
Quando necessário, serão constituídas outras Comissões e/ou Grupos de Trabalho para fins
específicos e prazos determinados

3.2. Demonstração da atuação da unidade de Auditoria Interna
Não se aplica

3.3. Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correções:
Não se aplica

3.4. Relação dos principais dirigentes e membros da unidade
Rol dos Responsáveis
Nome: Jureuda Duarte Guerra

CPF: 264.475.842-49

Endereço Residencial: Av. Conselheiro Furtado, 2438 Domus II Apto.802
Cidade: Belém

UF: Pa

Fones: ((91) 3249-7042

Cidade: Belém
Fax:

Fones: (91) 3249-7042

Cargo ou Função: (1) Conselheira Presidente
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Nome e número Data

Nome e número

Ata nº 424

28/09/2013

Período de Gestão
Data

Inicio

Fim

A partir de 28/09/2013
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Nome: Luiz Romano da Motta Araújo

CPF: 147.328.902-53

Endereço Residencial: Tv. Timbó Ed. Porto San Diego, Nº 1890, Apto 105
Cidade: Belém

UF: Pa

Fones: ((91) 3246-5252

CEP:66.040-100
Fax:

E mail:luizromano@globo.com

Cargo ou Função: Conselheiro Vice Presidente
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de Gestão

Nome e número Data

Nome e número

Início

Ata nº 424

Data

28/09/2013

Fim

A partir de 28/09/2013

Nome: Adriana Elisa Alencar Macedo

CPF: 647.863.402-78

Endereço Residencial: Alameda Apolinário Moreira Da Costa, Nº 84
Cidade: Belém

UF: Pa

Fones: (91) 3226-5778

CEP:66.093-620
Fax:

E mail:drica_macedo@yahoo.com.br

Cargo ou Função: Conselheiro Secretaria
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de Gestão

Nome e número Data

Nome e número

Início

Ata nº 424

Data

28/09/2013

Fim

A partir de 28/09/2013

Nome: Giane Silva Santos Souza

CPF: 281.082.562-91

Endereço Residencial: av. Governador José Malcher nº 2274 - Casa 08
Cidade: Belém

UF: Pa

Fones: (91) 8234-0505

CEP: 66.060-230
Fax:

E mail: gisssouza@hotmail.com

Cargo ou Função: Conselheiro Tesoureira
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010):
Ato de Designação

Ato de Exoneração

Período de Gestão

Nome e número Data

Nome e número

Início

Ata nº 428

Data

20/02/2014

Fim

A partir de 28/09/2013

Relação de Conselheiros
Nome:

Função:

Jureuda Duarte Guerra

Conselheiros Efetivos

Luiz Romano da Motta Araujo Neto

Conselheiros Efetivos

Mandato:

30

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

Adriana Elisa de Alencar Macedo

Conselheiros Efetivos

José Maria de Abreu Mattos Neto

Conselheiros Efetivos

Maria Eunice Figueiredo Guedes

Conselheiros Efetivos

Larissa Azevedo Mendes

Conselheiros Efetivos

Letícia Gardênia dos Prazeres (Amapá)

Conselheiros Efetivos

Luis Wagner Dias Caldeira (Parauapebas)

Conselheiros Efetivos

Willivane Ferreira de Melo (Santarém)

Conselheiros Efetivos

Ana Carolina Farias Franco

Conselheiros Suplentes

Artur Nascimento Barbedo Couto

Conselheiros Suplentes

Clycia Gomes Barbosa

Conselheiros Suplentes

Geise do Socorro Lima Gomes (Castanhal)

Conselheiros Suplentes

Giane Silva Santos Souza

Conselheiros Suplentes

De 27/09/2013 a 20/02/2014

Conselheira Efetiva

A partir de 20/02/2014

João Jorge Neto (Altamira)

Conselheiros Suplentes

Marco Aurélio Tavares Saraiva (Amapá)

Conselheiros Suplentes

Oziléa Souza Costa (Marabá)

Conselheiros Suplentes

Priscila Albuquerque Monteiro

Conselheiros Suplentes

De 27/09/2013 a 20/02/2014

De 27/09/2013 a 28/06/2014

3.3. Remuneração paga aos Conselheiros e membros da Diretoria

Jeton é a gratificação paga a Conselheiro efetivo, ou a Conselheiro suplente quando convocado na condição de
efetivo, pela sua participação em reunião Plenária do Conselho.
O Conselho Regional fixará o valor integral do Jeton com base na sua capacidade financeira, obedecendo ao
parâmetro fixado pelo Conselho Federal, tendo como limite máximo o pagamento de 08 (oito) Jetons no mês.
O Jeton é devido a cada sessão plenária do Conselho, entendida como sessão a atividade deliberativa com
duração de no mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) e no máximo oito horas de duração.
O valor do jeton no CRP10 é R$100,00(cem reais) por cessão plenária nas condições acima
Portanto, em 2014, foram pagos, a título de Jeton, os seguintes valores:
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VIII Plenário do CRP-10: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)
Ressaltamos que o cargo de Conselheiro é honorífico, já que seu ocupante exerce função pública gratuita, não
havendo para tanto pagamento de salários ou qualquer outro tipo de remuneração.

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1. Demonstração da Receita
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a) Origens Das Receitas.
Receita – é o ingresso de todo o recurso financeiro nos cofres dos Conselhos Regionais e do Conselho
Federal de Psicologia, decorrente de recebimentos com arrecadação de valores oriundos de arrecadação de
receitas operacionais e não operacionais.
Receitas Operacionais – são oriundas da atividade-fim, assim entendidas as anuidades em geral,
serviços e emolumentos com a inscrição, expedição de carteiras e certidões, as multas por infrações cometidas
pelo psicólogo, juros, multas e atualização monetária de débitos, bem como os recebimentos relativos à Dívida
Ativa, nas fases administrativa e executiva.
Receitas Não Operacionais – não vinculadas à atividade-fim, como as receitas patrimoniais de aluguéis,
os rendimentos de poupança e de aplicações financeiras, receitas de cursos, de venda de publicações, de mala
direta e etiquetas, e as receitas de eventos e outras assemelhadas

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.
Arrecadação por Conta - Exercício 2014
Conta
Orçado
Anuidade de Pessoa Física do Exercício
R$ 1.121.705,52
Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior
R$
339.185,87
Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício
R$
13.639,68
Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior
R$
6.060,73
Fundo de Seções
R$
13.639,68
Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas
R$
14.895,00
R$
Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas
2ª
Via de Carteira
R$
2.112,00
Jurídicas
Certidão Profissionais - Pessoas Físicas
R$
1.056,00
Certidão Organizações - Pessoas Jurídicas
R$
1.584,00
Juros - Pessoas Físicas
R$
14.629,35
Juros - Pessoas Jurídicas
R$
Multa - Pessoas Físicas
R$
Multa - Pessoas Jurídicas
R$
Poupança
R$
23.562,24
Fundo de Investimento
R$
23.562,24
Aluguel
R$
1.000,00
Fundo de seção
R$
79.654,25
Divida Ativa Administrativa
R$ 1.164.378,99
Divida Ativa Judicial
R$
91.975,91
Multa por Infração Disciplinar
R$
500,00
Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão
R$
128,45
Multa Eleitoral
R$
100,0
Restituições
R$
56.521,85
Outras Receitas
R$
48.847,77
Total
R$ 1.612.793,76

Arrecadado
R$
791.093,24
R$
120.868,17
R$
16.939,78
R$
3.053,71
R$
11.844,85
R$
21.026,99
R$
2.801,78
R$
3.504,44
R$
3.610,20
33333ppppp3334,
R$
3610,204.071,08
442.384,79 137,28
R$
15,84 22.507,89
R$
16.058,02 353,30
R$
8.688,52
18,35
R$
6.099,41 108,07
R$
3.203,19
14,79
R$
39.221,29
8.209,00
R$
20.956,73
R$
R$
8.078,28
R$
R$
677,41
1.663,05
R$
93.216,88
R$
1.033.652,57
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c) Forma de partilha da receita entre CFP e Regional.
O Conselho Regional o Sistema de Cobrança Compartilhada, de acordo com convênio com o Banco
arrecadador para o recebimento e a transferência automática de 25% do valor arrecadado ao Conselho
Federal.
Cota-Parte - de toda a arrecadação feita pelos Regionais, decorrente de contribuições de anuidades,
emolumentos, multas de qualquer natureza, juros e correção monetária, deverá ser remetido ao Conselho
Federal o valor correspondente a 20% (vinte por cento).
Cota Revista - O financiamento da revista “Psicologia Ciência e Profissão” e projetos similares do
Conselho Federal, são financiados por 5% (cinco por cento) da receita de Anuidades de Pessoas Físicas, do
exercício, arrecadada pelo Regional. Este percentual está incluso na Cota-Parte do Federal e deve ser
destacado na demonstração da cota-parte.

Repasse
Cota Parte ao CFP
Cota Revista
Total

Valor Total
R$
9.058,24
R$
96.232,99
R$
245.291,24

FUNDO DE SEÇÔES– É o montante repassado pelos Regionais ao Conselho Federal, para subsidiar os
custos com manutenção de seções. O valor é estabelecido pela APAF e incluído nas anuidades das pessoas
físicas e jurídicas, em cota única e indivisível, integrando a cota única ou a primeira parcela de cada anuidade.
Em caso de parcelamento, o valor destinado ao Fundo não pode ser parcelado.
O Repasse dos 75% do fundo de seção de 2013, ainda não foi feito, mas no 1º semestre de 2014, será
repassado em sua totalidade.
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4.2. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira
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a) Comparação entre os dois últimos exercícios;
Desempenho

2013

2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

R$ 515.569,54

DÉFICIT ORÇAMENTARIO

R$ 64.391,97

0

O déficit encontrado em 2013, relaciona-se diretamente a não previsão no crescimento da procura de
inscrições e outros serviços disponibilizados pelo regional.

b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital;
Despesa

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
CORRENTE
DE CAPITAL

Orçado

2.998.282,84
262.853,58

Realizado
Exercício

Diferença

955.731,92
9.706,86

2.042.550,92
253.146,72

c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.
Despesa

Remuneração Pessoal
Encargos Patronais
Outras Despesas Correntes
Benefícios A Pessoal
Uso De Bens E Serviços
Material De Consumo
Outros Materiais De Consumo
Serviços Terceiros - Pessoas Físicas
Diárias, Ajudas De Custo E Jetons
Passagens
Hospedagens E Alimentação
Despesa Com Locomoção
Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas
Demais Despesas Correntes
Serviços Bancários
Transferências Correntes
Equipamentos E Materiais Permanentes

Tomada de
Preços

Convite

Dispensa

Legislação não
Aplicável

283.913,03
88.147,11
38.163,54
130.311,38
13.902,69
994,22
38.818,81
33.006,00
33.636,22
5.394,36
4.559,08
107.671,04
20.718,15
265.580,05
9.706,86

36

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014

4.3. Informações sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referencia
De acordo com o manual de procedimentos 07/2010 e a determinação da Apaf, foram repassados ao CFP os
valores de :

Repasse

Valor Total

Cota Parte ao CFP

R$205.099,19

Cota Revista
Total

R$51.274,78
R$
225.379,32
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS.

5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade
a) Demonstração da força de trabalho
Em 31/12/2013 a força de trabalho do CRP-04 era composta de:
10 empregados, sendo 06 empregados efetivos, 04 empregados efetivos em cargo de confiança. De
acordo com o cargo, a função e com a forma de ingresso na entidade, esses empregados estão divididos em:
- Auxiliar de Serviços Gerais de Nível Fundamental
- Assistente Administrativo de Nível Médio: 02 empregados efetivos (Atendimento)
- Psicólogo Referência Técnica: 01 empregados em cargo de confiança
- Psicólogo Fiscal: 03 empregados efetivos
- Assessora Contábil: 01 empregados em cargo de confiança
- Coordenador Técnico de Nível Superior: Coordenador Técnico de Nível Superior
- Coordenador Administrativo e Financeiro de Nível Superior: Coordenador Técnico de Nível Superior

Durante o ano de 2014, passaram pelo CRP10 10 estagiário de nível superior, sendo -4 de contabilidade,
e 01 de psicologia

b) Processo de ingresso de funcionários na entidade
As modalidades de ingresso dos empregados do CRP-10 são:

Concurso Público (cargos efetivos)
Recrutamento Amplo (cargos em comissão – Coordenações e Assessoria)

c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade
Em dezembro de 2014, 09 dos 10 funcionários do CRP 10 possuíam nível superior concluído
independente da necessidade dos cargos.
A quantidade de empregados do por faixa etária em 31/12/2014, foi:
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- até 29 anos: 04 empregado
- de 30 a 39 anos: 03 empregados
- de 40 a 49 anos: 01 empregados
- acima de 50 anos: 01 empregados

Os aumentos salariais no CRP-10 são aplicados de acordo com as seguintes situações:
•

Ajustes salarias legais, ocorridos na data base da categoria, em 1º de março de cada ano

•

Progressão Funcional: por antiguidade anual na data base

•

Quinquênio: beneficio de 5% de gratificação ao funcionário que completa cinco anos no conselho

5.2. Desoneração da Folha de Pagamento
Em atendimento as leis 12.546/11 e 7.828/12 referente a desoneração da folha de pagamento. O
que se pretende é criar um plano de ação para levantamento de todos os contratos referentes a
serviços prestados nas áreas de Tecnologia da Informação, Hospedagem, que eventualmente possam
ter se beneficiado da desoneração. Após este levantamento, tomar-se-ão ações para obtenção de
ressarcimento ao erário em face dos descontos que porventura não tenham sido repassados ao
Regional. Quanto aos novos contratos, a direção deverá incluir nos editais de licitação cláusula que
preveja a desoneração dos contratos que vierem a ser realizados e fiscalizar o devido repasse dos
descontos mensalmente ao CRP10.
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6. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕESLEGAIS E NORMATIVAS

6.1. Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU
Não se Aplica

6.2. Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula,
apresentando as justificativas para os casos de não cumprimento.
Não se Aplica

6.3. Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por força de normativo tenha
competência para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária ou operacional, apresentando
as justificativas para os casos de não cumprimento.
Não se Aplica
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7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Desde o Exercício de 2012, as demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas em
conformidade com a Lei nº 4.320/64e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência
dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos
Manuais publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional

7.2. Demonstrações Contábeis
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Notas Explicativas às Demonstrações do Exercício de 2014
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, regido pela Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971; dotado de
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa

e financeira com inscrição no CNPJ sob o n.º

37.115.590/0001-20, constituindo, em seu conjunto, uma autarquia, destinado a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe.
A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades dos Psicólogos e das entidades que
prestam serviços na área de Psicologia, bem como as taxas cobradas pelos serviços prestados, tais como a inscrição das
Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas e a emissão de 2ª via da Carteira Profissional sendo que, do produto de arrecadação
das anuidades e dos serviços prestados, 25% é repassado ao Conselho Federal de Psicologia.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
As demonstrações contábeis estão apresentadas em “REAIS”; moeda corrente nacional vigente em 31/12/2014, e
foram elaboradas com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicáveis a Empresas e Entidades Públicas. E em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, explanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram estruturadas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
normas contábeis de uso corrente, e de conformidade com as disposições vigentes na legislação que rege este Órgão,
levando-se em conta os seguintes aspectos:
a) As receitas e despesas; foram contabilizadas segundo o regime de caixa, de acordo com a natureza das
operações.

b) No ano de 2014, foi utilizado o Plano de Contas Contábil Padrão adotado pelos Conselhos de Psicologia, que
vem a atender as exigências legais vigentes.
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NOTA 04 - SISTEMA CONTÁBIL

As demonstrações contábeis de 2014 utiliza o SISCONT.net para realização de registros contábeis, onde foram
adotadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – (NBCASP).

NOTA 05 – PATRIMÔNIO

A contabilidade aplicada ao setor público, implantada no Conselho, em 2014, gerou alterações consideráveis nos
procedimentos Em 2015 tendo em vista que será necessária e reavaliação dos bens móveis e imóveis para que se de
inicio as amortizações e depreciações destes bens a partir do exercício de 2013,procedendo assim a adequação a Lei
11.638.

NOTA 06 – COBRANÇA

No exercício de 2014 foi realizada nenhuma cobrança dos Psicólogos.
NOTA 07 – CONSIDERAÇÔES FINAIS

De acordo com as Demonstrações Contábeis e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a
movimentação patrimonial realizada no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, a Diretoria do Conselho
Regional de Psicologia 10ª Região entende que o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro e demais demonstrações,
incluindo as Notas Explicativas que as acompanham, espelham com exatidão e transparência todas as transações
realizadas no período.

Jureuda Duarte Guerra
Conselheira Presidenta do CRP 10

Giane Silva Santos Souza
Conselheiro Tesoureiro do CRP 10

Kleiton Teixeira Amorim
Contador do CRP 10
CRC/Pa 16423/O-7

7.3. Relatório da auditoria independente
O Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá, esta aguardando o resultado do processo licitatório do CFP
para a realização da auditoria já que atualmente o Conselho Federal é responsável pela mesma.
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