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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 

 

 

INÍCIO 

Criado pela Lei nº 5.766/71, o CRP14/MS tem por objetivo orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 

da profissão de Psicóloga (o) e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. É 

constituído de personalidade jurídica de direito público, possuindo autonomia administrativa e financeira, no 

que se refere à administração de seus serviços, à gestão de seus recursos, ao regime de trabalho e a suas 

relações empregatícias. 

O CRP14/MS goza de imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços, nos termos do 

art. 150 da CF/88. A resolução CPF 010/2007 instituiu os procedimentos administrativos, financeiros e 

contábeis dos conselhos de Psicologia para adequação de suas normas internas. 

O principal recurso financeiro do CRP14/MS são as arrecadações das (os) Psicólogas (os) e das 

entidades constituídas por pessoas jurídicas, bem como os emolumentos cobrados pelos serviços prestados, 

sendo desses 25% repassados ao CFP. 

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a 

Lei n. 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas às convergências dessas normas as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 

APURAÇÃO DE RESULTADOS 

Na elaboração das demonstrações contábeis do exercício de 2021, foi utilizado o Regime de 

Competência para contabilização das receitas e das despesas, bem como para apuração do Resultado do 

Exercício. 

 

ATIVO CIRCULANTE 

 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

As rubricas Caixa e Equivalente de Caixa são representadas pelos saldos das Contas Caixa, conta esta 

não utilizada pelo CRP14MS, e as contas Bancos Conta Movimento, Arrecadação, Aplicações Financeiras. 

As aplicações financeiras em 2021 foram feitas somente em fundo de investimentos e foram utilizadas 

as contas no Banco do Brasil. Sendo assim obedecendo às normas do TCU, contas e aplicações feitas em bancos 

oficiais. 

O CRP14MS a cada ano vem melhorando e aprimorando o controle nos departamentos de 

cobrança/financeiro, ocorrendo uma sobra financeira significativa o que não ocorria em alguns anos anteriores, 

e em 2021, excepcionalmente, o saldo maior se deu pela impossibilidade de realização de atividades 

presenciais previstas. 

 

DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 

 

a) Conta Adiantamento de Férias a Funcionários com saldo de R$ 12.398,74 (doze mil trezentos e 

noventa e oito reais e setenta e quatro centavos). 

 

CRÉDITOS A RECEBER 

 

a) Foi evidenciado na rubrica diversos responsáveis Banco do Brasil S/A valor de R$ 1.601.50 (um mil 

seiscentos e um reais e cinquenta centavos), cobrados indevidamente sendo esse já solicitado ao 

mesmo. 

b) Na conta Multa e Juros evidencia valores pagas em atraso pela administração de R$ 315,02 (trezentos 

e quinze reais e dois centavos). 

c) Devedores da Entidade: Nas rubricas estão evidenciados cheques devolvidos que foi recebido boa 

parte em 2016 reduzindo saldo para R$ 1.660,91 (um mil seiscentos e sessenta reais e noventa e um 

centavos), e se manteve até 2020 e valores a receber de diversos responsáveis, CFP, Renato Martins 
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de Lima (R$ 12,91 (doze reais e noventa e um centavos)) e Liberty Seguros S/A (R$ 148,60 (cento e 

quarenta e oito reais e sessenta centavos)), e Marilene Kovalski R$ 230,97 que foi regularizado em 

Jan/22 totalizando a rubrica no valor de R$ 2.885,10 (dois mil  oitocentos e oitenta e cinco reais e dez 

centavos). 

d) Créditos diversos a Receber: Secretaria da Receita Federal do Brasil de R$ 67,09 (sessenta e sete reais 

e nove centavos), pagamento feito em duplicidade e solicitado restituição. 

 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

O Ativo Realizável em Longo Prazo é constituído pela Dívida Ativa e Estoques. 

Está sendo feito controle em Excel nos materiais de consumo. 

 

IMOBILIZADO 

O CRP14/MS reconhece em seu Balanço Patrimonial, a depreciação/amortização de seus bens 

patrimoniais, com a prerrogativa de demonstrar, no resultado do período, os desgastes naturais de seus bens. 

O CRP14/MS não dispõe de sistema de controle de patrimônio (software), mas todos os bens estão 

relacionados em planilha com os seus respectivos dados de compra e com as suas etiquetas com a numeração 

do patrimônio. 

O CRP 14/MS está controlando mensalmente as baixas nas depreciações, conforme determina a Lei 

Federal. 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

            O Passivo Circulante é composto principalmente pelas rubricas de Salários a Pagar, fornecedores, 

Obrigações Fiscais, Provisões de Férias/13º dos funcionários e Valores a repassar ao CFP. 

            

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido do CRP14/MS é formado pelo superávit ou déficit apurado em cada exercício. 

O CRP14/MS no exercício de 2021 teve uma variação do grupo resultados acumulado positivo 

Superávit de R$ 498.380,49 ( quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e oitenta reais e quarenta e nove 

centavos) e teve seu saldo bancário em 31/12/2021 de R$ 1.815.586,89 (um milhão oitocentos e quinze mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e oitante e nove centavos). 

  

 

CONSIDERAÇÕES 

Seguindo as Demonstrações Contábeis, as leis do CFC, as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 

normativas do TCU, esse relatório demonstra a realidade explanada no exercício de 2021, período de 01 de 

Janeiro a 31 de Dezembro e com os comparativos do exercício de 2020, e com os seus demonstrativos 

anexados, explanam com transparência todas as movimentações realizadas durante o pleno exercício. 

A diretoria do CRP14/MS e a tomada de contas examinarão as peças e concordam com as 

demonstrações apresentadas. 

 
Campo Grande/MS 31 de Dezembro de 2021. 

 

 

MARILENE KOVALSKI HENDRIX F NOGUEIRA 
Conselheira Tesoureira Assessor Contábil 

321.950.791-34 825.282.331-91 
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