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EXTRATO 

ATA 2171ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 1 

minutos, considerando às medidas necessárias para contenção da COVID-19, de 2 

acordo com o Decreto 65.237, de 09 de outubro de 2020, do Governo do Estado de São 3 

Paulo de prorrogação da quarentena até o dia 16 de novembro de 2020, e com as 4 

Portarias CRP SP n. 06/2020, n. 07/2020, n. 08/2020, n. 12/2020, n. 13/2020, n. 5 

14/2020, n. 015/2020, n. 016/2020, n. 018/2020, n. 022/2020 e n. 029/2020 que 6 

estabelecem o Plano de contingência com medidas de prevenção ao contágio de 7 

pessoas pelo novo Coronavírus, em todas as dependências do Conselho Regional de 8 

Psicologia da 6ª Região - CRP-06; reuniram-se em plenária virtual as/os conselheiras/os 9 

efetivas/os e suplentes na 2171ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de 10 

Psicologia da 6ª Região – CRP-06. O quórum na parte da manhã foi composto por 20 11 

(vinte) conselheiras/os, sendo estas/es efetivas/os e suplentes, a seguir indicadas/os: 12 

Annie Louise Saboya Prado, Beatriz Borges Brambilla, Emanoela Priscila Toledo Arruda, 13 

Ione Aparecida Xavier, Ivani Francisco de Oliveira, Jumara Silvia Van De Velde, Lauren 14 

Mariana Mennocchi, Lilian Suzuki, Luana Alves Sampaio Cruz Bottini, Luciane de 15 

Almeida Jabur, Maria da Gloria Calado, Mônica Cintrão França Ribeiro, Mônica Marques 16 

dos Santos, Murilo Centrone Ferreira, Raizel Rechtman, Rodrigo Toledo, Sarah Faria 17 

Abrão Teixeira, Sulamita Jesus de Assunção, Talita Fabiano de Carvalho e Tatiane 18 

Rosa da Silva. Participaram também os seguintes representantes de Comissões 19 

Gestoras – Assis: Juliana Cristina Bessa. Sorocaba: Eliane Cristina Dias de Almeida, e 20 

Campinas: Ed Carlos Correa de Faria, conforme lista de presença anexa. ORDEM DO 21 

DIA: 22 

ORÇAMENTO CRP SP PARA 2021: O Conselheiro Tesoureiro Rodrigo Toledo fez a 23 

apresentação da proposta orçamentária para o exercício que se findará em 31 de 24 

dezembro de 2021. Elucidou que a elaboração do orçamento do CRP SP é baseada nas 25 

legislações vigentes, principalmente a Resolução CFP n. 20/2018 sobre a Revisão e 26 

Ampliação do Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do 27 

Sistema Conselhos de Psicologia. (Resolução CFP nº 10/2007). Os dados para 28 

composição do orçamento e as estimativas de receitas foram estabelecidas conforme 29 

critérios da referida Resolução, não sendo possível fazer alterações. Cabe destacar que 30 

as projeções de despesas consideraram o CRP SP em atividade presencial. Quanto às 31 
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despesas, em certa medida, podem ser alteradas, pois algumas são consideradas 32 

“fixas” e devem ser projetadas, como por exemplo, salários e impostos. Sobre o índice 33 

de 3,40% aplicado para projeção, explica que foi feita consulta ao Boletim Focus (do 34 

Banco Central do Brasil – Bacen) que projeta inflação para o ano posterior e é 35 

atualizada semanalmente. Evidencia-se que, usualmente, o índice da inflação é o 36 

mesmo do INPC, e para a construção do orçamento o CRP deve aplicar a correção do 37 

INPC, conforme a legislação. Projeção para a Receita no ano de 2021: Total de 38 

Receita Bruta – R$ 44.429.805,99 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e 39 

nove mil, oitocentos e cinco reais e noventa e nove centavos). Total de Receitas 40 

Líquidas – R$ 32.879.748,99 (trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, 41 

setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), consideradas as 42 

deduções (Cota Parte (CFP), Contribuições a Conta Divulgação (CFP) e Fundo de 43 

Seções Estaduais (CFP)) de R$ 11.550.057,00 (onze milhões, quinhentos e cinquenta 44 

mil, cinquenta e sete reais). Superávit de anos anteriores estabelecidos em 45 

Assembleia: Reserva de Imóveis – R$ 15.148.502,90 (quinze milhões, cento e quarenta 46 

e oito mil, quinhentos e dois reais e noventa centavos). Reserva Contingência – R$ 47 

357.735,90 (trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa 48 

centavos). Total de superávit anos anteriores – R$ 15.506.238,80 (quinze milhões, 49 

quinhentos e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Projeção de 50 

Despesas para 2021: Área I - Pessoal Civil: R$ 20.637.665,92 (vinte milhões, 51 

seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois 52 

centavos), equivalente a 62,77% (Ordenados e Salários, Obrigações Patronais e 53 

Benefícios); Área II - Apoio Funcional: R$ 8.939.168,74 (oito milhões, novecentos e 54 

trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), equivalente 55 

a 27,19% (Impostos, Taxas e Pessoa Jurídica); Área III - Investimentos e Inversões - 56 

Ano Corrente: R$ 1.258.954,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos 57 

e cinquenta e quatro reais), equivalente a 3,83% (Benfeitorias, Máquinas e Mobiliários, 58 

Programas adquiridos e Melhorias); Área IV - Plano de Trabalho – Ações de 59 

Orientações e Fiscalizações (Ações Políticas): R$ 2.043.960,32 (dois milhões, quarenta 60 

e três mil, novecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), equivalente a 6,22%. 61 

Total das Despesas por Área – R$ 32.879.748,99 (trinta e dois milhões, oitocentos e 62 

setenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). Em 63 

relação a à Área I - Pessoal Civil (Ordenados e Salários, Obrigações Patronais e 64 

Benefícios) informou-se que a folha de pagamento é corrigida pelo INPC Previsão de 65 
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3,40%; o anuênio é igual a 1% para todos os funcionários com mais de 1 (um) ano, 66 

correspondendo a R$ 135.476,33 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e 67 

seis reais e trinta e três centavos). Há previsão de concurso para os cargos 68 

administrativos em 2021, sendo 12 (doze) vagas no total: - 06 Atendimento, 03 69 

Secretaria, 01 Compras, 01 Ética e 01 Contabilidade, e para a vaga em aberto na COE 70 

de PAT. Além disso, há os cargos de Livre Provimento: 2 de assessor II e 1 de assessor 71 

III. O tesoureiro noticiou que estão em negociação com o Banco do Brasil para a 72 

redução das altas taxas bancárias. Está em estudo também o envio virtual dos boletos 73 

de pagamento de anuidades. Na Área III – Investimentos e Inversões deu-se a notícia 74 

de que a partir do momento da implantação do BRC será dado início aos pagamentos 75 

dos serviços de manutenção e suporte. Concernente à Área IV – Ações de Orientação 76 

e Fiscalização (Ações Políticas) destacou-se que as ações serão ainda definidas em 77 

Planejamento Estratégico. A previsão orçamentária é de R$ 548.425,12 (quinhentos e 78 

quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) destinado às 79 

ações de Orientação e Fiscalização das onze subsedes. Valores de Hospedagem: R$ 80 

58.626,08 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e oito centavos); Valores 81 

de locomoção: R$ 100.852,68 (cem mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 82 

oito centavos); e Valores de Ajuda de Custo e Diárias: R$ 291.483,79 (duzentos e 83 

noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 84 

Encerrada a apresentação, submeteu-se a proposta a manifestações do plenário. A 85 

assessora Cibele Tavares pontou sobre a dificuldade de se elaborar o orçamento, 86 

considerando que o CRP SP se encontra em teletrabalho e a projeção é para o trabalho 87 

presencial. Informa que há possibilidade de remanejamento previsto em resolução 88 

(20/2018), porém, o ideal é que em 2021, se altere o mínimo possível e ressalta que o 89 

orçamento deve ser acompanhado para a tomada de decisão. Rodrigo Toledo destacou 90 

que é importante materializar as ações no planejamento estratégico, para 91 

acompanhamento adequado a partir do Centro de Custo e a respectiva baixa pela 92 

Contabilidade em sua conta da ação específica. Sarah Faria Abrão Teixeira indagou 93 

sobre a organização das ações nas Subsedes, considerando que na gestão passada 94 

cada núcleo tinha seu próprio Centro de Custo. Foi informado que as ações serão 95 

organizadas no Planejamento Estratégico e todas estão dentro do valor total de R$ 2 96 

milhões, não estipulando valores específicos por território, pois dependerá da 97 

capilaridade que o território terá de realizar atividades. Beatriz Borges Brambilla 98 

destacou o modelo do orçamento do CFP, adaptado a partir das recomendações do 99 
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TCU. Foi um exercício baseado em anos anteriores de como estas ações de orientação 100 

e fiscalização poderiam estar distribuídas. Destacou-se que o orçamento prevê R$ 101 

548.425,12 às 11 (onze) Subsedes para ações de Orientação e Fiscalização. Foi 102 

iniciado o processo de organização do PE de 2021 que será em 7 de novembro, onde 103 

serão feitas as priorizações. Tem-se dialogado com a Flacso para produzir esquemas 104 

que reflitam a realidade do CRP SP. É preciso pensar no fluxo e no bom monitoramento 105 

a fim de dar conta das ações e transformar princípios em realidade, além de politizar 106 

toda essa parte administrava. Propõe-se trazer as nomenclaturas/números de forma 107 

mais próxima e objetiva para a facilidade de compreensão. Após as elucidações, a 108 

proposta de orçamento foi submetida a homologação das/os conselheiras/os presentes. 109 

Encaminhamento: O Plenário aprovou por unanimidade o Orçamento do CRP SP para 110 

o Exercício de 2021, sem modificações. 111 

Nada mais havendo a tratar, a senhora conselheira presidenta Beatriz Borges Brambilla 112 

deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheira secretária, Raizel Rechtman, lavrei 113 

a presente Ata, que lida e aprovada será assinada. São Paulo, 24 de outubro de 2020. 114 

 

 

 

 

 

BEATRIZ BORGES BRAMBILLA 
Conselheira Presidenta  

 RAIZEL RECHTMAN 
Conselheira Secretária 
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OFÍCIO ADP Nº 671/20 
 
 

São Paulo, 26 de outubro de 2020. 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 
At.: Sra. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega 
Conselheira Presidenta 
 
 
Assunto:  PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021 
 
 
 
 
Prezado Senhor: 
 
 
Encaminhamos em anexo para sua apreciação a Proposta Orçamentária para o 

exercício que se findará em 31/12/2021, que está baseada no valor da anuidade 
aprovada pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em nossa sede em 25 de 
setembro de 2020 e conforme Oficio Circular n.º 89/2020/Ass. de Controle 

Orçamentário/GAF/CG/-CFP. 
 
Os critérios adotados na elaboração do orçamento foram os seguintes: 
 

1. Número de Inscritos: Para pessoa física é 98.404 psicólogos inscritos e 
ativos e para pessoa jurídica 4.115 entidades, existentes na base de dados na 
data de elaboração do orçamento e a projeção de novos inscritos, reativados 
e cancelados para o próximo ano no quantitativo liquido de 5.077. 

 
2. Valor de Anuidade: Aprovado na Assembleia para pessoa física o valor de 

R$ 483,70 (Quatrocentos e oitenta e três e reais e sessenta centavos) e para 
pessoa jurídica, conforme tabela abaixo. 
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Anuidade Pessoa Jurídica para o Exercício de 2019 Valor em Real 

Pessoa Jurídica com capital até R$ 50 mil reais  R$    742,91  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 50 mil até R$ 200 mil reais  R$ 1.479,18  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 200 mil até R$ 500 mil  R$ 2.215,43  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 500 mil até R$ 1.000.000 milhão  R$ 2.863,10  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 1.000.000 milhão até R$ 
2.000.000 milhões 

R$ 3.687,95  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 2.000.000 milhões até R$ 
10.000.000 milhões 

R$ 4.424,00  

Pessoa Jurídica com capital acima de R$ 10.000 milhões  R$ 5.896,72  

 
Já incluso R$ 6,79 (Seis reais e setenta e nove centavos), por boleto que é 
repassado ao Conselho Federal de Psicologia a título de Fundo de Seções, 
conforme decisão da APAF. 

 
3. Forma de Pagamento de Pessoa Física: Conforme aprovação da 

Assembleia e Resolução 011/2017 do CFP, os pagamentos antecipados terão 
descontos de 10% e 5%, conforme tabela abaixo: 

 

Valor da 
Anuidade  

10% 
Pagamento 

Antecipado em 
janeiro de 10% 

 
5% 

Pagamento 
Antecipado em 

fevereiro de 
5% 

 
Pagamento em cota 

única em março 

         
483,70 

 
48,37 435,33 

 
24,18 459,52 

 
483,70 

  
 

Para pagamento a vista 
em janeiro até o dia 
31/01/21 

 

Para pagamento avista 
em fevereiro até o dia 
28/02/21 

 

Para pagamento a 
vista em março até o 
dia 31/03/21 não 
haverá desconto. 

         A anuidade também poderá ser paga em 05 parcelas iguais e consecutivas sem descontos 
no valor de R$ 96,74, com vencimentos em 31/01/21, 28/02/21, 31/03/21, 30/04/21 e 
31/05/21. 

         Os valores pagos fora do vencimento serão acrescidos de multa de 2% e juros de 0,50% ao 
mês. 
 
 

4. Forma de Pagamento Pessoa Jurídica: Em 05 parcelas iguais e 
consecutivas conforme o valor do capital social. As regras para desconto 
seguem o mesmo critério de pessoa física. 
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5. Anuidade para novos inscritos: Para pagamento em cota única será 
concedido o desconto de 20%. 

 
6. Receita Patrimonial: É calculada assumindo aplicação em Fundos 

Modalidade Governo no Banco do Brasil com a projeção de taxa anual 
sinalizada pelo Banco Central de 2% ao ano. 

 
7. Percentual de Inadimplência: Foi adotado o percentual médio dos últimos 

três anos, ou seja, 29,48% sobre as anuidades previstas para o ano 2.021. 
Conforme tabela abaixo: 

 
 

INADIMPLÊNCIA - ANO CORRENTE - PF/PJ 

 Adotamos a média dos últimos 3 anos  de 29,48% sobre a receitas, sendo:  

            

 EXERCÍCIOS  
BOLETOS 
GERADOS 

VALORES 
RECEBIDOS 

INADIMPLÊNCIAS 
MÉDIA DOS 
ÚLTIMOS 03 

ANOS 
VARIAÇÃO 

2019 43.098.285,17 32.903.684,37 10.194.600,80 

12.225.092,83 
 

29,48% 
2018 41.643.715,68 26.581.128,05 15.062.587,63 

2017 39.907.580,54 28.489.490,47 11.418.090,07 

    

 
Para as anuidades de anos anteriores e a dívida ativa demonstramos a receita pelo 
valor bruto, na conta denominada “Outras Receitas Correntes” e criamos uma 
Reserva de Inadimplência – Anos Anteriores adotando o percentual de 65% para 
criação da mesma. 

 
8. Cálculo do Cota Parte: Foi considerado 20% sobre toda a arrecadação 

decorrente de contribuições de anuidades, emolumentos, multas, juros, 
excluindo-se a inadimplência e receitas patrimoniais e de capital 

 
9. Fundo de Seções: Foi utilizado o número de psicólogos escritos, pessoa 

física e jurídica, menos a inadimplência multiplicada por R$ 6,79 (Seis reais e 
setenta e nove centavos). 

 
10. Fundo de Revista: Foi considerado 5% sobre as receitas de anuidades de 

pessoa física, menos a inadimplência. 
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11. Tabela de Taxas e Emolumentos: Dentro da banda estabelecida pelo 
Conselho Federal de Psicologia, optamos pelos percentuais mínimos ficando 
desta forma:  
 

Inscrição de Pessoa Física 10% s/ anuidade R$ 48,37 

Segunda Via Carteira Pessoa Física 4% s/ anuidade R$ 19,34 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital até R$ 50 
mil reais 

R$ 260,02 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 50 mil reais até R$ 200 mil reais 

R$ 517,71 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 200 mil reais até R$ 500 mil reais 

R$ 775,40 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 500 mil reais até R$ 1.000 milhão de reais 

R$1.002,09 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 1.000 milhão reais até R$ 2.000 milhões de reais 

R$1.290,78 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 2.000 milhão reais até R$ 10.000 milhões de reais 

R$1.548,40 

Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica taxa de 35% para capital acima de 
R$ 10.000 milhões de reais 

R$2.063,85 

 
 

 

 
 

 
12. Superavit Financeiro: Por ser um saldo de caixa de exercícios anteriores e 

não uma nova receita, o valor acumulado de R$ 15.506.238.80 não foi 
considerado como uma receita do exercício, sendo que a previsão de 
utilização para 2021 conforme aprovado na Assembleia Orçamentaria de 25 
de setembro de 2020, e demais Assembleias anteriores, é de que R$ 
15.148.502.90 para aquisição de imóvel para a nova sede e de R$ 357.735.90 
para reserva de contingência. 
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Permanecemos à disposição da Conselheira Tesoureira do Conselho Federal de 
Psicologia, para quaisquer esclarecimentos adicionais.
 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Beatriz Borges Brambilla 
Conselheira Presidenta                                        

      Rodrigo Toledo  
Conselheiro Tesoureiro  

 
 
 

 

Mário Raimundo Corrêa  
Supervisor Contábil  

CRC 1SP 183871/O-5 

 












