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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Relatório de Gestão Individual do 

Conselho Regional de Psicologia – 7ª Região é 

peça integrante do processo de prestação de 

contas, exercício de 2017, onde estão 

demonstradas a finalidade, objetivos, metas, 

ações e atividades na busca de resultados e 

cumprimento das atribuições e competências 

legais, como: registrar, orientar, e fiscalizar o 

exercício da profissão de Psicólogo. 

 A missão do Conselho Regional de 

Psicologia do Rio Grande do Sul é promover a 

valorização e a participação profissional na 

articulação da Psicologia com a sociedade, 

alicerçadas nos compromissos éticos e políticos 

dos diretos humanos, ser o lócus de referência 

para os profissionais, instituições e população 

em geral no que se refere ao exercício ético e 

técnico da psicologia, a partir de uma 

implicação crítica e atenta às demandas 

contemporâneas da sociedade.  

 A gestão e as ações realizadas pelo 

Conselho seguem os valores de ética e 

transparência, sustentabilidade, respeito à 

diversidade, promoção da vida, democratização 

das políticas e ações comunitárias, 

representatividade e responsabilidade de gestão, 

responsabilidade social e ambiental. 

 A elaboração deste relatório observou 

as normas gerais da Prestação de Contas Anual 

– Resolução TCU nº 234/2010, Resolução TCU 

nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 

63/2010, Instrução Normativa TCU 72/2013 e 

Normas Específicas da Prestação de Contas de 

2017: Decisão Normativa – TCU nº 154/2016, 

da Decisão Normativa- TCU nº 161/2017 e 

Portaria TCU nº 65/2018 e das orientações do 

Conselho Federal de Psicologia. 

 Ele está dividido em oito blocos, na 

ordem de apresentação, uma visão geral do 

Conselho Regional de Psicologia do RGS, seu 

planejamento organizacional e resultados, 

aspectos sobre a governança e controles 

internos, áreas especiais da gestão, o 

relacionamento com a sociedade, desempenho 

financeiro e respectivas informações contábeis 

e conformidade da gestão e demandas dos 

órgãos de controle. 

 O colegiado do Conselho Regional de 

Psicologia é constituído por Conselheiros eleitos 

para mandatos de três anos. O número de 

Conselheiros é proporcional ao de psicólogos 

inscritos. Na jurisdição do Rio Grande do Sul, a 

partir das eleições de 2016, são 30 

Conselheiros- 15 titulares e 15 suplentes. 

  O presente relatório é elaborado a partir 

do planejamento estratégico de gestão, dos planos 

de ações das Comissões Permanentes e 

Especiais, Grupos de Trabalho, Núcleos e Polos, 

de ferramentas de gestão de monitoramento e 

sistema de indicadores. No presente relatório, 

evidenciamos as principais ações realizadas pelo 

CRPRS, que envolvem eventos temáticos nas 

diferentes áreas.  A área de psicologia 

apresenta constante ingresso de profissionais: 

pessoas físicas e de pessoas jurídicas, 

permanecendo em evidente crescimento entre os 

anos de 2016 e 2017. O Conselho Regional de 

Psicologia do RS encerrou o ano de 2016 com 
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18.979 psicólogos ativos e 592 pessoas jurídicas 

ativas, enquanto em 2017 terminou com 20.159 

psicólogos ativos e 684 pessoas jurídicas ativas, 

o que representa um crescimento de 6,2% de 

pessoas físicas ativas e de 15,54% de pessoas 

jurídicas ativas. 

 Destaca-se, no exercício de 2017, o 

Projeto Visita ao CRPRS, que tem por objetivo 

levar os estudantes de psicologia para 

conhecerem a sede e o funcionamento do 

CRPRS. As participações dos estudantes mais do 

que triplicou em relação ao ano anterior, 

chegando a 396 estudantes, envolvendo 21 

Instituições de Ensino Superior. 

 Em Assembleia Extraordinária foi 

aprovada a compra de uma sala, com objetivo de 

ampliar o espaço físico e melhor atender os 

profissionais e estrutura funcional.  A sala foi 

adquirida em dezembro de 2017. 

 Destacamos política de descentralização 

com a publicação da Resolução dos Polos, 

regrando e legitimando esses espaços de 

contribuição da categoria. Em 2017 foram 

criados o Polo Litoral e o Polo São Borja 

 As informações físico-financeira e 

orçamentária demonstram as realizações e os 

resultados atingidos, com foco na finalidade, 

objetivos, metas, ações e atividades do CRPRS, 

observando os parâmetros e limites da 

legislação e orçamento aprovado pelo Conselho 

Federal de Psicologia-CFP, como: demonstrativos 

da execução orçamentária, de receitas e 

despesas, com destaque para as demonstrações 

contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço 

Financeiro, Balanço Orçamentário, 

Demonstração das Variações Patrimoniais, 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

Comparativos de Receitas, Despesas Orçadas e 

Realizadas e Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis. 

 O Balanço Orçamentário evidencia as 

receitas e as despesas orçamentárias realizadas 

no exercício de 2017 como total de receitas 

realizadas de R$ 9.517.316,97 e o total de 

despesas empenhadas de R$ 8.609.466,00, 

apresentando um superávit orçamentário de R$ 

907.850,97. 

 O Balanço Financeiro evidencia as 

receitas e as despesas orçamentárias, bem como 

os ingressos e dispêndios extraorçamentários 

conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte. O Resultado Financeiro no 

exercício de 2017 foi um resultado positivo de 

R$ 995.496,39, apurado pela diferença entre o 

saldo em espécie para o exercício seguinte (R$ 

4.764.754,75) e o saldo em espécie do exercício 

anterior (R$ 3.769.258,36). 

 O Balanço Patrimonial evidência, 

qualitativa e quantitativamente, a situação 

patrimonial da entidade pública. O Balanço 

Patrimonial do exercício de 2017 demonstra o 

total do Ativo de R$ 9.496.124,63 e o total do 

Passivo de R$ 520.624,57, apresentando o 

Resultado Acumulado de R$ 8.975.500,06, o qual 

está constituído pelo Superávit do Exercício de 

R$ 1.677.909,41 e pelo Superávit Acumulado de 

Exercícios Anteriores de R$ 7.297.590,65. 

 A Demonstração das Variações 

Patrimoniais – DVP evidencia as variações 

quantitativas, o resultado patrimonial e as 

variações qualitativas decorrentes da execução 
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orçamentária. As variações quantitativas são 

decorrentes de transações no setor público que 

aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e 

as variações qualitativas são decorrentes de 

transações no setor público que alteram a 

composição dos elementos patrimoniais sem 

afetar o patrimônio líquido. O resultado 

patrimonial do período é apurado pelo 

confronto entre as variações quantitativas 

aumentativas e diminutivas. A DVP do exercício 

de 2017 apresentou um total das variações 

quantitativas aumentativas de R$ 11.609.394,98 

e o total das variações quantitativas diminutivas 

de R$ 9.931.485,57, gerando como resultado 

patrimonial do período um Superávit de R$ 

1.677.909,41. 

 A Demonstração dos Fluxos de Caixa 

evidencia as movimentações havidas no caixa e 

seus equivalentes nos fluxos das operações, dos 

investimentos e dos financiamentos. A geração 

liquida de caixa e equivalentes de caixa do 

exercício de 2017 foi de R$ 995.496,39, apurada 

através do fluxo de caixa líquido das atividades 

das operações de R$ 1.394.408,37 e do fluxo de 

caixa líquido das atividades de investimento 

negativo de R$ 398.911,98. 

  A íntegra do relatório de gestão está 

disponível no site do CRPRS, no campo Portal da 

Transparência. 
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2. VISÃO GERAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

Nome: 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA SÉTIMA REGIÃO 
 

CNPJ: 
03.230.787-0001/76 
 

Natureza Jurídica: 
110-4 Autarquia Federal 
 

Endereço Postal: 
Avenida Protásio Alves, 2854 – Sala 301 – Bairro Petrópolis – Porto Alegre – RS – CEP 
90.410-006 

Telefones: 
(51) 3334.6799 
 

Endereço da página da Internet: 
www.crprs.org.br 
 

Endereço do Correio Eletrônico Institucional: 
crprs@crprs.org.br  
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2.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

A Lei 5.766/71 e do Decreto 79.822/77: 

 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 

de Psicologia constituem, em seu conjunto, uma 

Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de 

direito público, com autonomia administrativa e 

financeira, destinada a orientar, disciplinar e fiscalizar 

o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel 

observância dos princípios de ética e disciplina da 

classe. 

 As principais atribuições dos Conselhos 

Regionais são: 

1) eleger e empossar sua Diretoria, no mês de 
setembro de cada ano, em caráter ordinário; 

2) organizar seu regimento interno 
submetendo-o à aprovação do Conselho Federal; 

3) orientar, acompanhar, disciplinar e fiscalizar 
o exercício da profissão em sua área de competência; 

4) cumprir e fazer cumprir as resoluções e 
instruções do Conselho Federal; 

5) arrecadar anuidades, taxas, emolumentos e 
multas e adotar todas as medidas destinadas à 
efetivação de sua receita e do Conselho Federal; 

6) executar os serviços de inscrição/ registro 
profissional, manter atualizado e organizado os 

registros dos profissionais inscritos e expedir as 
Carteiras de Identidade Profissional; 

7) zelar pela observância do Código de Ética 
Profissional impondo penalidades/ sansões por falta 

disciplinar ordinária, funcional ou ética, de acordo 
com o grau da infração e legislação; 

8) funcionar como tribunal regional de ética 
profissional; 

9) sugerir ao Conselho Federal as medidas 
necessárias à orientação e fiscalização do exercício 

profissional; 

10) eleger dois delegados eleitores para 
representantes na assembleia – APAF; 

11) remeter, anualmente, relatório ao Conselho 
Federal, incluindo relações atualizadas dos 

profissionais inscritos, cancelados e suspensos; 

12) elaborar a proposta orçamentária anual, 
submetendo-a a aprovação da Assembleia Geral 
Ordinária e ao Conselho Federal; 

13) elaborar e encaminhar a prestação de contas 
anual ao Conselho Federal para aprovação; 

14) promover, perante o juízo competente, a 
cobrança das importâncias correspondentes a 

anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os 
meios de cobrança amigável; 

15) zelar pela dignidade e pela independência da 
profissão, bem como pelo livre exercício das 

prerrogativas e direitos profissionais; 

16) servir de órgão consultivo ao governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, e às suas instituições 
públicas e particulares, em matéria de Psicologia; 

17) expedir resoluções, portarias e instruções 
necessárias ao seu bom funcionamento e em 

consonância com as resoluções e instruções do CFP; 

18) tomar as medidas que lhe cabem, referentes 
ao processo eleitoral em sua jurisdição, de acordo com 
o Regimento Eleitoral e instruções do CFP; 

19) planejar e implantar subsedes e nomear as 

respectivas Comissões Gestoras, avaliando as 
necessidades da região e disponibilidade financeira, 
segundo as disposições da Resolução CFP nº 

003/2010 ou outra que a substituir; 

20) publicar anualmente o Relatório de suas 
atividades e gestão; 

21) decidir sobre aquisição ou alienação de bens 
imóveis, após a aprovação da Assembleia Geral; 

22) realizar o planejamento, suprimento, 
organização, gestão e controle das atribuições 

administrativas, financeiras e organizacionais, 
inclusive do quadro de pessoal do CRPRS; e 

23) deliberar os casos omissos, aplicando 
subsidiariamente as demais normas e orientações do  

CFP. 
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2.2. NORMAS E REGULAMENTOS DA CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE. 

 

 

LEI ORDINÁRIA: 

Lei 5.766/71 – Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras 

providências. 

DECRETOS: 

Decreto 79.822/77 – Regulamenta a Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, que criou o 

Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências. 

RESOLUÇÕES: 

Resolução CFP 011/16 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Regional de Psicologia da 7ª 

Região.  

Resolução CFP nº 003/2007 – Institui a Consolidação das Resoluções do Conselho Federal de 

Psicologia; 

MANUAIS E PUBLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA UNIDADE: 

Resolução CFP nº 010/2007 – Institui o Manual de Procedimentos Administrativos, 

Financeiros e Contábeis; 

Lei 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, instrui normas para 

licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

Lei 12.514/11 – Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932/81, que dispõe sobre as atividades 

do médico residente; e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral; 
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2.3. BREVE HISTÓRICO DA UNIDADE 

 

 O Sistema Conselhos de Psicologia é 

constituído por um conjunto de órgãos 

colegiados: o Congresso Nacional e os Regionais 

de Psicologia, a Assembleia das Políticas 

Administrativas e Financeiras (APAF), o 

Conselhos Federal e Regionais de Psicologia e as 

Assembleias Regionais. 

 O Congresso Nacional de Psicologia é a 

instância máxima de caráter deliberativo, 

responsável por estabelecer as políticas e 

diretrizes para o Sistema Conselhos. É formado 

por representantes escolhidos como delegados 

nos Congressos Regionais e se realiza a cada três 

anos. 

  A Assembleia das Políticas 

Administrativas e Financeiras – APAF, instância 

deliberativa situada, em hierarquia, logo abaixo 

do Congresso Nacional de Psicologia, é 

constituída por representantes dos Conselhos 

Federal e Regionais e se reúne, pelo menos, duas 

vezes ao ano. Uma de suas atribuições é 

acompanhar a execução das deliberações do 

Congresso Nacional e a execução regional das 

políticas aprovadas. 

 Os Conselhos Federal (CFP) e Regionais 

de Psicologia (CRPS) são formados por psicólogos 

eleitos através do voto direto para mandato de 

três anos.  O primeiro Plenário do CFP se 

instalou em Brasília, em dezembro de 1973. Em 

1974, instalaram-se os sete primeiros CRPS 

incluindo o CRP07 (RS), na época com jurisdição 

nos estados do Paraná (hoje CRP08), Santa 

Catarina (hoje CRP12) e Rio Grande do Sul 

(CRP07). 

 A Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 

1971, define a criação do Conselho Federal de 

Psicologia e dos Conselhos Regionais de 

Psicologia, esclarecendo as atribuições e funções 

dos membros dos Conselhos e como devem ser 

realizadas as eleições para escolha de 

componentes. 

 Os Conselhos Regionais são constituídos 

por funcionários contratados e por Conselheiros 

eleitos para mandatos de três anos. O número de 

Conselheiros é proporcional ao de psicólogos 

inscritos na base territorial. Na jurisdição do Rio 

Grande do Sul, a partir das eleições de 2016, são 

30 Conselheiros – 15 efetivos e 15 suplentes. 

 No exercício de suas funções, os 

Conselhos de Psicologia têm como objeto a 

inscrição, orientação, disciplina e fiscalização dos 

profissionais em seu trabalho coma/o 

psicóloga/os, regulamentar a profissão por meio 

de Resoluções que instituem regras de conduta 

profissional e funcionar como tribunais de ética, 

processando e julgando do ponto de vista das 

condutas éticas previstas para o exercício da 

profissão, em defesa da sociedade. 

AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 O ambiente de atuação do Conselho 

Regional de Psicologia – 7ª Região abrange o 

Estado do Rio Grande do Sul, junto aas/os 

psicólogas/os (pessoa física e pessoa jurídica), 

as Instituições de Ensino Superior de Psicologia, 

as empresas e organizações públicas e privadas, 

enfim, na busca da defesa e proteção da 

sociedade.
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2.4. ORGANOGRAMA 

 

ÁREA/ 
SUBUNIDADE 

TITULAR 
CARGO/ 
FUNÇÃO 

PERÍODO DE 
ATUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

Plenário 
 

15 Conselheiros 
Efetivos 

Conselheiro Efetivo Set/2016 a Set/2019 
Ver: Estrutura de 

Governança e Rol dos 
Diretores 

Diretoria 
 

4 Conselheiros 
Efetivos 

Presidente, Vice-
Presidente, 

Tesoureiro e 
Secretária 

Ver: Rol dos 
Diretores 

Ver: Estrutura de 
Governança e Rol dos 

Diretores 

Coordenação 
Administrativa 

Evelise Arispe de 
Campos 

Coordenadora 
Administrativa 

Janeiro de 2015 a ...  

Coordenação 
Técnica 

Leticia Gianechini 
Lúcio Fernando 

Garcia 

Coordenadora 
Técnica 

Coordenador 
Técnico 

Janeiro a Julho de 
2017 

Agosto de 2017 a ... 
 

Coordenação 
Comunicação 

Aline Victorino 
Nádia Miola 

Coordenadora 
Comunicação 

Janeiro a agosto de 
2017 

Setembro de 2017 a 
... 

 

Assessoria de T.I 
 

Àlvaro da Silva 
Gastal 

Assessor de T.I Junho de 2013 a ...  

Ouvidoria 
 

Ricardo de Melo 
Menegassi 

Ouvidor 
Novembro de 2015 a 

... 
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Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências 
Coordenação 

em 2017 
Cargo 

Período 
de 

Atuação 

Setor de Cadastro 

Realizar a inscrição de psicólogos 
(pessoas físicas) e pessoas 

jurídicas que prestam serviços de 
psicologia; manutenção das 

informações cadastrais de forma 
a assegurar a exatidão e o 

controle dos dados. 

Evelise Arispe 
de Campos 

Coordenadora 
Administrativa 

01/2017 
até 

12/2017 

Setor de Cobrança 

Realizar a cobrança de anuidades 
administrativamente e 

judicialmente; controlar as 
movimentações financeiras a fim 

de permitir aferir a posição 
financeira das pessoas físicas e 

jurídicas cadastradas. 

Evelise Arispe 
de Campos 

Coordenadora 
Administrativa 

01/2017 
até 

12/2017 

Área Técnica 

Prestar atendimento e orientação 
aas/os psicólogas/os, instituições 

e comunidade em geral sobre o 
exercício da profissão por 

telefone, meio eletrônico ou 
pessoalmente; Vistoriar, fiscalizar 

e orientar pessoas físicas e 
jurídicas quanto ao exercício 

profissional. 

Lucio 
Fernando 

Garcia 

Coordenador 
Técnico 

08/2017 
até 

12/2017 

Letícia 
Goldenberg 
Giannechini 

Coordenadora 
Técnica 

01/2017 
até 

07/2017 
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MACRO PROCESSOS (descrição sumária das responsabilidades e atribuições):

1.) PLENÁRIO 

 Órgão deliberativo composto por 15 

conselheiros efetivos e 13 conselheiros 

suplentes, com a competência de definir e 

deliberar as diretrizes, estratégias e planos do 

Conselho; 

2.) DIRETORIA 

 Órgão executivo, responsável pela 

operacionalização de diretrizes e decisões do 

Plenário, constituída de Presidente, Vice-

Presidente, Secretário e Tesoureiro, compete à 

Diretoria: planejar, organizar, dirigir e controlar 

os trabalhos administrativos, orçamentários e 

financeiros do Conselho, autorizar despesas e 

pagamentos e gestão dos funcionários; 

3.) COMISSÕES, GTS E CARGOS EM COMISSÃO 

 Assessorar, secretariar, apoiar, coordenar 

e/ou dar suporte a gestão e administração do 

Conselho, principalmente em assuntos 

relacionados às áreas técnicas, administrativas, 

Diretoria e Plenário; 

4) OUVIDORIA 

 A ouvidoria é um espaço aberto para a 

categoria e sociedade. Através de canais de 

atendimento, recebe e responde manifestações, 

que são sugestões, elogios, solicitações, 

reclamações e denúncias sobre as políticas e os 

serviços públicos. A partir das informações 

trazidas pelos cidadãos, a ouvidoria pode 

identificar melhorias, propor mudanças, assim 

como apontar situações incorretas ou 

irregulares.  

 

5.) COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Coordenar e orientar as atividades da 

área operacional, licitações, tecnologia da 

informação – TI, compras, financeira, cobrança, 

cadastro, pessoal e contábil; fazer gestão dos 

funcionários da área; assessorar e participar das 

Comissões, quando solicitado; assessorar a 

Diretoria sobre assuntos e questões 

operacionais, coordenar as atividades e 

atribuições pertinentes à função. 

5.1) CADASTRO 

 Inscrever psicólogos – PF e PJ, cancelar, 

reativar e transferir inscrições alterar registro de 

inscrição, emitir certidões e documentos, receber 

documentos e autenticar cópias recebidas, 

controlar o arquivo de documentos dos 

profissionais inscritos; 

5.2) COBRANÇA 

 Gerar arquivos para cobrança ou 

recobrança de anuidade, negociar com psicólogos 

ou empresas jurídicas inadimplentes o 

pagamento de anuidades e demais débitos 

pendentes, fazer a gestão da cobrança, emitir 

boletos de cobrança para pagamento de 

anuidades e outras taxas, fazer renegociações e 

dívida ativa administrativa, acionar a assessoria 

jurídica para cobrança da dívida ativa executiva, 

dar baixa dos pagamentos efetuados e atividades 

pertinentes; 

5.3) CONTABILIDADE E ORÇAMENTO 
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 Registrar atos e fatos de natureza 

financeira e patrimonial, elaborar e emitir 

relatórios e peças contábeis, demonstrar 

resultados econômico-financeiros para análise 

gerencial, controlar ativo permanente do 

Conselho, definir centros de custo, sistemas de 

custos e rateios, orientar áreas do Conselho 

sobre estrutura de custos e despesas, verificar 

retenção e recolhimento de impostos, elaborar 

Proposta Orçamentária e emitir os relatórios de 

acompanhamentos mensais e anuais, participar 

de emissão de relatórios para atendimento da 

fiscalização, prestação de contas e relatório de 

gestão; 

5.4) FINANCEIRO E PAGAMENTOS 

 Efetuar os pagamentos e créditos em 

nome do Conselho, reter ou verificar retenção de 

impostos sobre serviços e compras efetuadas, 

solicitar autorizações de pagamento, 

transferências, retiradas de cheques, aplicações e 

as atividades bancárias, prestar informações a 

contabilidade sobre documentos fiscais, 

retenções de impostos, recolhimentos, e outros, 

prestar informações a administração sobre 

movimentações mensais, extratos bancários e 

outros; 

5.5) GESTÃO DE PESSOAS 

 Administrar e executar os processos de 

pessoal, contratos de trabalho de funcionários e 

estagiários, solicitar do candidato documentação 

necessária à contratação, promover a integração 

de funcionários recém-contratados, elaborar a 

folha de pagamento, rotina de férias, décimo 

terceiro e outras, calcular, emitir os relatórios e 

acionar o financeiro para pagamento de valores 

devido a funcionários, preencher formulários 

emitir guias para pagamento de RPA, GRRF, GPS, 

DARF, GFIP, GRF, contribuição sindical, 

contribuição social e outros, orientar e controlar 

o sistema de controle de frequência/ponto 

eletrônico e banco de horas de funcionários; 

5.6) LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 Elaborar editais de licitação, publicar, 

participar das reuniões presenciais de licitação, 

atuar como pregoeiro, em pregão eletrônico, 

conferir documentação, conferir objetos e 

elaboração de editais, controle dos processos, 

publicação. Executar a gestão dos contratos de 

aquisição de bens ou serviços e de prestação de 

serviços, arquivo, controle e publicação; 

5.7) PATRIMÔNIO/COMPRAS/ALMOXARIFADO 

E ARQUIVO 

 Definir necessidade de produtos e/ou 

serviços em conjunto com as áreas solicitantes, 

manter atualizado o inventário dos bens, 

cadastrar e controlar bens patrimoniais e sua 

localização, identificar e contatar fornecedores de 

produtos e/ou serviços para os processos de 

cotação de preços e aquisição de produtos ou 

serviços autorizados, administrar e controlar o 

almoxarifado e arquivos físicos do Conselho; 

5.8) SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA E APOIO 

 Controlar estoques de produtos de 

limpeza, copa e consumo utilizados na 

preparação de café, chá ou reabastecimento de 

máquinas “self servisse” e bebedouros, materiais 

de higiene e limpeza, promover limpeza das 

dependências do Conselho, solicitar a reposição 

dos materiais, manter limpas e organizadas salas, 

auditórios, copa e demais dependências, auxiliar 
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na organização das salas para reuniões, eventos 

e outros; 

5.9) SUBSEDES – Buscar ampliar os espaços de 

representação do Conselho na região, atuar na 

busca, prospecção, orientação e fiscalização dos 

profissionais da região, executar as atividades 

administrativas delegadas, facilitar o trânsito e 

comunicação da região com a sede do CRPRS, 

receber e protocolar inscrições, cancelamentos, 

denúncias, reclamações, auxiliar no mapeamento 

dos profissionais da região – PF e PJ, contatar ou 

representar o CRPRS junto a órgãos ou entidades 

públicas, empresas e instituições de ensino 

superior da região, zelar pelos bens, 

equipamentos e patrimônio da subsede; 

5.10) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI 

 Assessorar no planejamento, definições, 

manutenção e melhorias dos fluxos de 

informações, processos, métodos e sistemas de 

trabalho no ambiente de TI (hardware e 

software) e treinamento de usuários, com o 

objetivo do perfeito funcionamento 

administrativo do CRPRS, pesquisar e manter 

atualizado o ambiente e parque de equipamentos 

de TI, novas tecnologias, fazer interface nos 

assuntos referentes a TI, com as empresas ou 

assessorias contratadas, CFP, conselheiros e 

funcionários do CRPRS; 

6.) COORDENAÇÃO TÉCNICA 

Coordenar e orientar as atividades da área 

técnica, subsidiando os trabalhos do CREPOP, 

Comissões e Grupos de Trabalhos fazer a gestão 

dos funcionários da área técnica, assessorar e 

participar das Comissões de Ética e de Orientação 

e Fiscalização, assessorar a Diretoria e Plenário 

sobre assuntos e questões técnicas do exercício 

profissional, coordenar as atividades de 

orientação e fiscalização e demais atribuições 

pertinentes à função. 

6.1) CREPOP 

 Desenvolver atividades de pesquisas 

sobre a atuação profissional de psicólogos que 

atuam em políticas públicas, sistematizando e 

divulgando informações acerca da prática 

profissional da categoria nestas políticas, através 

da elaboração de documentos, realização de 

reuniões e eventos específicos, participar de 

eventos em diferentes âmbitos divulgando as 

ações e discussões do CREPOP, propor e executar 

projetos regionais para discussão e produção de 

subsídios para a intervenção das/os 

psicólogas/os (as) no campo das políticas 

públicas, executar e supervisionar as atividades 

relacionadas com o planejamento, manutenção e 

desenvolvimento da estrutura técnica local do 

CREPOP, assessorar a coordenadoria técnica, 

Diretoria e/ou Plenário, bem como, os demais 

setores administrativos e técnicos do CRPRS 

sobre assuntos e questões relacionadas às 

políticas públicas, a partir dos subsídios 

produzidos pelas pesquisas e demais ações 

desenvolvidas pelo núcleo local do CREPOP; 

6.2) ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 Receber denúncias sobre atividade 

irregular da profissão, orientar psicólogos sobre 

as atividades profissionais, títulos de especialista, 

cursos, concursos, denúncias, avaliação de porte 

de arma, sindicato, validação de certificados, 

honorários, legislação, piso salarial, pessoal 

jurídica, convocações e outras demandas, abrir 

processo disciplinar ético, encaminhar 
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processos, Comissão de Orientação e Fiscalização 

ou Comissão de Ética, dar apoio técnico e 

desenvolver projetos pertinente à área; 

 

 

7.) COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 Coordenar as atribuições e 

responsabilidades da área de comunicação, 

relações públicas e eventos do CRPRS, 

envolvendo todas as mídias, como: jornais, 

revistas, site, relacionamento com a imprensa, 

publicidade, publicações legais, trabalhos 

gráficos, planejamento, organização, 

infraestrutura e realização de eventos, protocolos 

e cerimoniais; planejar, organizar, realizar e 

analisar pesquisas de mercado junto a clientes 

internos e externos; 

7.1) COMUNICAÇÃO/ JORNALISMO 

 Analisar e desenvolver projetos e 

campanhas de comunicação, propaganda e 

publicidade, contato e interface com a agência 

contratada para gestão da conta, desenvolvimento 

e edição do jornal Entrelinhas, interface junto à 

imprensa e mídia em geral; 

 

7.2) RELAÇÕES PÚBLICAS 

 Desenvolver e implantar ações de 

relações públicas, protocolos, cerimoniais, 

elaborar e implantar pesquisas de satisfação do 

cliente interno e externo, atuar em conjunto com 

a assessoria de comunicação, nos projetos de 

eventos e atividades junto à categoria ou 

sociedade, utilização dos mais diversos meios de 

comunicação, como a gestão do sítio do CRPRS, 

mídias, redes sociais, newsletter, twitter, 

facebook e outros;  

 

7.3) EVENTOS 

 Providenciar reservas de hotel, passagens 

aéreas ou terrestres, locação de veículos, receber 

e conferir os relatórios de viagem, 

providenciando a emissão dos formulários de 

autorização dos ressarcimentos de despesas de 

viagem, de participação em eventos, de 

representações, de seminários, de congressos e 

outros, para pagamento de diárias, ajuda de 

custo, KM rodado, táxi, reembolso de pedágios, 

participar na organização de agenda, na 

infraestrutura e realização de eventos e reuniões 

nas dependências do CRPRS/ Gestão de Viagens. 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL. 

 

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 O Planejamento Organizacional está em 

consonância com o Planejamento Estratégico, 

que foi elaborado para contemplar ações no 

período de 2017-2019. No exercício de 2017 o 

planejamento organizacional da gestão, das 

comissões e demais áreas buscou atender os 

princípios de transparência, uma maior 

aproximação com a categoria, uma 

descentralização das atividades e uma 

preocupação com a acessibilidade.  

 No âmbito da organização para 

contemplar as demandas da sociedade em 2017 

destacamos ações de divulgação da atuação da/o 

psicóloga/o para a sociedade em diferentes 

contextos, através de ampla campanha na mídia e 

redes sociais. Ampliamos a capacidade de pautas 

na mídia em todo o estado.   Inovamos e 

aprimoramos as estratégias de relacionamentos 

com as instituições de ensino superior (IES). 

 Na organização das atividades fins do 

Conselho destacamos as atividades da área 

técnica composta pelas/os psicólogas/os fiscais e 

de acordo com as deliberações da Comissão de 

Orientação e Fiscalização atenderam a 3.236 

demandas em 2017 , o que resulta em uma 

média de 13 atendimentos por dia. Do total de 

atendimentos realizados, 82% foram solicitações 

de psicólogas/os. Uma media de 10 psicólogas/as 

por dia. As orientações são diversificadas, e 

através do sistema interno de registro das 

atividades, podemos verificar as principais 

dúvidas e demandas que chegam à área: sobre a 

atuação profissional (327), emissão, guarda e 

encaminhamentos de documentos (318), 

avaliação psicológica (313), inscrição de pessoa 

jurídica (206), ética e conduta profissional (148), 

denúncias (134), titulo de especialista (121), 

honorários (105), divulgação de serviços (102), 

atendimento à distância (90) e atendimentos em 

outros assuntos (1372).  Outro dado relevante é 

que em 2017, 97 de cada atendimento realizado 

pela área técnica foi feito pelo telefone, tendo o 

numero 0800 criado em 2016 contribuído de 

maneira significativa para esse crescimento. O 

número de cancelamentos de Pessoa Jurídica em 

2017 não apresentou variação em relação ao ano 

anterior.  A Comissão de Orientação e 

Fiscalização em conjunto com a Comissão de 

Comunicação adotou a publicação de conteúdos 

de orientação na mídia social (Facebook), através 

de “lives”. Em 2017 foram realizadas oito edições, 

com os seguintes temas: Dia do Orgulho LGBT e 

Resolução 001/99; Produção de Documentos 

Psicológicos; Começando na profissão de 

psicóloga/o; Processo ético: da representação ao 

julgamento; Atuação da/o psicóloga/o na 

Assistência Social; Psicologia Organizacional e do 

Trabalho; Atuação de psicólogas/os relacionada à 

acessibilidade e inclusão; Entenda a fiscalização 

do CRPRS.   Foram publicadas sete Resoluções no 

exercício de 2017, Resolução CRP/07 nº 

001/2017 – Dispõe sobre a cessão de uso do 



auditório do CRPRS. Resolução CRP/07 nº 

002/2017 – Altera a Resolução CRP/07 nº 

012/2014, que dispõe sobre os critérios para 

progressão por merecimento e para pontuação 

de formação, cursos e/ou programas de 

capacitação específicos. Resolução CRP/07 nº 

003/2017 – Dispõe sobre a criação e adoção de 

Diretrizes Externas para a Prática Profissional 

(DEPP) e Diretrizes Internas de Gestão (DIG) 

como forma de consignar o posicionamento do 

CRP/RS frente a temas de interesse interno 

dentro da estrutura de gestão da autarquia e 

externos frente ao público em geral.  Resolução 

CRP/07 nº 004/2017 – Revoga a Resolução 

CRP/07 nº 003/2014. Resolução CRP/07 nº 

005/2017 – Altera a Resolução CRP/07 nº 

003/2016, que dispõe sobre diárias, ajudas de 

custo e outros ressarcimentos a serem pagos 

pelo CRPRS. Resolução CRP/07 nº 006/2017 – 

Estabelece a implementação e funcionamento dos 

Polos do CRPRS, normas de organização e 

objetivos dos Polos do CRPRS. 

A identidade visual do CRPRS foi 

renovada e o slogan “ampliar ideias, aproximar 

pessoas” foi adotado.    

Com o intuito de ampliar as informações 

para a sociedade foi divulgada em jornal de 

grande circulação a lista dos profissionais 

cancelados e os recém-inscritos. 

Iniciou em 2017 o projeto de migrar a 

Revista Entre Linhas impresso para Entre Linhas 

Virtual, observando o principio da 

sustentabilidade e economicidade. Criado espaço 

na Revista “Você sabia que”, com o objetivo de dar 

maior visibilidade e transparência nas ações 

realizadas pelo CRPRS. 

A Comissão de Politicas Publicas 

procurou qualificar a representação do CRPS nos 

espaços de Controle Social.  Realizou dois 

encontros de capacitação dos representantes, 

sendo um deles com a presença do auditor do 

Tribunal de Contas do Estado.   O CRPRS encerrou 

o ano com 69 representações no CS, em 25 

municípios. 

As ações previstas para o exercício foram 

contempladas em 86% em relação ao planejado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Relações raciais: Fomentar ações de enfrentamento ao racismo institucional e de Estado. 

AÇÕES 

PLANEJADAS 
AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de 

eventos de 

orientação à 

categoria sobre as 

questões ligadas 

ao racismo 

institucional e de 

Estado 

- Núcleo de Estudos e Pesquisas É’léeko, do curso de Psicologia da UFPel. 

No evento, ocorreu a apresentação da publicação "Relações Raciais: Referências 

técnicas para a atuação de psicólogas (os)" e a inauguração do Núcleo de Direitos 

Humanos da Subsede Sul.  

- Realização de evento de lançamento da publicação "Relações Raciais: 

Referências técnicas para a atuação de psicólogas (os)", sobre a atuação de 

psicólogas/os em questões envolvendo preconceito racial, em 20/11, 

durante evento integrante da programação do Novembro Negro da UFRGS, 

em Porto Alegre.  

 

- Realização de Reunião ampliada para debater relações raciais, tendo 

como base o documento “Relações Raciais – Referências Técnicas para a 

Atuação das/os Psicólogas/os”, em 20/11, na Subsede Centro-Oeste.  

 

- Realização de encontro para debater relações raciais, em 30/11, no Polo 

São Borja. 

 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

ao racismo 

 

- Em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil, o CRPRS 

manifestou-se sobre a data, pontuando a importância do compromisso da 

Psicologia acerca das questões que permeiam as relações raciais, incentivando 

ao resgate e afirmação da história e cultura negra no Brasil como forma de 

enfrentamento ao racismo. 

 

Objetivo Estratégico 

Escolar / educacional: Discutir temas atuais em Psicologia na Educação: Parâmetros de 

Atuação, Formação e Condições de trabalho – Medicalização na Escola, presença de 

psicólogas(os) na Rede.. 

Ações Planejadas Ações executadas 

 

Realização de 

- Lançamento, em fevereiro, da campanha “Na escola de seu filho tem 

psicóloga?”. 



campanha de 

valorização do 

profissional que 

atua na área 

escolar/ 

educacional 

Iniciativa teve o objetivo de alertar sobre a importância desse/a profissional no 

contexto escolar. A chamada foi utilizada no feminino, já que as mulheres são 

maioria entre os profissionais da Psicologia, representando mais de 90% da 

categoria.  

Para o CRPRS, é importante que os pais entendam o papel do/a psicólogo/a nas 

escolas para que possam buscar auxílio desse/a profissional ou questionar a sua 

ausência. Em sua atuação profissional nas escolas, psicólogas e psicólogos 

trabalham com diferentes questões, são mediadores de relações e dão suporte 

para o enfrentamento de dificuldades que surgem no cotidiano escolar, auxiliando 

professores e família na compreensão de comportamentos desafiadores ou 

situações de curiosidade e experimentação, por exemplo. 

A campanha contou com 08 posts publicados nas redes sociais do CRPRS, além de 

spot veiculado em rádios do estado durante todo o mês de fevereiro. Na página 

crprs.org.br/escola foi disponibilizada a arte de um cartaz para download. 

 

Realização de 

eventos de 

orientação a 

profissionais  que 

atua na área 

escolar/ 

educacional 

- Realização do evento "Mídias sociais, adolescência e educação: desafios do 

século 21. Como a Psicologia pode contribuir?", em 05/07, na Subsede Serra.  

Atividade reuniu professores e especialistas para debater os desafios do ensino 

contemporâneo e o papel da Psicologia Educacional nas chamadas “mídias 

sociais”, assim como discutir impacto das redes nas relações pessoais entre 

jovens.  

 

- Realização do seminário “Dialogando sobre sexualidade e gênero na 

escola”, em 04/08, na Sede, com transmissão online.    

O evento debateu questões referentes a sexualidade e gênero na escola, um 

espaço que vem se apresentando como essencial para a construção de diálogos 

com a comunidade. 

Evento fez parte da programação do CRPRS pelo Dia da/o Psicóloga/o.  

 

- Realização do Evento “Discutindo casos: Psicologia e Educação”, em 19/08, 

na Sede do CRPRS.  

Encontro reuniu profissionais da psicologia que atuam na área da educação, para 

debater temas como a relação família e escola, o trabalho em rede, o universo 

escolar e seus desafios e as novas leis da Inclusão e do Bullying e suas 

implicações no trabalho de psicólogos/as da educação. 

- Realização do evento “Psicologia escolar e educacional: expectativas e 

realidade”, em 23/08 na Subsede Serra. 



Psicólogas/os atuantes na área educacional de várias cidades da região da Serra, 

como Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Guaporé e Ipê, tanto na rede 

pública quanto privada, que apresentaram suas experiências e debateram o 

papel da Psicologia no contexto escolar. 

Evento integrou a programação pelo Dia da/o Psicóloga/o. 

 

- Realização do evento “Prática profissional nos contextos organizacional, 

escolar e jurídico”, em 23/08, na Subsede Centro-Oeste. 

A atividade teve como objetivo discutir sobre as diferentes formas de atuação 

profissional e orientar a categoria sobre os desafios e a importância da/o 

psicóloga/o nesses espaços de intervenção.  

Integrou a programação alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o. 

Participação em 

eventos de 

capacitação ou 

representação  

- Participação no Encontro Nacional de Psicologia na Educação, em 01/04, 

em Brasília. 

O evento, organizado e convocado pela Comissão Nacional de Psicologia na 

Educação do Conselho Federal de Psicologia (PSINAED), teve como objetivo 

atualizar e articular o movimento político pela inclusão da Psicologia no sistema 

educacional, com rodada de avaliação do trabalho das comissões locais. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

temas relativos  

- O CRPRS posicionou-se publicamente contrário à decisão da Secretaria 

Estadual de Educação ocorrida em 21/11, que solicita o cadastramento de 

professores e professoras voluntários e aposentados para atuação em sala 

de aula em escolas públicas do Rio Grande do Sul.  Compreendendo a 

Psicologia como ciência e profissão que está inserida nas políticas públicas e, de 

modo específico, também na área educacional, visando à universalização do 

acesso aos direitos e voltada à promoção da autonomia dos sujeitos, quaisquer 

sejam as realidades vivenciadas, o CRPRS se posicionou em prol do 

aprimoramento do Sistema Estadual de Educação e pela valorização dos 

professores que integram o quadro efetivo de trabalhadores, bem como para que 

se cumpra o estabelecido por lei no que se refere à contratação de professores 

temporários. 

 

Objetivo Estratégico 

Gênero/ LGBT/ / Resolução 001/99: Ampliar o debate sobre Psicologia, Diversidade Sexual e 

de Gênero. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

eventos de 

 

- Realização de transmissão ao vivo alusiva ao dia do orgulho LGBT e à 



orientação Resolução CFP nº 001/1999, que estabelece normas de atuação para as/os 

psicólogas/os em relação à questão da orientação sexual, em 28/06, através 

de Live na página do Facebook do CRPRS. 

 

- Realização do evento "Aquelas que não devem existir: o indireito de 

mulheres trans e travestis no Brasil", em 17/03, em Caxias do Sul. 

O evento teve como objetivo debater as condições das mulheres trans. 

 

- Realização do seminário “Dialogando sobre sexualidade e gênero na 

escola”, em 04/08, na Sede, com transmissão online.  

O evento debateu questões referentes a sexualidade e gênero na escola, um 

espaço que vem se apresentando como essencial para a construção de diálogos 

com a comunidade. 

Evento fez parte da programação do CRPRS pelo Dia da/o Psicóloga/o.  

 

- Realização de Seminário “Psicologia e a garantia de direitos e cuidados 

com a população LGBT”, em 19/08, em São Borja. 

 

O evento teve como objetivo discutir o papel da psicologia em um uma sociedade 

transfóbica e apresentar experiências de pessoas trans, e também de indivíduos 

cis, que relataram casos de agressão física ou psicológica por não seguirem o 

padrão de aparência e comportamento determinados pela heteronormatividade.   

Integrou a programação alusiva ao dia da/o psicóloga/o. 

 

- Realização de reunião do pólo Litoral Norte para discutir questões de 

gênero e sexualidade, em 02/12, em Capão da Canoa.  

  

Participação em 

eventos de 

capacitação ou 

representação  

- Participação em Roda de Conversa e Mateada alusiva ao Dia da 

Visibilidade Trans em 29/01, em Caxias do Sul. 

A participação na atividade, promovida pela Liga dos Homens Trans e pela ONG 

Construindo Igualdade, teve como objetivo manifestar  o posicionamento do 

CRPRS em relação à despatologização das identidades trans, ao compromisso 

ético da Psicologia em defesa dos direitos humanos e à importância da 

participação da categoria na construção e na efetivação de políticas públicas com 

foco na população trans. 

 

- Patrocínio e participação do 2º Curso Saúde da População Trans e Travesti 



– Produzindo ferramentas contra a patologização, entre 27 e 29/06, em 

Porto Alegre.  

Atividade teve como objetivo debater o cuidado e a garantia de direitos dessa 

população. 

 

- Conselheiros e colaboradores do CRPRS participaram das manifestações 

realizadas em 24/09, em Porto Alegre e em Santa Maria em defesa da 

Resolução CFP 001/1999 e em repúdio à liminar da Justiça Federal de 

Brasília que permitiu terapias de conversão sexual – a chamada “cura gay”.  

 

- Participação na audiência publicada sobre a decisão que flexibilizou a 

aplicação da Resolução 001/1999, realizada em 23/09, na Câmara de 

Vereadores de Pelotas.  

O Conselho reafirmou que a homossexualidade e a bissexualidade “não são 

expressões desviantes do funcionamento mental e sim expressões normais da 

diversidade humana”. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade 

- O CRPRS publicou em 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans 

manifestação celebrando celebra o reconhecimento positivo das pessoas 

trans e marcando a importância do enfrentamento às diversas formas de 

discriminação às quais essa população está sujeita.  

A partir da despatologização da homossexualidade, o Conselho Federal de 

Psicologia se posicionou a partir da Resolução CFP nº 01/99, que culminou em 

notas técnicas para posteriormente pensar nas intervenções e cuidados com a 

população de gays, lésbicas e bissexuais e, mais recentemente, trans. Hoje, a 

Psicologia adota outra postura, que visa a compreender as necessidades 

específicas das pessoas trans, contribuindo para reparar o estigma contra 

diversidade sexual e de gênero que ajudou a fomentar no passado. 

 

- Em 28 de junho, dia que marca o Dia do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais), o CRPRS manifestou-se a respeito do 

tema e da resolução que trata dessa questão. 

A Psicologia hoje entende que as pessoas LGBTs devem ser encorajadas a 

explorar a sua sexualidade e seu gênero, entende também que parte importante 

do sofrimento relatado por essas pessoas se deve ao estigma e a discriminação as 

quais estão sujeitas e trabalha para uma sociedade mais acolhedora às múltiplas 

formas da diversidade sexual e de gênero, percebendo que se tratam de variações 

da normalidade. 



Em sua manifestação, o CRPRS reforçou seu compromisso com a defesa da 

Resolução CFP nº 001/1999, que veda terapias conversivas voltadas às 

expressões da sexualidade e lançou a página www.crprs.org.br/diversidade que 

reúne todas as ações do CRPRS em defesa da Resolução. 

 

- Em 08/08, o CRPRS manifestou publicamente seu repúdio por mais um 

caso de violência contra a diversidade sexual registrado em Porto Alegre, o 

que agrava ainda mais a situação de preconceito contra pessoas LGBT. O 

CRPRS entende também que o respeito à diversidade sexual se insere no rol dos 

direitos humanos. Nesse sentido, o combate ao preconceito contra a população 

LGBT é um dos compromissos desta instituição com a sociedade, amparada na 

Resolução CFP 001/1999 que conceitualiza as orientações sexuais e de gênero 

como parte da identidade e da diversidade dos sujeitos humanos. 

 

- Em 29 de agosto, quando se celebra o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica 

e Bissexual, o CRPRS manifestou-se sobre a data e a Resolução CFP nº 

001/1999, que estabelece normas de atuação para as/os psicólogas/os em 

relação à orientação sexual. 

Na data, o CRPRS convidou a sociedade a uma profunda reflexão sobre os 

estereótipos a respeito do lesbianismo, frequentemente associados a conteúdos 

machistas e patriarcalistas que reforçam a odiosa cultura do estupro como uma 

espécie de corretivo a mulheres que amam mulheres. Nesse sentido, a própria 

construção de normas-padrão de comportamento social deve ser posta em xeque 

– e nunca a forma como as pessoas decidem viver e expressar suas sexualidades. 

Como pontua a Resolução CFP nº 001/1999, que afirma o respeito à pluralidade 

sexual e de gênero para o trabalho ético na Psicologia. 

 

- Em 19/09, o CRPRS publicou nota referente à decisão judicial que 

flexibilizou a aplicação da Resolução 001/1999. No texto, o CRPRS exorta os 

poderes legislativo e judiciário do país a que se esforcem para aprimorar os 

mecanismos institucionais de proteção e de promoção de saúde e cidadania das 

populações LGBT. Esses mecanismos já demonstraram ser efetivos instrumentos 

para uma vida mais saudável e, também, digna do ponto de vista da garantia dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. 

O manifesto teve apoio dos Conselhos Regionais de Enfermagem, Serviço Social, 

de Biblioteconomia, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional RS, Fórum dos 

Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do RS, Sociedade 



de Psicologia do RS, Sigmund Freud Associação Psicanalítica e Conselho Estadual 

de Promoção de Direitos LGBT. 

Construir 

documentos  que 

orientem e 

regulamentem a 

atuação de 

psicólogos  

 

- Participação no grupo de trabalho que elaborou a resolução regulamenta 

normas de atuação em relação às pessoas travestis e transexuais e 

determina que psicólogas/os devem atuar para a eliminação de todo tipo de 

transfobia.  

Resolução foi aprovada em 17/12, durante  a Assembleia das Políticas, da 

Administração e das Finanças (Apaf). 

 

- Disponibilização para consulta pública da tradução do documento 

“Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender 

Nonconforming People”. 

Elaborado pela American Psychological Association (APA), para orientar 

profissionais da psicologia na realização de práticas afirmativas e culturalmente 

adequadas em relação a populações transgêneras ou em desconformidade de 

gênero, é referência internacional para práticas psicológicas afirmativas e 

culturalmente adequadas a pessoas trans. 

Visibilizar as/os 

psicólogas/os 

trans 

registradas/os 

- Disponibilizada, em de 17/02, a funcionalidade das/os psicólogas/os 

declarararem sua identidade de gênero no cadastro. 

O objetivo da ação é apoiar à luta por visibilidade e direitos das pessoas trans e 

marcar a importância do enfrentamento às diversas formas de discriminação às 

quais essa população está sujeita. 

Capacitar 

funcionários e 

conselheiros  

- Realização da capacitação interna “Identidade de gênero e visibilidade 

trans”, em 27/01, na Sede. 

Atividade voltada a funcionários/as e conselheiros/as teve como objetivo 

debater as dúvidas da equipe do CRPRS, bem como aprimorar o atendimento ao 

público orientando sobre como prestar o acolhimento de forma inclusiva e não 

discriminatória, já que, em breve, todos/as os/as psicólogos/as inscritos/as 

poderão indicar, em seu cadastro, sua identidade de gênero e incluir o nome social 

na carteira de identidade profissional.  

 

Objetivo Estratégico 

Mulher: Promoção de evento para debater a Psicologia, o fazer da psicóloga e da/o psicóloga/o 

e a questão da mulher na sociedade. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

- Realização do evento “Exploração sexual para além da dicotomia 

vitimização-culpabilização a partir dos estudos de relações de gênero” em 



 

 

01/09, na Sede. 

A atividade debateu questões referentes à exploração sexual de crianças e 

adolescentes sob a ótica dos estudos de gênero e orientou psicólogas/os e 

estudantes de Psicologia sobre questões transversais entre garantias de direitos e 

violências de gênero e sexualidade. 

Integrou programação alusiva ao Dia da/o psicóloga/o.  

 

- Realização de reunião para discutir o encarceramento de mulheres, com 

a exibição do documentário “Tortura e encarceramento em massa no Brasil 

– 2015”, em 25/10, na Subsede Centro-Oeste. 

O encontro teve como objetivo mostrar e debater o drama de mulheres que 

sofrem preconceito e violência dentro do próprio sistema penitenciário. 

 

- Realização do evento Cine CRP: documentário “Marias”, em 04/12, em 

Caxias do Sul. 

A atividade integrou a programação dos 16 dias de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra as Mulheres, ação promovida por entidades de Caxias do Sul, 

com a parceria do CRPRS. 

 

 

 

Participar em 

eventos de 

capacitação, 

representação ou 

articulação 

 

- Participação da Marcha das Mulheres, em 08/03, em Porto Alegre.  

O ato foi marcado por manifestações organizadas por entidades, organizações e 

movimentos sociais, e teve a participação do CRPRS, que lembrou o 

compromisso da categoria profissional da Psicologia na luta pela garantia de 

direitos, inclusive no âmbito das relações trabalhistas, em que a desvalorização 

das mulheres é fonte de sofrimento e adoecimento. Junto a isso, o CRPRS reforça 

sua posição contra a Reforma da Previdência, que, nos termos em que está 

proposta, trará prejuízos principalmente às mulheres, que já vivenciam 

situações de precarização do trabalho e desigualdade. 

 

- Participação na construção de programação alusiva ao Dia da Mulher, em 

Caxias do Sul. 

Evetos forma promovidos pelo CRPTS, Fórum da Mulher Caxiense em parceria 

com a Rede de Proteção à Mulher de Caxias do Sul e Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher. 

- 08/03: participa de ato público e caminhada pela garantia de direitos das 



mulheres, reforma previdenciária e feminicídio. 

- 09/03: integram batucada da Marcha Mundial das Mulheres na abertura da 

palestra “Não é por rosas, mas pelos direitos das mulheres” 

- 11/03: Cine Debate: As sufragistas  

- 17/03: Palestra “Aquelas que não devem existir: o (in)direito de mulheres trans 

e travestis no Brasil” 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- Em 08 de março, o CRPRS publicou manifestação reforçando a 

necessidade de relembrar que a data é o resultado de uma série de lutas das 

mulheres por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos, 

e que essa causa precisa ser reforçada para a sociedade e para nossa 

categoria profissional constantemente. 

A Psicologia se pauta pelo compromisso ético-político da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, em que a desigualdade e a 

violação de direitos são inaceitáveis. Seguindo isso, o CRPRS se engaja na luta 

para combater a violência contra as mulheres não somente nos âmbitos 

doméstico e familiar, mas também institucional e urbano, bem como na garantia 

de equidade de direitos. 

 

Objetivo Estratégico 

Luta antimanicomial/ Reforma Psiquiátrica : Realizar ações em defesa do cuidado em liberdade 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

 

- Realização de atividades em todo o estado alusivas ao 18 de maio – Dia da 

Luta Antimanicomial, que têm o objetivo de promover um espaço de 

diálogo com categoria e sociedade sobre possibilidades de cuidados em 

liberdade. 

 

CAXIAS DO SUL 

• 15/05/2017: Cine Debate na FSG 

• 16/05/2017: Novos Arranjos. Novas possibilidades para avançarmos no 

projeto de Reforma Psiquiátrica! 

• 17/05/2017: História da Reforma Psiquiátrica em Caxias do Sul 

• 17/05/2017: Cine Debate na Faculdade Anhanguera - Novos Arranjos. Novas 

possibilidades para avançarmos no projeto de Reforma Psiquiátrica! 

• 19/05/2017: Novos Arranjos. Novas possibilidades para avançarmos no 

projeto de Reforma Psiquiátrica! 

• 21/05/2017: II Pré-Parada do Orgulho Louco 

PASSO FUNDO 



• 22/06/2017: I Encontro Macro Norte de Saúde Mental: Caminhos do Cuidado 

em Liberdade 

PORTO ALEGRE 

• 18/05/2017: II Caminhada RAPS e III Feira RAPS de Porto Alegre  

SANTA MARIA 

• 24/05/2017: Roda de conversa “Reforma Psiquiátrica e Cuidado em Liberdade” 

SÃO BORJA 

• 25/05/2017: Roda de conversa “Reforma Psiquiátrica e Cuidado em Liberdade” 

SÃO LOURENÇO DO SUL 

• 27/05/2017: 13ª edição do Mental Tchê 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação em audiência pública para comemorar os 25 anos da lei da 

reforma psiquiátrica no Estado, em 16/08, na Assembléia Legislativa do RS. 

Atividade serviu também para alertar aos profissionais da área da saúde mental 

sobre os riscos de retrocesso na legislação, que entre outras coisas impediu as 

internações compulsórias e determinou a substituição gradativa do atendimento 

em hospitais para uma rede integrada de assistência, além do fim dos 

manicômios. 

 

- Participação de audiência pública sobre saúde mental, em 30/11, na 

Câmara de Vereadores de Porto Alegre  

O CRPRS reforçou seu papel crítico em relação à contratação de leitos em 

hospital psiquiátrico pela prefeitura da capital, contrariando as normas de criação 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e distribuiu aos presentes  uma nota de 

contrariedade à contratação de leitos psiquiátricos pela prefeitura de Porto Alegre, 

assinada por várias das entidades presentes à audiência. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- Em 18 de Maio – Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o CRPRS 

manifestou a apreensão com que vê voltarem a ser pautados Projetos de 

Lei que colocam o manicômio como o centro do cuidado em saúde em 

detrimento à rede de serviços substitutiva, principalmente no que se refere 

à questão de usuários de álcool e outras drogas.  

Da mesma forma, é preocupante o aumento exacerbado de internações 

compulsórias, a precarização, cada vez mais visível e constante nos serviços de 

saúde mental da rede substitutiva e a reativação de antigos espaços manicomiais, 

que há muito deveriam estar inativos. 

A sociedade que queremos é uma sociedade que respeite a diferença, que se 

fortaleça na diversidade e que se amplie, cada vez mais, para todos os sujeitos e 

suas formas de existir. 



 

- CRPRS manifestou-se publicamente, em 15/12, repudiando a aprovação 

pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) no âmbito do Ministério da 

Saúde, do documento que estabelece as Diretrizes para o Fortalecimento da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e inclui os hospitais psiquiátricos 

entre os pontos para atendimento de pessoas em sofrimento psíquico.  

O CRPRS se manifesta veementemente contrário à inclusão dos hospitais 

psiquiátricos na RAPS, pois esses espaços não representam a base comunitária e 

territorializada que compõe a rede. 

 

- CRPRS publicou artigo no jornal Zero Hora, em 19/12/2017, 

recomendando o aumento do investimento em leitos psiquiátricos dos 

hospitais gerais, principalmente para as populações infanto-juvenis. 

 O texto reforçou que voltar a financiar hospitais psiquiátricos na Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), como determinado pelo Ministério da Saúde é 

retroceder na história, contrariar o acúmulo científico dos últimos 30 anos e o 

cenário internacional, que cada vez mais aposta nas internações psiquiátricas 

em hospitais gerais. 

 

Objetivo Estratégico 

Formação: Inovar e aprimorar as estratégias de relacionamento com as Instituições de Ensino 

Superior (IES) e estudantes de Psicologia. 

 

 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

 

 

- Realização de 08 edições do projeto Visita ao CRP, que leva estudantes de 

Psicologia para conhecerem a sede e o funcionamento do CRPRS. 

• 582 inscritos 

• 396 participantes 

• 21 faculdades 

 

- Realização de Roda de conversa com formandas/os e recém formadas/os 

da FSG e UCS em 27/04, na Subsede Serra. 

- Realização de encontro com estudantes, recém formados e profissionais. 

em 05/10, na Subsede Centro-Oeste. 

  



- Realização de Visita ao CRPRS para estudantes de Psicologia do Centro 

Universitário Franciscano – Unifra, em 30/05, na Subsede Centro-Oeste.  

- Realização de Visita ao CRPRS em 19/06 para os alunos da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), na Subsede Centro-Oeste. 

 

 

 

Atividades têm como objetivo receber estudantes e futuras/os profissionais para 

conheceram a estrutura do Sistema Conselhos de Psicologia, o trabalho das 

Comissões e Núcleos do CRPRS, os principais canais de Comunicação do 

Conselho com a categoria, fornecer orientação técnica sobre prática 

profissional, projeto ético e político da profissão. 

 

- Realização de encontro com 130 formandos URI Santo Ângelo, Setrem de 

Três de Maio e Unijuí dos campi de Ijuí e de Santa Rosa, em 10/11, em Ijuí. 

 

- Realização de encontro com 116 formandos do Imed, da URI Frederico 

Westphalen, da URI Erechim e da UPF, em 23/11, em Passo Fundo. 

 

O objetivo do encontro orientar os participantes obre questões relativas á prática 

profissional, além entregar materiais de orientação, colher suas impressões 

digitais e assinaturas para que possam facilitar a confecção da Carteira de 

Identidade Profissional após sua colação de grau. 

 

 

- Realização de duas Cerimônias de Entrega de Carteira de Identidade 

Profissional, em 03/06 e em 23/09, em Caxias do Sul. 

A cerimônia é tradicional e marca a passagem do status de bacharel em 

psicologia para psicóloga/o, apta/o ao exercício profissional.  

 

- Criação do Fórum de Serviço-Escola em Psicologia, em reunião realizada 

em 27/10, na Sede. 

O objetivo do grupo, que terá reuniões semestrais, é promover reflexões e 

compartilhar experiências, além de ampliar e fortalecer propostas de ensino e de 

atendimento.  

 

- Realização de Encontro com supervisores acadêmicos de estágio em 



02/06, na Sede. 

O objetivo do evento foi apresentar orientações gerais referentes a estágios e 

serviços-escola, sanar dúvidas e acolher as preocupações com a qualidade do 

aprendizado nas situações de estágio e a necessidade de dar seguimento ao 

debate de temas específicos, como o acompanhamento de estágios não 

obrigatórios, as pactuações referentes aos estágios básicos, as regras para 

credenciamento de locais de estágio, entre outros. 

 

- Realização de Encontro com coordenadores de cursos de graduação em 

Psicologia do estado, em 24/03, na Sede. 

O objetivo do encontro foi discutir temas como a prática da profissão e as 

maiores dificuldades encontradas durante a formação das/os novas/os 

profissionais, a supervisão de estágios, os serviços-escola e como melhor 

orientar os/as jovens durante este período.  

 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação de aula do curso de Psicologia da Ulbra Torres, em 23/02 

Foi apresentada a estrutura do Sistema Conselhos de Psicologia e ações que a 

atual gestão do CRPRS vem realizando. 

 

- Participação da Semana do Egresso da URI - Campus Santiago, em 09/05  

A atividade, realizada pelo pólo São Borja, teve o objetivo de mobilizar as/os 

psicólogas/os para debate de práticas coletivas diversificadas na construção da 

Psicologia enquanto ciência e profissão por meio do espaço de formação 

acadêmica.  

 

- Participação no evento V Psicologia, Saberes e Práticas da UFSM, em 

02/06 e 03/06, em Santa Maria. 

As representações tiveram como objetivo apresentar a estrutura do CRPRS e o 

Sistema Conselhos, com enfoque nas principais pautas desenvolvidas pela gestão 

e abordar o tema "Questões de gênero: reflexões e desafios". 

 

- Patrocínio e participação no I Encontro de Serviços Escola de Psicologia de 

Porto Alegre e Região Metropolitana (ESEPPOA), em 23 e e 24/06, em 

Porto Alegre.  

O evento teve como objetivo reunir e debater o trabalho nos serviços escola que 

têm por propósito oferecer um espaço adequado à formação profissionalizante e 

ao exercício da prática e das competências aprendidas nos cursos de Psicologia 



por meio do atendimento das demandas da comunidade. 

 

- Participação de aula do curso de Psicologia, na IMED Passo Fundo em 

06/11. 

A atividade teve como objetivo apresentar o funcionamento estrutural do 

Conselho, fornecer orientações pontuais sobre aspectos do Código de Ética que 

rege o exercício profissional, dar informações referentes à inscrição junto ao 

Conselho e orientar sobre as recentes campanhas do CRPRS de valorização da 

profissão de psicóloga/o. 

 

- Participação no XI Encontro Nacional da Associação Brasileira do Ensino 

em Psicologia (Abep), de 07 a 09/09, em Campinas. 

O encontro teve como tema central “Ensino e Formação em Psicologia no Século 

XXI: Transformações e Desafios” e as principais pautas foram a conjuntura 

política do país e o desmonte das políticas públicas de atendimento e assistência 

psicossocial, novas demandas e práticas psicológicas que exigem adequação por 

parte dos cursos de Psicologia, a necessidade de revisão das diretrizes 

curriculares nacionais, o ensino a distância na Psicologia e a regulamentação da 

prática dos supervisores de estágio. 

Objetivo Estratégico 

HIV AIDS: Ampliar a discussão sobre a participação da Psicologia em políticas de atenção às 

pessoas com DST, HIV, AIDS e hepatites virais, buscando a qualificação das capacitações para 

profissionais que realizam testes rápido 

Ações Planejadas Ações executadas 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação no painel público de lançamento da lei 15.023/2017, que 

instituiu o Dezembro Vermelho no Rio Grande do Sul, em 11/12, na da 

Assembleia Legislativa 

A lei tem como objetivo dar visibilidade às políticas de prevenção e tratamento á 

epidemia HIV/Aids. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- O CRPRS manifestou-se publicamente, em 14/08, lamentando a decisão 

judicial que interditou a sede do Gapa (Grupo de Apoio e Preveção à Aids), 

ONG mais antiga do Estado no acolhimento, pesquisa e ativismo sobre a 

epidemia de HIV/Aids.  

Segundo a nota, a Psicologia, que já foi um dos canais de articulação com esses 

movimentos sociais na prevenção e participação em serviços especializados e 

no desenho de políticas públicas, reivindica a retomada dos fluxos de 



financiamento para as ONGs de combate à epidemia de HIV/Aids como forma de 

recolocar o Brasil na linha de frente dessa política. 

 

- Em 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids, o CRPRS publicou 

nota reforçando o papel de educação em saúde do aconselhamento – seja 

no acesso à testagem ou tratamento precoce, seja na redução de danos – e 

reforça que a prática, comprovadamente eficaz no combate à epidemia, 

deve ser mantida como uma das principais estratégias de enfrentamento ao 

HIV, não apenas nas políticas públicas de saúde e assistência mas também 

na prática psicológica das organizações, das escolas e dos consultórios 

privados. 

Objetivo Estratégico 

Orientação e Fiscalização: Orientar e fiscalizar a categoria 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

- Realização de evento “Psicoterapia na prática: produção de documentos”, 

em 04/08, na Subsede Serra. 

O objetivo do encontro foi apresentar aos presentes a legislação referente ao 

exercício profissional e também as referências técnicas e éticas da profissão na 

produção de documentos.  

 

- Realização de encontro com psicólogas/os em 26/08, Capão da Canoa.  

O objetivo do primeiro encontro oficial do Polo Litoral Norte foi orientar as/os 

profissionais sobre divulgação de serviços psicológicos. 

Orientar a 

categoria através 

de ferramentas de 

comunicação  

- Realização de transmissão ao vivo sobre a produção de documentos 

psicológicos, em 27/07, através de Live na página do CRPRS no Facebook. 

 

- Realização de transmissão ao vivo entitulada “Começando na Profissão 

Psicóloga/os”, em 10/08, na página do CRP no Facebook. 

O objetivo é sanar dúvidas comuns no início da atuação profissional como 

psicóloga/o, surgem diversas dúvidas, como as referentes a trâmites para 

abertura de consultório, cobrança de honorários, contrato de trabalho, 

fornecimento de recibos, convênios de saúde, entre outras. 

- Realização de transmissão sobre questões relativas ao exercício legal da 

profissão de psicóloga/o, fiscalização e ética trazem diversas dúvidas 

às/aos profissionais ao vivo em 26/09, na página do CRPRS no Facebook. 

 

- Realização de Transmissão ao vivo com orientações sobre o 



funcionamento e processos relacionados às ações de fiscalização do 

exercício da profissão de psicóloga/o realizadas pela instituição, em 13/12, 

na página do CRPRS no Facebook. 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação em atividade da Associação das/os psicólogas/os de Carlos 

Barbosa e Garibaldi (SerPsi), em 22/07, em Carlos Barbosa. 

O encontro teve como objetivo orientar as/os psicólogas/os da Associação 

quanto às questões ligadas à produção de documentos, envolvendo noções éticas 

e técnicas do fazer da/o psicóloga/o na área. 

 

- Participação do VII Seminário de Fiscalização Profissional em 06/10, em 

Porto Alegre. 

Evento promovido pela Câmara de Defesa da Sociedade do Fórum dos Conselhos 

Profissionais do RS teve como objetivo debater “A Tecnologia Virtual e a Ética 

Profissional”. 

Objetivo Estratégico 

Organizacional e do trabalho: Desenvolver ações e material informativo sobre Psicologia do 

Trabalho e Organizacional. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar 

campanha de 

valorização do 

profissional que 

atua nessa área 

- Lançamento, em outubro, da campanha "No seu local de trabalho, tem 

psicóloga/o?".  

Ação teve como objetivo valorizar e dar visibilidade ao trabalhos da/o 

psicóloga/o da área do trabalho e das organizações, campo este que é uma 

das principais frentes de atuação da profissão e de inserção no mercado laboral 

para psicólogas/os.  

A campanha contou com um card que foi publicado nas redes sociais do CRP e 

enviado pelo serviço Fala CRP (whatsapp), spots que foram veiculados em rádios 

do estado durante todo o mês e um Live realizado na página do CRPRS no 

Facebook abordando o tema. O conteúdo ficou disponível 

www.crprs.org.br/trabalho 

Realizar eventos 

de orientação 

 

- Realização de encontros para debater a Psicologia Organizacional e do 

Trabalho com estudantes de Psicologia da UFRGS, em 25/05, e  

da PUCRS, em 08/06, na Sede. 

Os encontros tiveram como objetivo apresentar a Comissão que trabalha essa 

temática no CRP, abordar os diferentes espaços de atuação da/o psicóloga/o 

organizacional na área pública e em organizações da sociedade civil, como 

sindicatos, ONGs, etc. e discutir questões como o espaço e a remuneração da/o 

psicóloga/o nas organizações e concursos públicos. 



 

- Realização de encontro sobre aceitação de atestados psicológicos em 

10/05, na Sede. 

O objetivo do evento foi debater a aceitação de atestados psicológicos por 

organizações de trabalho com profissionais que emitem os atestados e/ou ou 

que atuam em organizações que recebem os atestados. 

 

- Realização do evento “Prática profissional nos contextos organizacional, 

escolar e jurídico”, em 23/08, na Subsede Centro-Oeste. 

A atividade teve como objetivo discutir sobre as diferentes formas de atuação 

profissional e orientar a categoria sobre os desafios e a importância da/o 

psicóloga/o nesses espaços de intervenção.  

Integrou a programação alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o. 

 

- Realização do III Seminário Meu Trabalho Está Me Enlouquecendo, em 

08/12, em Caxias do Sul  

Atividade teve como objetivo debater o impacto das reformas em curso nas 

legislações previdenciária e trabalhista em relação no bem-estar e saúde do 

trabalhador. 

 

 

Objetivo Estratégico 

SUAS: Defender o SUAS e a Psicologia na Assistência Social: Parâmetros de Atuação, Formação e 

Condições de trabalho. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

- Realização de evento Discussão sobre os parâmetros para atuação das/os 

psicólogas/os no âmbito do SUAS, em 05 e 06/05, na Sede. 

Atividade teve como objetivo orientar as/os profissionais sobre a atuação na 

assistência social. 

 

- Realização do seminário “Parâmetros para a atuação da Psicologia nas 

políticas públicas: educação, SUS e SUAS”, em 25/08, em Vacaria.  

O evento teve como objetivo orientar profissionais sobre a produção de 

documentos envolvendo a atuação de psicólogas/os no âmbito do SUS e do SUAS 

e alertar sobre a importância do papel das/os profissionais em um cenário de 

redução paulatina nas políticas socioassistenciais do país e na ameaça à 

manutenção das redes de atendimento como um direito social.  



Integrou a programação alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o 

 

- Realização do evento do evento “A saúde mental no SUS e no SUAS” em 

26/08, na Subsede Sul.  

O objetivo do encontro foi valorizar a atuação das/os profissionais na promoção 

da dignidade humana e trocar experiências da atuação de psicólogas/os nos 

serviços de atendimento de saúde e assistência social. 

Integrou a programação alusiva ao Dia da/a/o psicóloga/o/a. 

 

- Realização do IV Encontro Regional do Fórum Regional dos Trabalhadores 

do SUAS (FORTSUAS), em 23/09, na Sede. 

Atividade teve o objetivo de integrar as pautas comuns em defesa da assistência 

social de qualidade com os Fóruns Estaduais dos Trabalhadores do SUAS 

(FETSUAS) do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação no I Encontro Regional Sul da Associação Brasileira de 

Psicologia na Assistência Social – ABRAPAS, em 17/03, em Florianópolis. 

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Psicologia na Assistência 

Social – ABRAPAS, Conselhos Federal e Regionais de Psicologia do RS, SC e PR, 

teve o objetivo de possibilitar formação, discussão e empoderamento dos/as 

profissionais de Psicologia na interlocução e práxis intersetorial e 

multirreferencial com demais trabalhadores da Política Nacional de Assistência 

Social por meio do intercâmbio de informações e oficinas temáticas que 

suscitem a reflexão da temática ora referenciada e fortalecer a atuação crítica, 

comprometida e ética, abrangendo o cenário das Políticas Públicas pautadas na 

defesa da garantia dos direitos de cidadania dos/as usuários/as do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS. 

 

- Participação no Encontro das/os Psicólogas/os dos CRAS da região do Vale 

do Taquari, em 08/05, em Encantado. 

A participação no evento teve como objetivo apresentar algumas ações 

desenvolvidas no CRPRS voltadas às/aos psicólogas/os que atuam no CRAS. 

 

- Participação da 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, em 22 e 

23/06, em Santa Maria. 

Evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria e pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social, tem como tema “Garantia de Direitos no 

Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”. A participação do 



CRPRS, que tem representação no Conselho Municipal de Assistência Social de 

Santa Maria, objetivou debater as políticas públicas para o setor, especialmente a 

precarização dos serviços de atendimento às demandas de populações 

vulneráveis. 

 

- Participação em reunião do Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social 

(Nucress) com a prefeitura de Santa Maria, em 14/07, em Santa Maria.  

O encontro teve como objetivo debater a situação geral do SUAS e seleção 

simplificada que será realizada pelo município e apresentar a Diretrizes Externas 

para a Prática Profissional (DEPP) 001 e 002, que estabelecem respectivamente 

o posicionamento do CRPRS quanto à contratação de psicólogos pelos órgãos da 

administração pública, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e a recomendação 

da descrição das atribuições do cargo, pelo Conselho, para esse exercício 

profissional. 

 

- Participação no evento "A produção de documentos e a relação com a 

rede", em 11/07, em Lajeado. 

O evento teve como objetivo fomentar o debate sobre o trabalho dos 

profissionais da psicologia que atuam em CRAS e em CREAS, além de auxiliar na 

construção de parâmetros para a atividade das/os psicólogas/os e para o 

fortalecimento da categoria nas políticas públicas de assistência social. 

 

- Participação no seminário estadual “Identidade dos/as Trabalhadores/as 

do SUAS”, que será real, em 22/09, em Porto Alegre. 

Evento promovido por várias entidades com o apoio do CRPRS teve por objetivo 

debater a identidade dos/as profissionais que atuam no serviço, que vem sendo 

ameaçado por cortes de verbas e interrupções das políticas públicas de 

assistência social. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- CRPRS publicou seu apoio à nota pública do Conselho Estadual de 

Assistência Social que alerta sobre a possibilidade de que participação dos 

delegados gaúchos na XI Conferência Nacional de Assistência Social 

estivessem sob ameaça pela falta da viabilização da viagem, que era 

responsabilidade do Estado do RS.  

O impedimento da participação dos delegados eleitos representa um grave ataque 

ao Controle Social, um descaso por parte da titular da pasta com a política de 

Assistência Social, um ataque ao SUAS e com todo o processo conferencial que 

reuniu mais de 600 delegados eleitos (entidades, usuários, gestores, 



trabalhadores) em mais de 350 conferências municipais. 

Realizar ações de 

orientação da 

categoria através 

de meios digitais 

Realização de transmissão ao vivo trazendo orientações sobre a atuação das/os 

psicólogas/os na Assistência Social, em 25/10, na página do conselho no 

Facebook. 

Objetivo Estratégico 

Políticas públicas: Defender a Psicologia nas diferentes Políticas Públicas onde atua 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

 

- Realização de encontro para debater a PEC 55/2016, também conhecida 

como a PEC do Teto de Gastos, em 04/03, na Subsede Centro- Oeste. 

e debateu a PEC 55/16 e o papel da/o psicóloga/o na sociedade. 

O objetivo do encontro foi discutir os impactos da PEC na efetividade das políticas 

públicas e de outros direitos já garantidos, uma vez que impõe uma política de 

austeridade com  o subfinanciamento e congelamento de recursos enseja o 

desmonte das políticas públicas e agrava os índices de exclusão social, 

acometendo direitos sociais elementares previstos constitucionalmente. O 

Conselho propõe que a categoria implique-se nesse diálogo, visto que essas 

mudanças interferem diretamente na atuação profissional do/a psicólogo/a.  

- Realização do evento “Prática profissional nos contextos organizacional, 

escolar e jurídico”, em 23/08, na Subsede Centro-Oeste.  

A atividade teve como objetivo discutir sobre as diferentes formas de atuação 

profissional e orientar a categoria sobre os desafios e a importância da/o 

psicóloga/o nesses espaços de intervenção.  

Integrou a programação alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o. 

 

- Realização do encontro Limites e Possibilidades do Fazer Psi nas Politicas 

Públicas, em 27/10, em Passo Fundo. 

O objetivo do encontro foi orientar sobre o fazer da psicologia nas políticas 

públicas, através da divulgação de resoluções e portarias pertinentes, 

oportunizando espaço de discussão e fomentando a participação da categoria. 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação em atividade com psicólogos da região do Médio Alto Uruguai 

, em 01/09, em Frederico Westphalen. 

Atividade teve como objetivo orientar a respeito de questões que permeiam o 

exercício da profissão de psicóloga/o no âmbito das políticas públicas, a  atuação 

da/o psicóloga/o em serviços solicitados pelo poder judiciário, como avaliações 

psicológicas. E apresentar as Resoluções do CFP, documentos da política nacional 



do SUAS e questões do Código de Ética Profissional da/o psicóloga/o. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- Em 28/06, o CRPRS emitiu nota de repúdio ao cadastro de voluntários para 

atuar nas unidades de saúde de Porto Alegre. 

O CRPRS aposta em Políticas Públicas eficazes e que não desvalorizem o trabalho 

profissional. Dessa forma, orienta profissionais de Psicologia a posicionarem-se 

contrários a essa iniciativa e a não realizarem o cadastro para a atividade de 

voluntariado, que gera precarização do trabalho das psicólogas e psicólogos e 

ausência de contratação de mais profissionais. 

- Publicação, em 19/06, de manifestação repudiando a brutalidade e a 

violência na (des) Ocupação Lanceiros Negros, configurando-se como mais 

um evento de grave violação aos direitos humanos por meio da imposição 

de violência de Estado.  

O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul se posiciona em 

contrariedade à forma como vêm sendo conduzidas as políticas públicas de 

segurança e de direito à moradia no Estado e questiona os danos morais e 

psicológicos produzidos às populações vulneráveis. O CRPRS, em seu 

compromisso ético e político, se solidariza com as famílias atingidas e com a 

população que está mobilizada. 

Desenvolver 

diretriz para 

profissionais, 

gestores de 

serviço de saúde e 

usuários/as 

(público ou 

privado) 

- Aprovação em 26/05 da Diretriz Externa para a Prática Profissional nº 

001/2017 que apresenta posicionamento do CRPRS frente à contratação de 

psicólogas/os, pessoas físicas ou jurídicas, pelos órgãos da Administração 

Pública.  

A diretriz tem como objetivo consignar o posicionamento do CRPRS frente a 

temas de interesse interno dentro da estrutura de gestão da autarquia e externos 

frente ao público em geral. 

Objetivo Estratégico 

Controle social: Aprimorar participação nos espaços de Controle Social 

Ações Planejadas Ações executadas 

Ampliação e 

qualificação de 

representação nas 

instâncias do 

controle social 

- Realização do Encontro Estadual do Controle Social, em 11/03, na Sede.  

- Realização do Encontro Estadual do Controle Social, em 29 e 30/09, na 

Sede.  

Os eventos tiveram como objetivos reunir psicólogas/os representantes do 

CRPRS em espaços do Controle Social para debater temas como a construção 

democrática das políticas públicas e o exercício da participação, refletir a atual 

conjuntura e alinhar o pensamento. 

Objetivo Estratégico 



Prisional: Fomentar ações relativas ao Sistema Prisional. 

Ações Planejadas Ações executadas 

 

Realização de 

eventos de 

orientação 

 

 

- Realização de reuniões mensais do Núcleo do Sistema Prisional Norte, em 

Passo Fundo, debatendo diversas temáticas relativas à prática das/os 

psicólogas/os no Sistema Prisional. 

 

- Realização do evento Cine CRP com a exibição do filme "Nascer nas 

prisões", em 27/09, em Porto Alegre.  

Atividade teve como objetivo debater a situação das gestantes do sistema 

carcerário brasileiro. 

A exibição aconteceu simultaneamente na Sede, Subsedes Centro-Oeste e Serra e 

em Passo Fundo. 

 

- Realização de reunião para discutir o encarceramento de mulheres, com 

a exibição do documentário “Tortura e encarceramento em massa no Brasil 

– 2015”, em 25/10, na Subsede Centro-Oeste. 

O encontro teve como objetivo mostrar e debater o drama de mulheres que 

sofrem preconceito e violência dentro do próprio sistema penitenciário. 

 

- Realização do I Seminário do Núcleo do Sistema Prisional Norte: RePensar 

a judicialização nas políticas públicas é necessário, em 17/11, em Passo 

Fundo. 

Evento teve como objetivo ampliar o espaço de discussão sobre o sistema 

prisional do estado, problematizando, nesse contexto, o papel das/os 

profissionais de Psicologia no atendimento de demandas sociais, perante a 

crescente judicialização das políticas públicas no estado e no país. 

  

- Realização do Colóquio sobre Saúde Mental no Sistema Prisional, em 

22/11, em Porto Alegre. 

A atividade teve como objetivo ampliar o debate sobre o sistema prisional e 

problematizar a atuação da Psicologia em interface com demais profissões e 

transversalizar as questões relacionadas ao sistema prisional que vêm sendo 

debatidas pelo Núcleo do Sistema Prisional do CRPRS com as discussões 

articuladas na Comissão de Saúde Mental do CES/RS, que é integrada por 

representantes do CRPRS no Controle Social.  

 

- Realização de evento para discutir o PDC nº 245/2016, em 15/03, em 



Porto Alegre 

A reunião ampliada dos Núcleos do Sistema Prisional teve como objetivo debater 

o Projeto de Lei Complementar nº 245/2016 que compõe o Pacote do Governo 

Estadual. O PLC prevê a extinção dos cargos de agente penitenciário, agente 

penitenciário administrativo e técnico superior penitenciário, bem como todo o 

plano de cargos e salários dos servidores penitenciários no Rio Grande do Sul, 

unificando o quadro funcional para o cargo de guarda prisional. 

A reunião foi realizada em três espaços conectados por teleconferência: Porto 

Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. 

Participação em 

eventos de 

capacitação ou 

representação ou 

articulação  

 

- Participação de encontro com deputados estaduais para tratar da 

tramitação do Projeto de Lei Complementar 245/2016, em 21/02, em Porto 

Alegre.  

- Participação de reunião com deputados estaduais sobre PLC 245/2016, 

em 07/03. 

O objetivo dos encontros foi apresentar aos parlamentares a preocupação com a 

descaracterização do trabalho dos Técnicos Superiores Penitenciários, que com a 

aprovação do projeto teriam sua atuação não mais centrada no tratamento penal 

e na promoção de políticas públicas e garantia de direitos. 

 

- Participação no I Congresso Interinstitucional e Acadêmico do Sistema 

Carcerário, realizado dias 17 e 18/08, em Porto Alegre.  

O evento teve como objetivo debater questões relativas à realidade carcerária, e 

estimula políticas públicas voltadas ao sistema prisional, adotando posição crítica 

em relação ao papel de cada uma das instituições. 

- Participação de inspeção ao Presídio Central de Porto Alegre, em 16/10, 

em Porto Alegre. 

Vistoria tem como objetivo embasar nova ação de violação de direitos junto à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA e reforçar os pedidos de 

responsabilização do Estado brasileiro, e por extensão do Rio Grande do Sul, em 

relação às recorrentes e graves violações de direitos fundamentais na 

penitenciária.  

Objetivo Estratégico 

Avaliação Psicológica: Debater a avaliação psicológica nos diferentes contextos do trabalho 

da/o psicóloga/o 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

eventos de 

- Realização do projeto CAP Itinerante, em 06/10, na Subsede Serra. 

O evento, com o tema “Debatendo a avaliação psicológica”, teve o objetivo de 



orientação 

 

apresentar a CAP para a categoria, ampliar o acesso e a comunicação das/os 

profissionais com o Conselho e apresentar e debater as resoluções mais 

relevantes em relação à avaliação psicológica , além de debater a redução do 

impacto de questões éticas no exercício profissional e realizou uma sondagem 

sobre demandas da categoria. 

- Realização do projeto CAP Itinerante, em 28/11, na Subsede Centro-Oeste 

Atividade, promovida pela Comissão de Avaliação Psicológica, teve como objetivo 

levar às/os profissionais do interior orientações sobre as resoluções mais 

importantes relativas à avaliação psicológica.  Integrou a comemoração pelo 

aniversário de 05 anos da Subsede. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questões relativas 

 

- CRPRS publicou nota de esclarecimento sobre Avaliação Psicológica em 

concursos públicos em 11/05.  

A fim de sanar dúvidas da categoria, informou que a avaliação psicológica em um 

concurso público tem como objetivo identificar se o candidato possui as 

características consideradas necessárias para o cargo que está disputando. O 

perfil do cargo e a previsão da etapa de avaliação psicológica devem estar 

descritos no edital do concurso. É um processo que identifica se o candidato está 

apto ou não a exercer determinada função. É, portanto, uma proteção para 

ambas as partes, pois é neste momento que o próprio candidato pode se 

certificar que está realmente preparado para assumir determinado cargo. 

Objetivo Estratégico 

Subsede Centro-Oeste: Aproximar a categoria da região da subsede 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

evento em 

comemoração aos 

05 anos da 

subsede 

 

- Realização de solenidade em comemoração aos 05 anos da Subsede 

Centro-Oeste, em 28/11. 

Evento teve como objetivo lembrar o contexto da criação da Subsede, resgatar as 

ações realizadas até o momento e promover a aproximação com a categoria na 

região.  

Objetivo Estratégico 

Infância e adolescência: Ampliar as ações de garantias de direitos para crianças e adolescentes 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

- Realização de debate sobre a Consulta Pública do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Agrário para estabelecer Diretrizes Políticas e 

Metodológicas do Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de 

Rua na Assistência Social, em 06/03, na Sede.  

A atividade teve como objetivo debater e discutir a Consulta Pública e refletir no 



impacto que terá sobre o trabalho das/os psicólogas/os na abordagem às 

crianças em situação de rua e pôde ser acompanhado online nas Subsedes Serra, 

Centro-Oeste e Sul, em Passo Fundo e Erechim. 

 

- Realização do evento “Psicologia na FASE/RS: orientações técnicas para o 

trabalho de psicólogas/os nas unidades socioeducativas”, em 14/07, na 

Sede. 

Atividade teve como objetivo fornecer orientações técnicas para subsidiar o 

trabalho de psicólogas e psicólogos no contexto das medidas socioeducativas de 

internação, com ênfase na produção de documentos e relações com o Sistema 

Judiciário. 

 

- Realização do evento “Exploração sexual para além da dicotomia 

vitimização-culpabilização a partir dos estudos de relações de gênero” em 

01/09, na Sede. 

A atividade debateu questões referentes à exploração sexual de crianças e 

adolescentes sob a ótica dos estudos de gênero e orientou psicólogas/os e 

estudantes de Psicologia sobre questões transversais entre garantias de direitos e 

violências de gênero e sexualidade. 

Integrou programação alusiva ao Dia da/o psicóloga/o. 

Participação em 

eventos de 

capacitação ou 

representação ou 

articulação  

 

- CRPRS patrocinou e participou do workshop “Identificar para intervir: 

abuso sexual de crianças e adolescentes”, em 18/05, em Porto Alegre. 

O evento teve como objetivo instrumentalizar estudantes e profissionais de 

várias áreas de forma teórica e prática na identificação, revelação ou suspeita de 

abuso sexual. 

 

- Patrocínio e participação do seminário “Atenção integral à saúde do 

adolescente da região da macro serra gaúcha”, em 20/10, em Bento 

Gonçalves. 

Encontro teve como objetivo debater  violência doméstica e sexual, métodos 

contraceptivos, gravidez na adolescência e crescimento e desenvolvimento para a 

fase adulta. 

 

- Patrocínio e participação do “Seminário Abuso sexual contra crianças e a 

Lei da Escuta Protegida”, em 17/11, em Porto Alegre. 

O objetivo da participação foi salientar o papel da Psicologia no enfrentamento à 

violência sexual e na formulação e consolidação do Sistema de Proteção a 



Crianças e Adolescentes, também por meio do trabalho de pesquisadoras/es na 

produção de conhecimento científico reafirmar a política de aproximação, 

interlocução e articulação em prol da qualificação ética e técnica da rede de 

proteção e da defesa dos direitos humanos. 

 

- CRPRS sediou e participou do evento "Criança não namora! Brinca! 

Fronteiras do desenvolvimento", em 30/11, na Sede. 

Evento promovido pela da Sociedade de Psicologia do RS teve como objetivo 

debater a o desenvolvimento infantil. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- Em 18 de maio, instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças, o CRPRS publicou nota reafirmando seu 

comprometimento com o debate sobre a exploração e os abusos contra 

crianças e adolescentes, por acreditar que as/os profissionais de 

Psicologia, em diferentes âmbitos profissionais, precisam prevenir, 

identificar, acolher, cuidar e não revitimizar as situações de abusos e de 

explorações sexuais de crianças e adolescentes. 

 

- Em 13 de julho, dia que comemora os 27 anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o CRPRS manifestou-se publicamente reforçando o 

compromisso  da categoria com a defesa do ECA e com a garantia de 

proteção integral a crianças e adolescentes, mantendo a discussão 

permanente nas Comissões de Políticas Públicas, de Direitos Humanos, nos 

Núcleos de Educação e de Medidas Socioeducativas e nos espaços de 

Controle Social a nível estadual e municipal. 

 

- Em 20/11, CRPRS se manifestou publicamente sobre caso de suposto 

psicólogo preso em Gravataí por acusações de abuso sexual e promoção da 

prostituição, orientando que pessoa que se referir como Psicóloga/o e 

desempenhar funções como tal, sem a devida titulação e registro no 

conselho de classe, poderá ser denunciado por falsidade ideológica ou por 

exercício ilegal da profissão. 

Objetivo Estratégico 

Trânsito: Debater a atuação da/o psicóloga/o em questão relativas à mobilidade humana 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

eventos de 

orientação 

- Realização de reunião sobre avaliação psicológica no trânsito, em 24/03, 

na Sede. 

A atividade teve como objetivo  discutir sobre a avaliação psicológica e o papel 



 da/o psicóloga/o que trabalha na área de Trânsito e Mobilidade Humana, 

ressaltando-se a importância de qualificar, cada vez mais, as avaliações 

psicológicas realizadas para a carteira nacional de habilitação (CNH), tendo em 

vista que, para muitas pessoas, esta é a primeira experiência com psicólogas/os 

e, a partir dela, se estabelece a imagem da/o profissional.  

- Realização do I Simpósio de Psicologia do Trânsito, em 18/11, na Sede. 

A atividade teve como objetivo debater da atuação das/as/os psicólogas/os no 

trânsito, a partir da relevante função da avaliação psicológica nesse âmbito, 

buscando fomentar a valorização das/os profissionais na área.  

Objetivo Estratégico 

Descentralização: Descentralizar as ações do CRPRS, ampliando a participação da categoria 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar Plenárias 

ampliadas nas 

Subsedes 

 

 

 

- Realização de Plenária Ampliada em 11/02, em Capão da Canoa.  

O encontro teve como objetivo apresentar a estrutura do Sistema Conselhos de 

Psicologia, formas de participação da categoria por meio das atividades das 

Comissões e Núcleos e ações da atual gestão do CRPRS de descentralização, 

aproximação com categoria, sociedade e outras instituições. 

Realizar reuniões 

entre Núcleos das 

Subsedes e 

Comissões 

Gestoras 

- Realização de Encontro Estadual de Comissões Gestoras das Subsedes, em 

07/10, na Sede. 

O evento teve como objetivo debater e difundir a resolução 06/2017, que 

estabelece os polos regionais do Conselho e delineia a política de descentralização 

da instituição. As comissões gestoras das subsedes são espaços fundamentais 

para a construção de uma política descentralizada, e o seu fortalecimento é 

estratégico para cumprir o objetivo de integrar mais profissionais ao dia a dia do 

Conselho. 

Criar Polos 

Regionais e 

Núcleos nas 

Subsedes. 

- Lançamento da Política de Descentralização com a publicação da 

Resolução 06/2017, que regulamenta a criação de Polos Regionais.  

A criação dos Polos regionais tem como objetivo proporcionar um espaço de 

debate e reflexão sobre a atividade profissional nas regiões do Estado mais 

afastadas das subsedes ou da sede, no caso de cidades da região metropolitana de 

Porto Alegre. Os Polos substituiram os núcleos, como estruturas mais formais de 

relacionamento entre o Conselho e seus registrados. 

- Oficialização do Polo São Borja, em 27/07. O polo surgiu a partir do 

Núcleo São Borja, que já se reunia há algum tempo. 

- Criação do Polo Litoral Norte foi deliberada em 22/07, em Osório. 

Foram realizados 5 encontros durante o ano nas cidades de Osório, Capão da 



Canoa e Tramandaí, com o objetivo de aproximar a categoria e prestar 

orientações sobre diversas temáticas relativas á prática profissional. 

 

- Criação do Polo Região Celeiro com reuniões em Três Passos. 

A solicitação formal ocorreu em 18/10, que normatiza a política de 

descentralização do Conselho. 

 

- Realização de encontros com psicólogos da região Norte e Noroeste do 

estado, em 03/08 e em 27/09, em Passo Fundo, e em 06/11, em Erechim.  

O objetivo dos encontros foi apresentar a política de descentralização do CRPRS, 

constituir um espaço de escuta das demandas das/os profissionais, além de 

discutir a organização de Polos regionais. 

 

- Lançamento do Núcleo de Direitos Humanos da Subsede Sul ocorreu em 

17/10, em pelotas. 

O objetivo é descentralizar as discussões e atividades da Comissão de Direitos 

Humanos levando-as até psicólogas/os daquela região do estado. 

Objetivo Estratégico 

Aproximar o CRPRS dos outros regionais para articular proposições conjuntas para o Sistema 

Conselhos. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar e 

participar de 

encontro CRPs 

região Sul entre 

funcionários e 

representantes do 

CFP em diversas 

áreas (TI, 

Comunicação, 

Contabilidade, 

Técnica, Gestão). 

- Participação no II Encontro de Profissionais de TI do Sistema Conselhos, 

em 30 e 31/03, no CRP PR. 

O evento teve como objetivo discutir soluções na área de Tecnologia da 

Informação e proporcionar um momento de debate e troca de experiências 

acerca de temas de interesse comum aos Setores de TI de diferentes CRs.   

 

- Participação no 3° Encontro de TI do Sistema Conselhos, em 16 e 17/08, 

no CFP, em Brasília.  

A reunião debateu, entre outros temas, a possibilidade de implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), e teve como objetivo construir espaços para 

avaliar conjuntamente necessidades de cada regional, compartilhar experiências, 

pensar ações futuras e sistemas para melhorar os serviços prestados à categoria 

de psicólogas/os. 

 

- Participação no II Encontro dos Técnicos Fiscais dos Conselhos Regionais 

de Psicologia da Região Sul , em 13 e 14/03, no CRPPR.  



O objetivo do evento foi debater desafios e temas comuns aos Conselhos em 

relação à atuação das COFs, que têm por objetivo orientar e fiscalizar os 

profissionais, zelando pela qualidade dos serviços prestados pela Psicologia à 

sociedade. 

 

- Realização de encontro entre diretorias e profissionais das áreas técnicas, 

de comunicação e TI dos Conselhos Regionais de Psicologia do RS e PR, em 

27 e 28/10, na Sede.  

O encontro teve como objetivo debater projetos conjuntos de comunicação e 

mídia, eventos, na área de tecnologia de informação e planejamento estratégico. 

 

- Participação de funcionários da contabilidade e ouvidoria no Seminário 

Regional de Transparência e Controle Social, em 02/06, em Porto Alegre.  

Evento promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria 

Geral da União incluiu palestras e fórum de discussões sobre acesso à 

informação, transparência pública, participação social e papel das ouvidorias 

com o objetivo de capacitar servidores que trabalham nessas áreas. 

Objetivo Estratégico 

Psicoterapia: Informar a sociedade sobre a importância do trabalho da/o psicóloga/o e da 

psicoterapia. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

eventos de 

orientação 

 

- Realização do evento Psicoterapia na Prática em 17/03, na Sede.  

O encontro teve como objetivo orientar e conhecer a realidade e anseios, 

também proporcionou um momento parasanar dúvidas de como proceder em 

situações como a relação da/o psicóloga/o e seu paciente, plano de saúde, 

atendimentos online e tabela de honorários. 

A reunião foi transmitida online para grupo de profissionais reunidos em Caxias 

do Sul, Santa Maria, Pelotas e Capão da Canoa. 

 

- Realização do evento Psicoterapia na Prática em 08/05, na Subsede 

Centro-Oeste. 

Atividade teve como objetivo debater as resoluções que tratam sobre 

atendimento online, elaboração de documentos e prática profissional, temas 

relacionados ao fazer da/o psicóloga/o na Clínica. 

 

- Realização do evento “Psicoterapia na prática”, em 08/07, na Subsede Sul. 

A atividade teve como objetivo debater questões práticas da atuação como a 



apresentação do referencial teórico aos pacientes, sigilo de terapia em processos 

judiciais, tabela de honorários e atendimento por planos de saúde. 

 

- Realização do evento Psicoterapia na Prática em 04/08, na Subsede Serra. 

Atividade teve como objetivo orientar as/os profissionais da região e estudantes 

sobre os diferentes tipos de documentos psicológicos e a importância da/o 

profissional avaliar as demandas e objetivos de cada caso. 

 

- Realização do evento “A atuação da/o psicóloga/o em Psicoterapia: 

reflexões e desafios”, em 19/08, em Porto Alegre.  

O objetivo do encontro foi discutir questões relacionadas à atuação da/o 

psicóloga/o na área da Psicoterapia. 

A atividade teve transmissão online. 

Integrou a programação alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o 

 

- Realização de reunião do Polo Litoral Norte para debater a Psicoterapia, 

em 28/10, em Capão da Canoa. 

O objetivo da atividade foi analisar e debater pontos estratégicos da Resolução 

CFP 10/2000, que regulamenta a prática da psicoterapia por psicólogas/os. 

- Realização de encontro com a temática “O seu terapeuta é Psicólogo?" em 

23/10, na Subsede Centro-Oeste. 

A atividade teve como objetivo debater as ações de valorização do exercício 

profissional, entre elas a campanha lançada em outubro. 

Criar campanha 

publicitária de 

valorização do 

trabalho da/o 

psicóloga/o, com 

ênfase na prática 

clínica e sobre a 

formação/qualific

ação da/o 

psicóloga/o  

- Lançamento, em setembro, da campanha “O seu terapeuta é psicólogo?”.  

Ação teve com o objetivo fomentar o reconhecimento social da prática, buscando 

fortalecer e ampliar a importância da/o psicóloga/o clínica/o. 

A campanha contou com um vídeo que foi publicado nas redes sociais do CRP e 

enviado pelo serviço Fala CRP (whatsapp), spots que foram veiculados em rádios 

do estado durante todo o mês e cartazes. 400 cartazes foram enviados às PJs 

inscritas no CRPRS e Instituições de Ensino Superior do estado. O cartaz também 

foi a contracapa da edição 77 da revista EntreLinhas, e sua arte ficou disponível 

para download e impressão em www.crprs.org.br/psicoterapia. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

- CRPRS publicou nota no jornal Zero Hora, em 13/02, a fim de orientar 

as/os psicólogas/os e a comunidade sobre a oferta de serviços que a 

“Psicoterapia Reencarnacionista”.  

O serviço amplamente ofertado não faz parte da Psicologia como ciência e 



questão relativas 

 

profissão e não se constitui como uma teoria ou técnica a ser utilizada em 

processos psicológicos ou psicoterápicos pela/o psicóloga/o. Desta forma, seu 

uso por parte de psicólogos infringe a ética profissional, podendo ser 

responsabilizado formalmente perante o órgão de classe. 

Desenvolver 

diretrizes para 

profissionais, 

gestores de 

serviço de saúde e 

usuários/as 

(público ou 

privado) 

- Publicação, em 10/06, da Diretriz Externa para a Prática Profissional nº 

03/2017 com recomendações sobre o pagamento de honorários pelos 

convênios de saúde e sobre a autonomia do profissional psicólogo para 

diagnóstico psicológico e indicação terapêutica. 

A diretriz tem como objetivo orientar os convênios para que observem os 

valores mínimos de remuneração profissionais indicados pela Federação 

Nacional das/os psicólogas/os (Fenapsi); exijam a apresentação de certidão de 

prova de registro e regularidade perante o CRPRS de pessoas jurídicas 

contratadas e respeitem a autonomia profissional da/o psicóloga/o, 

considerando que a lei que regulamenta a profissão permite a realização de 

diagnóstico psicológico, a prescrição terapêutica em sua área de competência e 

emissão de respectivos documentos. 

Objetivo Estratégico 

Acessibilidade  / inclusão: Discutir ações de acessibilidade na Psicologia. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

 

 

 

 

- Realização de transmissão ao vivo sobre a atuação da/o psicóloga/o 

relacionada a acessibilidade e inclusão, em 21/11, através de Live na 

página do Facebook do CRPRS. 

- Realização do evento “Inclusão, acessibilidade e a Psicologia”, em 28/08, 

na Sede. 

O objetivo do evento foi discutir conceitos sobre inclusão e acessibilidade e de 

que forma a Psicologia se relaciona com esses temas nos contextos da formação 

profissional, das organizações, da psicoterapia e da avaliação psicológica. 

 

- Realização de mesa redonda sobre os desafios das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, em 26/07, em Porto Alegre. 

A atividade, realizada por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Coepede), teve como objetivo instrumentalizar as/os psicólogas/os, 

que muitas vezes atuam diretamente no processo seletivo de pessoas com 

deficiência dentro das organizações e desconhecem a realidade dessas pessoas.  

 

- Realização da capacitação interna “Diversidade com enfoque nas Pessoas 

com Deficiência e Acessibilidade” em 23/06, na Sede.  



Atividade teve como objetivo apresentar conceitos de inclusão, deficiência, pré-

conceitos, preconceito, acessibilidade e tecnologias assistivas a funcionários e 

conselheiros do CRPRS.  

- Produção e envio da versão em braille do calendários de mesa do CRPRS a 

psicólogos com cegos e instituições que trabalham questões de 

acessibilidade e inclusão no estado. 

O objetivo do material é fornecer de forma acessível orientações técnicas sobre o 

exercício profissional selecionadas a partir de demandas recebidas pela Área 

Técnica do CRPRS ao longo do ano. 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

 

- Participação na 24ª edição da Ação Global Nacional em 27/05, em São 

Francisco de Paula. 

O objetivo foi apresentar as ações de inclusão e acessibilidade do CRPRS no 

estande do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coepede), 

no Espaço SESI Ações Inclusivas. O CRPRS é parte do Coepede. 

 

- Participação na Capacitação de Conselheiros Estaduais e Muncipais dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul, em 03/03, em 

Porto Alegre. 

O evento, promovido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (COEPEDE), com o apoio da Fundação de Articulação e 

Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas 

Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS, teve como objetivo debater a 

evolução das políticas públicas para pessoas com deficiência e estratégias de 

mobilização da sociedade para implementação de decisões que beneficiem 

pessoas com deficiência. 

 

Objetivo Estratégico 

Hospitalar: Debater a atuação da/o psicóloga/o no campo hospitalar 

Ações Planejadas Ações executadas 

 

Realizar eventos 

de orientação 

 

- Patrocínio e participação da 2ª Jornada de Psicologia Hospitalar do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

o evento tem como objetivo debater a psicologia hospitalar na alta complexidade 

e expor os desafios da Psicologia para acolher os usuários num contexto de 

desmonte da saúde e dos serviços de atendimento social. 

 

Objetivo Estratégico 

Suicídio: debater o papel da Psicologia  na prevenção ao Suicídio 



Ações Planejadas Ações executadas 

Realizar eventos 

de orientação 

 

 

- Realização de encontro para debater o impacto dos suicídios nos 

consultórios e programas de saúde, em 22/07, em Pelotas. 

- Realização de encontros para debater estratégias de prevenção do 

suicídio em 28/09 e 26/10, em São Borja.  

 

- Realização de Seminário "Suicídio e questões midiáticas", em 29/09, em 

Santa Maria. 

O objetivo da atividade foi criar um espaço de discussão sobre o tema que está 

presente tanto na sociedade quanto na atuação de psicólogas e psicólogos. 

Participar em 

eventos de 

capacitação,  

representação ou 

articulação 

- Participação na roda de conversa “Precisamos falar sobre suicidio”, em 

18/08, em Tramandaí. 

Atividade, realizada pelo CAPS II do município, teve como objetivo debater a 

temática com usuários, técnicos da rede e comunidade em geral. 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

 

- O CRPRS se pronunciou publicamente em 25/04 no sentido de afirmar a 

importância da atenção à saúde mental de jovens e adolescentes, não 

apenas no atendimento clínico psicoterápico (privado ou público) e nas 

redes de atenção psicossocial, mas também no contexto escolar.  

A polêmica sobre casos de suicídio entre jovens evidencia a necessidade de 

abordar o tema de forma séria, apropriada e comprometida, levando em conta as 

especificidades dos diversos contextos sociais. 

 

- Publicação de artigo na Zero Hora, em 10/09, referente ao dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio.  

O objetivo foi orientar a categoria que busque a sociedade que busque junto 

à/ao paciente, a seus familiares e aos serviços da rede de assistência e de saúde, 

alternativas não letais para o manejo do suicídio, reforçando as condições de 

proteção pessoal, familiar e social de quem enfrenta essas barreiras a uma vida 

saudável. 

Objetivo Estratégico 

Violência de estado: Dar visibilidade e estimular o trabalho das/os psicólogas/os no 

enfrentamento à Violência de Estado. 

Ações Planejadas Ações executadas 

Auxiliar na 

continuidade das 

 

- O CRPRS sediou os eventos “Conversa Pública com o escritor Julián Fuks”, 



Clínicas do 

Testemunho e de 

Refugiados 

em 28/03, na Sede e “Conversa Pública Ditadura e Resistência na Serra 

Gaúcha”, em 19/08, na Subsede Serra.  

As atividades integram o Projeto Clínicas do Testemunho e tem como objetivo 

visa resgatar relatos sobre regime civil-militar que vigorou no país entre 1964 e 

1985. 

Objetivo Estratégico 

Estrutura: Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e de atendimento à categoria 

Ações Planejadas Ações executadas 

Avaliação da 

possibilidade de 

compra de nova 

sala. 

- Aquisição de sala de 76 metros quadrados a ser anexada à sede atual do 

CRPRS. 

O objetivo da ampliação da estrutura é oferecer melhores condições de trabalho 

aos funcionários, mais espaço para realização de reuniões e propiciar melhor 

acolhimento aas/os psicólogas/os que forem à Sede do Conselho. 

Desenvolver 

melhorias e novas 

funcionalidades no 

atendimento à 

categoria. 

- Disponibilização de ferramenta para agendar atendimento de novos/as 

psicólogos/as que procuram a Sede do Conselho para realizar sua 

inscrição. 

O objetivo é evitar filas de espera, prestando um melhor atendimento e otimizar 

o trabalho do Setor de Cadastro. 

Objetivo Estratégico 

Drogas: ampliar o debate do papel da Psicologia junto a usuários de álcool e outras drogas 

Ações Planejadas Ações executadas 

Participação em 

eventos de 

capacitação ou 

representação  

 

- Participação na Conferência Regional de Políticas Públicas, em 19/04, em 

Caxias do Sul. 

O objetivo do encontro, que teve como tema “Políticas Públicas Sobre Drogas: 

Panorama atual e complexidade do fenômeno na contemporaneidade”, foi a 

análise, construção e debate acerca das políticas públicas sobre drogas da região 

da encosta superior do Nordeste, dentro da perspectiva da redução de danos e dos 

direitos humanos. 

 

- Patrocínio e participação do primeiro seminário do núcleo Sul da 

Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (Abramd), 

em 07 e 08/07, em Porto Alegre. 

Evento teve como objetivo proporcionar um espaço coletivo e interdisciplinar de 

problematização, discussão e fomento ao controle social, destacando a 

importância da defesa dos direitos humanos em geral, e em especial dos direitos 

dos usuários de substâncias psicoativas, a defesa das políticas públicas do SUS, da 

Reforma Psiquiátrica e Redução de Danos, sob uma perspectiva 



antiproibicionista. Terão destaque as tensões e problemas encontrados na esfera 

regional, assim como as iniciativas práticas e de pesquisa que propõem formas 

de superação dos mesmos.   

Objetivo Estratégico 

Direitos Humanos: demonstrar o papel da Psicologia na defesa dos Direitos Humanos 

Ações Planejadas Ações executadas 

Realização de 

eventos de 

orientação 

- Realização do evento “Psicologia e Direitos Humanos: processos ético-

políticos”, em 03/06, na Subsede Centro-Oeste. 

A atividade apresentou as temáticas que estão sendo tratadas pela Comissão de 

Direitos Humanos do CRPRS e levantou demandas da região. 

Participar dos 

debates sobre 

imigração, 

Direitos Humanos 

e Psicologia  

- Participação da audiência pública “A Questão Migratória em Caxias do 

Sul”, em 31/10, na Câmara de Vereadores. 

O encontro debateu oportunidades de trabalho, liberdade de comercialização de 

produtos no centro da cidade e a criação de uma ouvidoria com ativação do 

Comitê Municipal Permanente de Atenção ao Imigrante. A audiência pública 

resultou em documento assinado pela Comissão e encaminhado como indicação 

ao Poder Executivo municipal para avaliação e providências. 

Objetivo Estratégico 

Laicidade: Participar da discussão sobre laicidade, espiritualidade e a Psicologia 

Ações Planejadas Ações executadas 

Posicionar-se 

publicamente, 

para categoria e 

sociedade sobre 

questão relativas 

 

- CRPRS publicou seu apoio ao posicionamento do CRP RJ sobre titulação 

em “Psicologia Cristã”, uma vez que a Psicologia é laica e deve estar 

eticamente comprometida com o respeito à liberdade de crença/não-

crença do sujeito. 

Nota afirmou ainda que os princípios e conceitos que sustentam as práticas 

religiosas são de ordem pessoal e a transgressão desse limiar que separa uma 

prática privada – no caso, a religião – de uma prática profissional de esfera 

pública – como é o caso da Psicologia – pode acarretar sérias consequências, 

comprometendo a atuação da (o) psicóloga (o) e seu compromisso ético e 

técnico para com o sujeito atendido, qualquer que seja o espaço e o contexto 

desse atendimento." 

Objetivo Estratégico 

Dia da/o Psicóloga/o: realizar ações de valorização da profissão e aproximação com a 

categoria 

Ações Planejadas Ações executadas 

 
- Realização de ações alusivas ao Dia da/o Psicóloga/o realizadas em 2017 

pelo CRPRS.  



As ações, cujo mote foi "A Psicologia faz a diferença", tiveram como 

objetivo  valorizar a atuação da/o psicóloga/o em diferentes espaços e informar 

a sociedade em geral sobre a importância da/o profissional da Psicologia e 

destacar sua contribuição em diferentes áreas de atuação.   

Anúncios em Jornal:  

- Correio do Povo  

- Zero Hora  

- Jornal do Comércio  

- Metro 

- Pioneiro, de Caxias do Sul 

- Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul 

- O Nacional, de Passo Fundo 

- Diário de Santa Maria 

- Folha de São Borja 

- Diário Popular, de Pelotas  

- Jornal Agora, de Rio Grande 

 

Spots em Rádios: 

- Gaúcha - 26 inserções 

- Itapema - 46 inserções 

- Band AM/FM - 92 inserções 

- Cultura FM - 69 inserções 

- Caxias 93,5 FM – 207 inserções 

- Antena 1 SM – 40 inserções 

- Universidade Am – 115 inserções 

 

Cinema:  

- Sede: exibição do vídeo em 3 salas do Guion Cinemas por 3 semanas 

- Subsede Centro-Oeste: exibição do vídeo em 3 salas do Arcoplex Royal Plaza 

por 3 semanas 

- Subsede Sul: exibição do vídeo em 3 salas do Cineflix por 3 semanas 

 

Backbuzz: 30 traseiras de ônibus em Porto Alegre 

Canal Você: 190.480 exibições do vídeo em ônibus, trens e estações em Porto 

Alegre 

SMS:  

- Estado: Envio de 1 mensagem a toda a categoria em 27/08 



- Subsede Serra: Envio de 1 mensagem convidando para evento de 25/08 

- Subsede Centro-Oeste: Envio de 1 mensagem convidando convidado para 

evento de 19/08 

Fala CRP (whatsapp): envio de 6 mensagens diferentes a todos cadastrados 

Newsletter: envio de 2 newsletter diferentes a toda a categoria 

Facebook: postagem de 7 cards diferentes  

Twitter: postagem de 7 cards diferentes  

Eventos  

›› 04/08: Dialogando sobre sexualidade e gênero na escola (evento com 

transmissão online), em Porto Alegre 

›› 04/08: Psicoterapia na prática: produção de documentos, em Caxias do Sul 

›› 19/08: Psicologia e a garantia de direitos e cuidados com a população LGBT, em 

São Borja  

›› 19/08: A atuação da/o Psicóloga/o em Psicoterapia: Reflexões e Desafios 

(evento com transmissão online), em Porto Alegre 

›› 21/08: A Psicologia faz a diferença, mateada em Santa Maria 

›› 23/08: Prática profissional nos contextos organizacional, escolar e jurídico, 

em Santa Maria 

›› 23/08: Psicologia escolar e educacional: expectativas e realidade, em Caxias do 

Sul 

›› 25/08: Parâmetros para a Atuação da Psicologia nas Políticas Públicas: 

Educação, SUS e SUAS, em Vacaria  

›› 26/08: Orientação sobre Divulgação de Serviços Psicológicos, em Capão da 

Canoa 

›› 26/08: A Psicologia faz a diferença, mateada Caxias do Sul 

›› 26/08: A Psicologia faz a diferença, mateada em Passo Fundo 

›› 26/08: A Saúde Mental no SUS e no SUAS, em Pelotas 

›› 26/08: A Psicologia faz a diferença, mateada em Pelotas 

›› 28/08: Inclusão, acessibilidade e a Psicologia, em Porto Alegre 

›› 01/09: Debate: Exploração Sexual para além da dicotomia vitimização-

culpabilização a partir dos estudos de relações de gênero, em Porto Alegre 

›› 03/09: Mateada em Alegrete 

Transmissões online de eventos: 

›› 04/08: Dialogando sobre sexualidade e gênero na escola (evento com 

transmissão online), em Porto Alegre 

›› 19/08: A atuação da/o Psicóloga/o em Psicoterapia: Reflexões e Desafios 

(evento com transmissão online), em Porto Alegre 



Comunicação: Inovar e aprimorar as estratégias de relacionamento e comunicação com outras 

instituições. 

Diversificação dos 

meios de 

participação/apro

ximação da 

categoria com o 

Conselho. 

 

- Publicação da Resolução CRP/07 nº 001/2017, que regulamenta a cessão 

de uso do auditório do CRPRS. A ação tem o objetivo de gerar maior 

aproximação do CRPRS com categoria e instituições inscritas no Conselho 

e otimizar o uso do espaço.   

Os eventos deverão ser públicos, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico 

profissional ou temático, com a finalidade de divulgar, desenvolver, orientar e/ou 

fortalecer a ciência da Psicologia, a categoria dos/as psicólogos/as e propiciar o 

intercâmbio entre os/as profissionais.  

- Emissão em 06/12 Diretriz Interna de Gestão (DIG) 001/2017 

regulamentando a divulgação de pesquisas acadêmicas pelo Conselho. A 

DIG determina que os trabalhos deverão ter caráter científico ou aplicado 

com a finalidade de divulgar, desenvolver, orientar e fortalecer a ciência da 

psicologia ou as/os profissionais.  

A pesquisa precisa ser aprovada em comissão de pesquisa e comissão de ética, 

bem como estar alinhada com as diretrizes do Congresso Nacional de psicologia 

(CNP). 

- Lançamento do Fala CRP, serviço de recebimento de informações e 

notícias da instituição pelo celular, por meio do aplicativo WhatsApp.  

O novo canal de aproximação com os/as psicólogos/as e com a sociedade tem 

como objetivo é oportunizar o acesso a informações úteis de forma atualizada e 

prática. 

- Realização de 09 Lives no Facebook de orientação técnica 

- Transmissão online de 03 eventos com o objetivo de ampliar o acesso da 

categoria aos eventos de orientação do Conselho 

 

- Uso de intérprete de libras nos eventos com o objetivo de ampliar o 

acesso de psicólogos com deficiência às orientações do Conselho. 

 

Renovação da 

identidade visual 

do CRPRS. 

- Criação do novo Logo do CRPRS com o objetivo de modernizar a identidade 

visual do CRP 

- Criação do slogan da gestão AmpliaPsi: “Ampliar ideias, aproximar 

pessoas” 

 



3.1.2. VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA UNIDADE COM AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS E 

OUTROS PLANOS 

 

 O planejamento do CRPRS é constituído 

pelas deliberações da APAF – Assembleia das 

Políticas Administrativas e Financeiras, com 

reuniões semestrais, com a participação de todo 

o Sistema Conselhos – Psicologia (CFP e CRPs); 

deliberações do CNP – Congresso Nacional de 

Psicologia, do Planejamento Estratégico-PE do 

CRPRS, da gestão 2016/2019, sendo 

documentado através dos objetivos, metas e 

ações. 

  Os planos da Unidade estão de acordo com 

as normativas e Resoluções do Conselho Federal 

de Psicologia, bem como ao Regimento Interno 

aprovado pelo CFP. 

 A gestão do PE é da Diretoria, que 

participa integralmente do Grupo Gestor do 

Planejamento Estratégico – GGPE, com a missão 

de acompanhar, avaliar, controlar e revisar seus 

objetivos, metas e ações originais. O Grupo 

Gestor é composto pelos membros da Diretoria, 

Coordenadores das áreas e em casos específicos 

as coordenações de Comissões. 

 Além do Planejamento Estratégico, que 

tem vigência de 2016 a 2019 – Gestão, a 

Diretoria, as Coordenadorias, as Assessorias e as 

Comissões que integram o CRPRS têm seus 

planos de ação/trabalho em consonância com a 

proposta orçamentária anual, seguindo as 

agendas e cronogramas de acompanhamento das 

ações, atividades, prazos e responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS 

PLANOS

  Cabe ao Grupo Gestor do Planejamento 

Estratégico o monitoramento da execução e 

resultados dos planos, através de reuniões 

sistemáticas de avaliação.  Ocorrem reuniões 

mensais com os coordenadores de comissão e 

diretoria para monitoramento das ações.  

É tarefa do Conselho Federal de Psicologia 

a aprovação da prestação de contas anual do 

regional. 

 A Comissão de Auditoria e Controle 

interno é responsável pela conferência dos 

documentos emitidos, dos pagamentos efetuados, 

dos contratos firmados, elaborando 

questionamentos e sugestões, quando julga 

necessário. 

 O sistema de indicadores, adotado no 

exercício de 2017, possibilitou um 

acompanhamento mais eficaz das ações. 

 

 Não foram registradas disfunções 

estruturais ou situacionais que tenha afetado ou 

prejudicado o alcance dos objetivos, metas e 

ações do CRPRS no ano de 2017, bem como 

alterações significativas que pudessem afetar o 

nível macro das decisões da gestão. 

 

Os indicadores utilizados em 2017: 

 

1) Quantidade de acessos ao site. 

2) Quantidade de notícias publicadas no site. 

3) Quantidade de acessos às notícias do site. 

4) Quantidade de novas curtidas na página do 

Facebook. 

5) Quantidade de matérias postadas do 

Facebook. 

6) Quantidade de pessoas alcançadas pelas 

postagens no Facebook (orgânico e pago). 

7) Quantidade de novos seguidores do Twitter. 

8) Quantidade de postagens no Twitter. 

9) Quantidade de vezes que os tweets foram 

vistos (impressões – somente orgânico). 

10) Quantidade de novos seguidores do canal 

do Youtube. 

11) Novos cadastrados no Fala CRP 

(WhatsApp). 

12) Mensagens enviadas no Fala CRP 

(WhatsApp). 

13) Informativos e divulgações enviadas por e-

mail. 

14) Quantidade de citações em mídias 

espontânea. 

15) Quantidade de anúncios em jornais de 

grande circulação (valorização da profissão, 

esclarecimento à sociedade). 

16) Valor estimado em anúncios em jornal. 

17) Quantidades de anúncios em emissoras de 

rádio (valorização da profissão, 

esclarecimento à sociedade). 

18) Valor total estimado em anúncios em rádio. 

19) Quantidade de pontos contratados de mídia 

exterior (outdoor, laterais e traseiras de 

bancas e TV em ônibus) para valorização 

da profissão, esclarecimento à sociedade. 

20) Valor total estimado em mídia exterior. 

21) Quantidade de parcerias/ convênios 

firmados por meio de Edital de Patrocínio. 

22) Valor em materiais destinados às 

instituições contempladas pelo Edital de 

Patrocínio. 



23) Valor em deslocamentos e hospedagens 

destinado às instituições contempladas pelo 

Edital. 

24) Quantidade de participantes dos eventos 

patrocinados pelo CRP. 

25) Quantidade de eventos realizados. 

26) Número de participantes nos eventos. 

27) Número de cidades em que foram 

realizados eventos. 

28) Quantidade de universidades envolvidas 

com projeto “Visita ao CRPRS”. 

29) Quantidade de estudantes que participaram 

do projeto “Visita ao CRPRS”. 

30) Quantidade de eventos promovidos por 

outras instituições com participação do 

CRPRS. 

31) Quantidade de eventos em instituições de 

Ensino Superior com a participação do 

CRPRS. 

32) Quantidade de Instituições de Ensino 

Superior visitadas pelo CRPRS. 

33) Quantidade de hospedagens. 

34) Valor médio de hospedagens. 

35) Quantidade de passagens aéreas. 

36) Valor médio de passagens aéreas. 

37) Média dias de solicitação antecipada de 

viagens. 

38) Quantidade de locações de carro. 

39) Valor estimado com locações de carro. 

40) Manutenção da taxa de inadimplência na 

média dos últimos três anos ou diminuição 

da mesma em relação ano anterior. 

41) Quantidade de fiscalizações externas. 

42) Quantidade de processos éticos julgados. 

43) Número de processos éticos instaurados. 

44) Número de processos éticos arquivados. 

45) Número de processos em análise. 

46) Número de representações recebidas 

(denúncias). 

47) Quantidade de penalidades aplicadas 

decorrente de processos éticos. 

48) Número de Orientações Técnicas realizadas 

por e-mail. 

49) Número de Orientações Técnicas via 

telefone e 0800. 

50) Número de análise de pedidos de 

cancelamento de pessoa física realizados 

pela área técnica. 

51) Número de análise de pedidos de 

cadastramento de sites para atendimentos 

online realizados pela área técnica. 

52) Proporção de registro de recém-formados 

(comparação com total de formandos). 

53) Quantidade de novos registros 

profissionais PF. 

54) Quantidade de novos registros 

profissionais PJ. 

55) Quantidade de cancelamentos de PF. 

56) Quantidade de cancelamentos de PJ. 

57)  Quantidade de endereços atualizados (via 

setor de cadastro, via online pelo próprio 

profissional e nas Subsedes). 

58) Quantidade de endereços desatualizados. 

 

 

 



3.2. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 
 O CRPRS tem apresentado, nos últimos 

exercícios, resultados orçamentários positivos, 

com superávits de R$ 983.370,27 em 2016 e de 

R$ 907.850,97, no exercício de 2017. 

 Os desempenhos orçamentários têm 

alcançado resultados positivos devido ao   

crescimento da base de psicólogos inscritos (PF ), 

intensificação nas atividades de cobrança de 

inadimplentes e utilização dos recursos de forma 

eficaz, conforme demonstram o quadro resumo e 

as tabelas de Receitas previstas e arrecadadas e 

Despesas por grupo e elemento de despesa. 

 As despesas relacionadas por modalidade 

de contratação demonstram que houve aumento 

de aquisições através de pregão eletrônico e 

redução nas aquisições pela modalidade Convite. 

Os repasses totais realizados ao Conselho 

Federal de Psicologia – CFP, no exercício de 2017, 

de R$ 2.302.448,11. 

 A inadimplência teve uma pequena 

redução em relação ao ano de 2016, fechando o 

ano de 2017 com um percentual de 

inadimplência geral da ordem de 22%. 

 

 

QUADRO RESUMO 2016 2017 

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO   

Receita Realizada 8.794.838,38 9.517.316,97 

Despesa Empenhada 7.811.468,11 8.609.466,00 

Superávit Orçamentário 983.370,27 907.850,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1 INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS RECEITAS 

RECEITA PREVISTA E ARRECADADA POR GRUPO DE RECEITA

Grupos de Receita
Prevista Arrecadada

2017 2016 2017 2016

TOTAL DA RECEITA 12.176.051,88 11.239.363,87 9.517.316,97 8.794.838,38

RECEITAS CORRENTES 11.676.051,88 11.239.363,87 9.517.316,97 8.794.838,38

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.237.955,47 9.151.358,59 7.007.244,38 6.691.710,25

     Anuidades Pessoas Físicas 8.912.791,60 8.809.962,35 6.759.852,69 6.471.867,93

          Pessoas Físicas do Exercício 8.445.041,32 8.528.577,32 6.364.132,08 6.096.085,99

          Pessoas Físicas do Exercício Anterior 467.750,28 281.385,03 395.720,61 375.781,94

     Anuidades de Pessoas Jurídicas 186.637,32 214.755,87 141.407,22 127.850,28

          Pessoas Jurídicas do Exercício 175.667,07 206.259,50 134.799,47 125.753,86

          Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior 10.970,25 8.496,37 6.607,75 2.096,42

     Fundo de Seções 138.526,55 126.640,37 105.984,47 91.992,04

2. RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 130,00 0,00

     Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 130,00 0,00

3. RECEITA DE SERVIÇOS 316.308,00 329.702,00 396.622,81 311.369,19

     Emolumentos com Inscrições 294.480,00 288.324,00 368.179,72 288.457,65

     Emolumentos com Expedições de Carteiras 8.448,00 8.000,00 15.906,75 14.037,54

     Emolumentos com Expedições de Cert idões 5.880,00 3.378,00 12.536,34 8.374,00

     Receitas Diversas de Serviços 7.500,00 30.000,00 0,00 500,00

4. RECEITAS FINANCEIRAS 1.280.000,00 990.000,00 1.178.026,73 1.068.334,09

     Juros de Mora sobre Anuidades 474.000,00 428.750,00 442.987,31 391.700,76

     Atualização Monetária 806.000,00 561.250,00 735.039,42 676.633,33

          Atualização Monetária sobre Anuidades 60.000,00 0,00 168.817,29 75.470,97

          Multas sobre Anuidades 66.000,00 61.250,00 64.889,56 56.581,46

          Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações Financeiras 680.000,00 500.000,00 501.332,57 544.580,90

5. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 841.788,41 768.303,28 935.293,05 723.424,85

     Dívida At iva 841.788,41 768.303,28 807.790,29 707.511,70

     Multas de Infrações 0,00 0,00 4.656,90 0,00

     Indenizações e Rest ituições 0,00 0,00 116.162,26 15.913,15

     Receitas não Ident if icadas 0,00 0,00 6.683,60 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00

6. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00

     Superávit Financeiro 500.000,00 0,00 0,00 0,00



3.2.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada RP não processados Paga

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

TOTAL DA DESPESA 8.609.466,00 7.811.468,11 8.454.591,38 7.718.301,42 154.874,62 93.166,69 8.413.432,43 7.686.526,97

DESPESAS CORRENTES 8.210.554,02 7.803.628,31 8.055.679,40 7.710.461,62 154.874,62 93.166,69 8.014.520,45 7.678.687,17

1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.263.463,54 3.058.209,24 3.263.463,54 3.058.209,24 3.263.463,54 3.058.209,24

     Remuneração Pessoal 2.498.528,16 2.274.501,84 2.498.528,16 2.274.501,84 2.498.528,16 2.274.501,84

     Encargos Patronais 764.935,38 783.707,40 764.935,38 783.707,40 764.935,38 783.707,40

2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 803,89 8.000,29 803,89 8.000,29 803,89 8.000,29

     Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 803,89 8.000,29 803,89 8.000,29 803,89 8.000,29

3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.946.286,59 4.737.418,78 4.791.411,97 4.644.252,09 154.874,62 93.166,69 4.750.253,02 4.612.477,64

     Benefícios a Pessoal 675.832,31 621.348,39 675.832,31 596.878,48 24.469,91 675.832,31 596.878,48

     Benefícios Assistenciais 65.041,12 47.384,46 65.041,12 47.384,46 64.060,55 47.276,46

     Uso de Bens e Serviços 715.678,08 705.203,91 678.640,03 665.951,59 37.038,05 39.252,32 675.489,21 650.465,43

          Material de Consumo 123.355,01 114.981,02 87.464,27 75.921,02 35.890,74 39.060,00 84.933,57 70.248,12

          Outros Materiais de Consumo 3.170,00 0,00 2.150,00 0,00 1.020,00 2.150,00 0,00

          Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas 34.645,71 24.541,39 34.645,71 24.541,39 34.645,71 24.541,39

          Diárias, Ajudas de Custo e Jetons 236.612,00 239.330,02 236.612,00 239.330,02 236.132,00 239.330,02

          Passagens 111.435,42 142.897,71 111.435,42 142.897,71 111.435,42 140.124,15

          Hospedagens e Alimentação 74.668,87 62.030,49 74.668,87 62.030,49 74.668,87 61.302,73

          Despesa com Locomoção 131.791,07 121.423,28 131.663,76 121.230,96 127,31 192,32 131.523,64 114.919,02

     Serviços Terceiros - Pesssoas Jurídicas 1.052.125,24 1.119.015,78 934.288,67 1.089.571,32 117.836,57 29.444,46 897.261,11 1.073.391,03

     Tributárias e Contributivas 2.325.618,59 2.141.046,40 2.325.618,59 2.141.046,40 2.325.618,59 2.141.046,40

          Tributos 23.170,48 12.709,16 23.170,48 12.709,16 23.170,48 12.709,16

          Contribuições 2.302.448,11 2.128.337,24 2.302.448,11 2.128.337,24 2.302.448,11 2.128.337,24

     Demais Despesas Correntes 6.967,08 10.042,62 6.967,08 10.042,62 6.967,08 10.042,62

     Serviços Bancários 105.024,17 93.377,22 105.024,17 93.377,22 105.024,17 93.377,22

DESPESAS DE CAPITAL 398.911,98 7.839,80 398.911,98 7.839,80 0,00 0,00 398.911,98 7.839,80

4. INVESTIMENTOS 38.911,98 7.839,80 38.911,98 7.839,80 0,00 0,00 38.911,98 7.839,80

     Equipamentos e Materiais Permanentes 38.911,98 7.839,80 38.911,98 7.839,80 38.911,98 7.839,80

5. INVERSÕES FINANCEIRAS 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00

     Aquisição de Imóveis 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00



DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 

2017 % 2016 % 2017 % 2016 %

1. Modalidade de Licitação (a+c+g) 1.073.851,84 12,47 979.503,98 12,54 917.349,96 10,90 890.963,22 11,59

     a) Convite 314.364,13 3,65 466.059,99 5,97 292.515,43 3,48 414.385,86 5,39

     c) Concorrência 594.537,36 6,91 506.346,04 6,48 507.600,86 6,03 476.292,71 6,20

     g) Pregão Eletrônico 164.950,35 1,92 7.097,95 0,09 117.233,67 1,39 284,65 0,00

2. Contratações Diretas (i+j) 1.088.353,30 12,64 779.143,72 9,97 1.050.282,18 12,48 744.793,41 9,69

     i) Dispensa 936.941,85 10,88 620.724,50 7,95 905.919,46 10,77 596.793,84 7,76

     j) Inexigibilidade 151.411,45 1,76 158.419,22 2,03 144.362,72 1,72 147.999,57 1,93

3. Regime de Execução Especial 5.683,62 0,07 5.397,81 0,07 5.683,62 0,07 5.397,81 0,07

     k) Suprimento de Fundos 5.683,62 0,07 5.397,81 0,07 5.683,62 0,07 5.397,81 0,07

4. Pagamento de Pessoal (l+m) 2.717.133,26 31,56 2.461.647,57 31,51 2.716.653,26 32,29 2.461.647,57 32,03

     l) Pagamento em Folha 2.503.965,66 29,08 2.278.064,05 29,16 2.503.965,66 29,76 2.278.064,05 29,64

     m) Diárias 213.167,60 2,48 183.583,52 2,35 212.687,60 2,53 183.583,52 2,39

5. Outros 3.724.443,98 43,26 3.585.775,03 45,90 3.723.463,41 44,26 3.583.724,96 46,62

6. Total (1+2+3+4+5) 8.609.466,00 100,00 7.811.468,11 100,00 8.413.432,43 100,00 7.686.526,97 100,00

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Modalidade de Contratação
Despesa Executada Despesa Paga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RESUMO DE LICITAÇÕES 2017 

  PROCESSO 
Nº 

MODALIDADE 
MODALIDADE CONTRATADO VIGÊNCIA VALOR SOLICITANTE 

                

1 0001/2017 0001/2017 Pregão - FRACASSADA - ADMINISTRATIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA À SAÚDE 

                

2 0002/2017 0002/2017 Pregão 
UNIMED 

PORTO ALEGRE 

01/07/2017 
- 

01/07/2018 
R$ 

292.571,49 ADMINISTRATIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA À SAÚDE 

                

3 0003/2017 0003/2017 Pregão  
ANA CLAUDIA 

HONORATO 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 R$ 491,20 ASSESSORIA TI 

  0003/2017 0003/2017 Pregão  

MAIS SOL COM 
E SERV EIRELI 

– ME 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 
R$ 

3.370,00 ASSESSORIA TI 

  0003/2017 0003/2017 Pregão  

RRL COM E 
MANUT EM 
INFO EIRELI 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 
R$ 

1.329,00 ASSESSORIA TI 

  0003/2017 0003/2017 Pregão  

CEK 
INFORMATICA 

LTDA 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 
R$ 

5.085,13 ASSESSORIA TI 

  0003/2017 0003/2017 Pregão  

FENIX EQUIP 
PARA INFO 
LTDA ME 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 
R$ 

4.818,00 ASSESSORIA TI 

  0003/2017 0003/2017 Pregão  

ROMAZE IND E 
COM DE COMP 

LTDA 

05/05/2017 
- 

05/05/2017 
R$ 

21.050,00 ASSESSORIA TI 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

                

4 0004/2017 0004/2017 Pregão 

LFN COM E 
SERV LTDA - 

EPP 

01/06/2017 
- 

01/06/2018 R$ 0,12 ASSESSORIA TI 

  0004/2017 0004/2017 Pregão 

CSA COM.SUP E 
ASSIS LTDA - 

EPP 

01/06/2017 
- 

01/06/2018 R$ 0,45 ASSESSORIA TI 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS SOB O REGIME DE COMODATO 

                

5 0005/2017 0005/2017 Pregão RP 

INTERPRETARE 
ASSES E COM 

LTDA - ME 

21/06/2017 
- 

21/06/2018 
R$ 

16.000,00 
COMUN E 
EVENTOS 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS EM EVENTOS REALIZADOS PELO CRPRS 

                

6 0006/2017 0006/2017 Pregão RP 
FERNANDO 

MULLER 

26/06/2017 
- 

26/06/2018 
R$ 

7.400,00 
COMUN E 
EVENTOS 

  0006/2017 0006/2017 Pregão RP 

PASCOAL & 
MARINS LTDA - 

ME 

26/07/2017 
- 

26/07/2018 
R$ 

6.152,00 
COMUN E 
EVENTOS 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COM TRANSMISSÃO AO VIVO, POR 
STREAMING 
                

7 0007/2017 0007/2017 Pregão RP 

PANORAMA 
VEIC LTDA - 

EPP 

02/08/2017 
- 

02/08/2018 
R$ 

4.260,00 ADMINISTRATIVO 



OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA  

                

8 0008/2017 0008/2017 Pregão - 
EM 

ANDAMENTO   ADMINISTRATIVO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PLANO PRIVADO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA 

                

9 0009/2017 0009/2017 Pregão 
GREEN CARD 

S/A REFEIÇÕES 

13/11/2017 
- 

13/11/2018 -4,00% ADMINISTRATIVO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO VIA 
CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO 
                

10 0010/2017 0010/2017 Pregão 

GLOBAL PRINT 
GRAF EIRELI - 

EPP 

30/11/2017 
- 

29/11/2018 
R$ 

33.210,00 
COMUN E 
EVENTOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DOS CALENDÁRIOS DE MESA 
2018 
                

11 2001/2017 2001/2017 Concorrência 

DNA 
TECNOLOGIA 

LTDA - EPP 

24/10/2017 
- 

24/10/2018 
R$ 

116.000,00 
COMUN E 
EVENTOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO 

 

 

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS/REPASSES AO CFP REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 

 

 

 

 

  Repasses totais ao Conselho Federal de Psicologia – CFP, no exercício de 2017, foi da ordem de R$ 

2.302.448,11: 

 
• Cota Parte: R$ 1.757.170,91 
• Cota Revista: R$ 439.292,73 
• Fundo de seção: R$ 105.984,47 
 
 Forma de partilha da receita entre CFP e CRPRS: 
 
CRPRS – 75% da arrecadação com anuidades, taxas e emolumentos: 
CFP – 20% da anuidade – Cota Parte; 
 5% da anuidade – Cota Revista 
 
 Fundo de Seção: Valor repassado integralmente ao Conselho Federal. 
 
Nota: O fundo de seção é parte componente do valor integral da anuidade ou da parcela paga, no exercício 
de 2017, cujo valor foi de R$ 6,11. O montante do Fundo de Seção recebido e repassado integralmente ao 
CFP, no exercício de 2017, foi de R$ 105.984,47.  
 



3.3. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

O CRPRS atingiu a maioria dos objetivos 

propostos no Planejamento Estratégico.  

No atendimento de suas atividades fins, 

houve um aumento do numero de inscrições de 

PF e PJ.  O número de cancelamentos de 

profissionais se manteve estável e o número de 

cancelamentos de PJ teve um decréscimo 

A taxa de inadimplência teve uma 

pequena redução de 0.59%.  Ampliamos e 

dividimos por eixos os indicadores. 

As fiscalizações externas diminuíram, 

em razão de número de pessoal reduzido na 

área técnica, tendo sido priorizado a orientação 

técnica.  

O site foi menos acessado em relação ao 

ano anterior, fato que se justiça em razão das 

eleições e os Congressos Regionais terem 

ocorrido em 2016. 

A Comissão de Comunicação foi 

responsável por desenvolver a política de 

comunicação do CRPRS, pensando em 

estratégias para informar psicólogos e sociedade 

sobre as ações do CRPRS e aproximar a 

categoria da entidade. Foram criadas novas 

ferramentas como o Fala CRP. A Comissão 

também atuou na editoria da revista Entrelinhas 

e deu suporte ao Setor de Comunicação na 

realização de eventos entre outras ações. 

Através do trabalho de Setor e Comunicação, 

foram realizados 96 eventos, publicadas 402 

notícias no site do CRPRS, alcançando 304471 

visualizações; obtidas 22 inserções espontâneas 

na mídia através de artigos e entrevistas e houve 

um incremento de 50% no número de curtidas 

da página do facebook, com a publicação de 524 

posts, entre outras ações no site e redes sociais. 

 

 Houve um aumento significativo de 

eventos realizados pelo Regional, bem como um 

crescimento no número de participantes em 

relação ao ano anterior. 

 No ano de 2017 não houve nenhuma 

disfunção significativa que tenha afetado os 

macroprocessos e objetivos programados 

para a gestão do CRPRS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

                                                                                                 EIXO CATEGORIA E SOCIEDADE

INDICADORES RESULTADOS 2016 RESULTADOS 2017

Quantidade de acessos ao site 2.775.475 820.392

Quantidade de notícias publicadas no site 362 402

Quantidade de acessos às notícias do site 247.770 304.471

Quantidade de novas curtidas na página do Facebook 11.804 7.421

Quantidade de matérias postadas do Facebook 739 524

Quantidade de pessoas alcançadas pelas postagens no Facebook (orgânico e 
pago)

2.423.897 4.023.158

Quantidade de novos seguidores do Twitter 1.211 383

Quantidade de postagens no Twitter 1.119 521

Quantidade de vezes que os tweets foram vistos (impressões - somente orgânico) 186.800 155.530

Quantidade de novos seguidores do canal do Youtube 518 345

Novos cadastrados no Fala CRP (WhatsApp) x 788

Mensagem enviadas no Fala CRP (WhatsApp) x 52

Informativos e divulgações enviadas por e-mail x 144

Quantidade de citações em mídias espontânea 39 22

Quantidade de anúncios em jornais de grande circulação (valorização da 
profissão, esclarecimento à sociedade) 

13 19

Valor total estimado em anúncios em jornal R$ 29.345,06 R$ 45.219,00

Quantidades de anúncios em emissoras de rádio (valorização da profissão, 
esclarecimento à sociedade) 

1.250 1800

Valor total estimado em anúncios em rádio R$ 59.906,80 R$ 62.220,00

Quantidade de pontos contratados de mídia exterior (outdoor, laterais e traseiras 
de bancas e TV em ônibus) para valorização da profissão, esclarecimento à 
sociedade 

228 570

Valor total estimado em mídia exterior R$ 42.300,00 R$ 32.829,00

Quantidade de parcerias / convênios firmados por meio de Edital de Patrocínio 6 10

Valor em materiais destinado às instituições contempladas pelo Edital de Patrocínio R$ 20.189,31 R$ 7.322,00

Valor em deslocamentos e hospedagens destinado às instituições contempladas 
pelo Edital

x R$ 19.209,50

Quantidade de participantes dos eventos patrocinados pelo CRPRS x 570

DIGITAL

MÍDIA

CONVÊNIOS



 

Quantidade de eventos realizados 42 98

Número de participantes nos eventos 1.458 4.237

Número de cidades em que foram realizados eventos 17 15

Quantidade de universidades envolvidas com projeto "Visita ao CRPRS" 10 21

Quantidade de estudantes que participaram do projeto "Visita ao CRPRS" 97 396

Quantidade de eventos promovidos por outras instituições com participação do 
CRPRS

45 76

Quantidade de eventos em Instituições de Ensino Superior com participação do 
CRPRS

18 47

Quantidade de Instituições de Ensino Superior visitadas pelo CRPRS 15 22

Quantidade de hospedagens 216

Valor médio hospedagens R$ 196,90 R$ 317,16

Quantidade de passagens aéreas 44 55

Valor médio de passagens aéreas R$ 2.145,38 R$ 1.214,78

Média dias de solicitação antecipada de viagens x 20

Quantidade de locações de carro 65 32

Valor total estimado com locações de carro R$ 60.112,11 R$ 51.719,56

EVENTOS

DESLOCAMENTOS / HOSPEDAGENS

                                                                                                             EIXO CONSELHO/ PROCESSOS FINALÍSTICOS

INDICADORES RESULTADOS 2016 RESULTADOS 2017

Manutenção da taxa de inadimplência na média dos últimos três anos ou 
diminuição da mesma em relação ano anterior.

22,59% 22%

uantidade de fiscalizações externas. 57 23

Quantidade de processos éticos julgados 7 7

Quantidade de processos éticos instaurados 10 4

 Número de processos éticos arquivados. 4 1

Número de processos em análise 6 28

Número de representações recebidas (denúncias) 20 5

Quantidade de penalidades apliacadas decorrente de processos éticos 6 7

Número de orientações técnicas realizadas por e-mail 1.305 1.045

Número de orientações técnicas via telefone e 0800 2.895 3.536

Número de análise de pedidos de cancelamento de pessoa física realizados pela 
área técnica

397 529

Número de análise de pedidos de cadastramento de sites para atendimentos 
online realizados pela área técnica

48 48

Proporção de registro de recém formados (comparação com o total de 
formandos)

67,38% 87,95%

Quantidade de novos registros profissionais PF 1.247 1.577

Quantidade de novos registros profissionais PJ 71 112

Quantidade de cancelamentos de PF 529 529

Quantidade de cancelamentos de PJ 64 20

Quantidade de endereços atualizados (via setor de cadastro, via online pelo 
próprio profissional e nas Subsedes

2,084 2.218

Quantidade de endereços desatualizados 480 308



4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 
 1. ASSEMBLEIA GERAL; 
 2. PLENÁRIO; 
 3. DIRETORIA; 
 4. ASSESSORIAS; 
 5. COMISSÕES PERMANENTES; 
 5.1. COMISSÃO DE ÉTICA; 
 5.2. COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO; 
 5.3. COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO; 
 5.4. COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 6. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. 
 

 
A governança do CRPRS tem como base normativa: 

 

1) Lei 5.766/71 – Cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras 

providências; 

 

2) Lei 4.119/62 – Dispõe sobre os cursos de 

formação em Psicologia e regulamenta a 

profissão de Psicólogo; 

 

3) Decreto 79.822/77 – Regulamenta a Lei nº 

5.766, de 20 de dezembro de 1971, que criou o 

Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Psicologia e dá outras providências; 

 

4) Resolução CFP 007/13 – Aprova o Regimento 

Interno do Conselho Regional de Psicologia da 7ª 

Região; 

5) Resolução CFP nº 010/2007 – Institui o 

Manual de Procedimentos Administrativos, 

Financeiros e Contábeis; 

 

6) Lei 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso 

XXI da Constituição Federal, instrui normas para 

licitação e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências; 

 

7) Resolução CFP nº 003/2007 – Institui a 

Consolidação das Resoluções do Conselho Federal 

de Psicologia; 

 

8) Lei 12.514/11 – Dá nova redação ao art. 4º da 

Lei nº 6.932/81, que dispõe sobre as atividades 

do médico residente e trata das contribuições 

devidas aos conselhos profissionais em geral. 

 

 

 

 

 

 



As atribuições básicas (papéis, competências e responsabilidades) são: 

 

1) Assembleia Geral: 

I – eleger os membros do Conselho e seus 

suplentes; 

II – aprovar a aquisição e alienação de bens 

imóveis; 

III – propor ao Conselho Federal, anualmente, a 

tabela de taxas, anuidades e multas, bem como 

quaisquer outras contribuições, respeitados os 

parâmetros estabelecidos pela APAF e da 

legislação vigente; 

IV - deliberar sobre as questões e consultas 

submetidas à sua apreciação, dentro do limite de 

sua competência; 

V - por deliberação de, pelo menos 2/3 (dois 

terços) das/os psicólogas/os presentes, desde 

que previamente convocados para esse fim, 

decidir sobre a destituição do Plenário ou 

qualquer de seus integrantes, por motivo grave, 

que atinja o decoro ou o bom nome da classe. 

 

2) Plenário: 

 O Plenário do CRPRS reunir-se-á em 

sessão ordinária no mínimo uma vez por mês, 

convocado pelo Presidente, respeitado o 

calendário de reuniões anuais. Para sua 

instalação, será exigido o quórum de metade mais 

um dos conselheiros efetivos com as seguintes 

competências/atribuições: 

 

• Zelar pela dignidade e pela independência da 

profissão, bem como pelo livre exercício das 

prerrogativas e direitos profissionais; 

• Propor ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

limites de competência do exercício profissional 

na área da Psicologia; 

• Colaborar com o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), com sugestões, na elaboração e 

modificação do Código de Ética 

Profissional da/o psicóloga/o; 

• Servir de órgão consultivo ao governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, e às suas instituições 

públicas e particulares, em matéria de Psicologia; 

• Funcionar como Tribunal de Ética Profissional, 

em 1ª instância; 

• Tomar as medidas que lhe cabem, referentes ao 

processo eleitoral em sua jurisdição, de acordo 

com o Regimento Eleitoral e Instruções do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP); 

• Eleger e empossar sua Diretoria, no mês de 

setembro de cada ano, em caráter ordinário; 

• Instituir as comissões permanentes de Ética, de 

Orientação e Fiscalização, de Auditoria e Controle 

Interno e demais comissões que se fizerem 

necessárias; 

• Planejar e implantar subsedes e nomear as 

respectivas Comissões Gestora, avaliando as 

necessidades da região e disponibilidade 

financeira, segundo as disposições da Resolução 

CFP No 003/2010 ou outra que a substituir; 

• Executar os serviços de registro profissional 

das/os psicólogas/os, realizando as inscrições e 

cancelamentos de registros, expedindo aos 

inscritos a Carteira de Identidade Profissional; 

• Decidir sobre aplicação de penalidade aas/os 

psicólogas/os inscritos na Região, por falta 

disciplinar ordinária, funcional ou ética, de 

acordo com o grau de infração e com a legislação 

pertinente; 

• Decidir sobre a aplicação de sua arrecadação, 

por meio de proposta orçamentária, observando 



as normas do CFP e legislação pertinente, 

remetendo ao Conselho Federal para aprovação; 

• Encaminhar, anualmente, a prestação de contas 

ao Conselho Federal de Psicologia, para fins 

determinados em lei;  

• Elaborar e modificar seu regimento interno, 

submetendo-o a aprovação do Conselho Federal 

de Psicologia; 

• Conceder licença aos membros do Conselho 

Regional de Psicologia – Sétima Região assim 

como receber os pedidos de renúncia dos 

mesmos; 

• Publicar anualmente o relatório de suas 

atividades; 

• Eleger, dentre os conselheiros, representantes 

para a Assembleia das Políticas Administrativas e 

Financeiras – APAF, de acordo com as normas 

específicas; 

• Adotar as medidas e procedimentos 

necessários ao acompanhamento, orientação, 

disciplinamento e fiscalização do exercício da 

profissão de Psicólogo; 

• Decidir sobre aquisição ou alienação de bens 

imóveis, após aprovação da Assembleia Geral; 

• Deliberar sobre os casos omissos, aplicando 

subsidiariamente as demais normas e 

orientações do CFP, se necessário, colhendo a 

homologação do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP). 

 

3) Diretoria: 

 

 A Diretoria, órgão responsável pela 

operacionalização das estratégias, diretrizes e 

decisões do Plenário, é constituída de planejar, 

organizar e dirigir os trabalhos administrativos e 

operacionais do Conselho Regional de Psicologia, 

aprovando o quadro de pessoal, a contratação e a 

gestão de recursos humanos, como a promoção, 

punição e dispensa dos funcionários, fixando-

lhes salários, atribuições e responsabilidades, de 

acordo com o projeto administrativo, financeiro e 

operacional do Conselho, observando a dotação 

orçamentária e as disponibilidades financeiras 

aprovadas pelo Plenário. 

 

4) Assessorias: 

 

 O CRPRS para realização de suas 

atividades, atribuições, responsabilidades com 

eficiência pode contar com nomeação de 

Assessorias, de caráter permanente ou 

transitório, exercidas por funcionários efetivos 

qualificados ou por profissionais externos 

legalmente habilitados, selecionados em função de 

sua competência, conhecimentos e idoneidade, 

sendo a contratação autorizada pela Diretoria e 

referendada pelo Plenário. 

 Os assessores contratados terão seu 

vínculo profissional estabelecido de acordo com 

as normas legais vigentes e a Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT. 

 

5) Comissões Permanentes: 

 

São Comissões Permanentes do Conselho 

Regional de Psicologia, com funções de órgãos 

auxiliares do Plenário e da Diretoria são 

instituídas com finalidades específicas e por 

tempo indeterminado: 

a) Comissões de Ética 

b) Orientação e Fiscalização 

c) Auditoria e Controle Interno 

d) Licitação. 



 As Comissões Permanentes serão 

integradas por um mínimo de 03 (três) 

psicólogos, presididas por conselheiro efetivo, 

podendo ser os demais membros conselheiros 

efetivos, suplentes, psicólogos convidados ou 

funcionários, de acordo com o disposto em 

normas editadas pelo CFP e regimento interno do 

CRPRS: 

 

5.1) Comissão de Ética do CRPRS, órgão especial 

de assessoramento ao Plenário e à Diretoria em 

assuntos referentes à ética e julgamento de 

processos éticos, é constituída por um mínimo de 

03 (três) psicólogos, presididas por conselheiro 

efetivo, podendo os demais membros ser 

conselheiros efetivos, suplentes ou psicólogos 

convidados, de acordo com o disposto em normas 

editadas pelo CFP. 

 

5.2) Comissão de Orientação e Fiscalização será 

constituída de, no mínimo, 03 (três) membros 

indicados pelo Plenário, presidida por um 

conselheiro efetivo, podendo os demais ser 

conselheiros efetivos, suplentes ou psicólogos 

convidados, de acordo com o disposto no Manual 

Unificado de Orientação e Fiscalização – MUORF. 

 

5.3) Comissão de Auditoria e Controle Interno 

tem a função de apreciar as contas e a prestação 

de contas do CRPRS, emitindo parecer para 

submetê-lo a aprovação do Plenário do Conselho 

Federal de Psicologia, fazendo referência 

expressa aos resultados e regularidade dos 

procedimentos de contratação, compra e dos 

documentos comprobatórios dos pagamentos 

efetuados, segundo normas do Manual de 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e 

Contábeis do Conselho Federal de Psicologia, 

registradas na norma 14, itens: 6.3 e 6.4 – 

Prestação de Contas. 

 

5.4) Comissão de Licitação: A Comissão de 

Licitação, colegiado assessor do Conselho de 

caráter consultivo e operacional, é composta por 

03 (três) Conselheiros indicados pelo Plenário, 

presidida por um Conselheiro Efetivo, podendo 

os demais ser Conselheiros efetivos, suplentes e 

funcionários efetivos. 

 

6) Quadro de funcionários: 

 

 O CRPRS mantém um quadro de 

funcionários, contratados através de concurso 

público, regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho-CLT, pelo Acordo Coletivo de Trabalho 

da categoria e pelo Plano de Cargos e Salários-

PCS vigente, cujas atribuições, competências, 

responsabilidades e atividades estão descritos no 

referido PCS e normativos legais. O CRPRS prove 

as oportunidades de capacitação e treinamento do 

pessoal, na busca do desenvolvimento 

organizacional e da qualificação profissional 

para o atingir os objetivos e metas do 

Planejamento Estratégico – PE e finalidade do 

Conselho Regional. 

 

 

 



4.2. INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS – GESTÃO AMPLIAPSI 2016-2019 

 

COLEGIADO – ROL DOS DIRETORES 

Nome: SILVANA DE OLIVEIRA CPF 909.435.030-00 

Endereço Residencial: AV. GENERAL OSÓRIO, 2230 – BAIRRO GLÓRIA 

Cidade: OSÓRIO UF: RS CEP: 95.520-000 

Fones: (51) 98401-4463 Fax: -x- E mail: silvana_deoliveira@hotmail.com 

Cargo ou Função: CONSELHEIRA 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 Data Início Fim 

PLENÁRIO 01/2016 23/09/2016   24/09/2016 09/2019 

ATA 01/2016      
 

Nome: CLEON DOS SANTOS CEREZER CPF 612.195.170-20 

Endereço Residencial: RUA CESARINA PRADO RÉUS, 71 – ÂTLANTIDA 

Cidade: XANGRI-LÁ UF: RS CEP: 95.588-000 

Fones: (51) 98403-2946 Fax: -x- E mail: cleoncerezer@hotmail.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 Data Início Fim 

PLENÁRIO 01/2016 23/09/2016   24/09/2016 09/2019 

ATA 01/2016      
 

 

Nome: MARIANE TEIXEIRA NETTO RODRIGUES CPF 631.907.610-00 

Endereço Residencial: RUA VICENTE DA FONTOURA, 2310/402 – SANTA CECÍLIA 

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 90.640-002 

Fones: (51) 99137-1969 – (51) 3332-2944 Fax: -x- E mail: mariane.psico@gmail.com 

Cargo ou Função: CONSELHEIRA SECRETÁRIA 

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 Data Início Fim 

PLENÁRIO 01/2016 23/09/2016   24/09/2016 09/2019 

ATA 01/2016      

 

Nome: FERNANDA FACCHIN FIORAVANZO CPF 813.823.590-04 

Endereço Residencial: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 734 – MEDIANEIRA 

Cidade: CAXIAS DO SUL UF: RS CEP: 95.010-520 

Fones: (54) 3225-1310 – (54) 99904-4074 Fax: -x- E mail: fernandafioravanzo@hotmail.com 

Cargo ou Função: CONSELHEIRA 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 Data Início Fim 

PLENÁRIO 01/2016 23/09/2016   24/09/2016 09/2019 

ATA 01/2016      



COLEGIADO – ROL DO PLENÁRIO - (GESTÃO AMPLIAPSI 2016/2019) 

 

 

CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES 

 Silvana de Oliveira Conselheira efetiva 2016/2019 

 Cleon dos Santos Cerezer Conselheiro efetivo 2016/2019 

 Mariane Teixeira Netto Rodrigues Conselheira efetiva 2016/2019 

 Fernanda Facchin Fioravanzo Conselheira efetiva 2016/2019 

 Angelo Brandelli Costa Conselheiro efetivo 2016/2019 

 Augusto Luis Fassina Conselheiro efetivo 2016/2019 

 Cristina Maranzana da Silva Conselheira efetiva 2016/2019 

 Geisa Felippi Conselheira efetiva 2016/2019 

 Luciara Gervásio Itaqui Conselheira efetiva 2016/2019 

 Maria Josefina Franchini Conselheira efetiva 2016/2019 

 Mayte Raya Amazarray Conselheira efetiva 2016/2019 

 Michele Pens Conselheira efetiva 2016/2019 

 Denise Macedo Ziliotto Conselheira Efetiva 2016/2017 - Renunciou 

 Priscila Pavan Detoni Conselheira efetiva 2016/2019 

 Silvio Augusto Lopes Iensen Conselheiro efetivo 2016/2019 

 Aline Baptista Machado Conselheira Suplente 2016/2019 

 Andrielli Flores Fernades Bastos Conselheira Suplente 2016/2019 

 Bruna Larissa Seibel Conselheira Suplente 2016/2019 

 Bruno Graebin de Farias Conselheiro Suplente 2016/2019 

 Cibele Vargas Machado Moro Conselheira Suplente 2016/2019 

 Elizangela Mara Zanelatto Conselheira Suplente 2016/2019 

 Giovani Cantarelli Conselheiro Suplente 2016/2019 

 Juliana Lopes de Araújo Conselheira Suplente 2016/2019 

 Manuele Montanari Araldi Conselheira Suplente 2016/2019 

 Nauro Mittmann Conselheiro Suplente 2016/2019 

 Patricia de Moraes Silva Conselheira Suplente 2016/2019 

 Raquel Melo Boff Conselheira Suplente 2016/2019 

 Rosicleia Teixeira Pauletti Conselheira Suplente 2016/2019 

 Vania Fatima Campos Conselheira Suplente 2016/2019 

 Vivien Rose Bock Conselheira Suplente 2016/2019 - Renunciou 

 

 



4.3. ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

O sistema Conselhos não tem unidade de auditoria interna constituída. 

 

4.4. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS 

 

 No exercício de 2017 foi instaurado processo administrativo disciplinar -PAD nº 001/2017, de 

correição e de apuração de ilícitos administrativos no CRPRS, sobre conduta funcional, sem prejuízo ao 

erário. O processo foi arquivado. 

 

4.5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

 A estrutura do Sistema Conselhos de 

Psicologia e do CRPRS não conta com uma 

Unidade de Controladoria Interna. O CRPRS tem 

constituída uma Comissão de Auditoria e 

Controle Interno – CACI, composta por 

Conselheiros, psicólogos, sem formação 

específica em auditoria, que, segundo 

normatização do Manual de Procedimentos 

Administrativos, Financeiros e Contábeis do 

Conselho Federal de Psicologia, Norma 14, 

ITENS: 6.3 e 6.4, com a função de apreciar as 

contas do CRPRS emitindo parecer para 

submetê-lo à aprovação do Plenário do CRPRS e 

do CFP. A Comissão analisa os processos de 

acordo coletivos e os movimentos financeiros. 

 Anualmente, o Conselho Federal de 

Psicologia realiza processo de auditoria contábil 

e de gestão das contas do CRPRS, através da 

contratação de empresa especializada de 

Auditoria Independente, que realiza auditoria in 

loco e emite Relatório e Parecer, que são 

submetidos à aprovação do Plenário do CFP. 

 Os apontamentos recomendados pela 

Auditoria Independente, contratada pelo CFP, são 

analisados pelo CRPRS. Se passível de 

justificativa, os esclarecimentos e a 

documentação para embasamento desta 

justificativa são encaminhados para a empresa 

de Auditoria e para o CFP.  Observado a 

necessidade de mudança de procedimentos, 

apontados pela Auditoria, estes novos 

procedimentos são acatados e implantados pelo 

CRPRS. 

 A empresa de auditoria contratada pelo 

CFP para analisar as contas do CRPRS, no 

exercício de 2017 ainda não iniciou os trabalhos, 

ou seja, até a data da entrega desse relatório de 

gestão não foi possível encaminhar o relatório 

sobre a apreciação das contas de 2017. 

 O CRPRS, por meio de suas 

Coordenadorias e Diretoria, procura manter 

controles internos eficazes, através de relatórios 

gerenciais, fluxos dos processos, sistemas 

informatizados, automatizados e na implantação 

de procedimentos que visam orientar o 

desenvolvimento e adoção de políticas internas 

que estejam de acordo com a legislação, normas 

internas, recomendações da Auditoria 

Independente e do CFP, buscando mitigar as 

possibilidades de riscos e erros. 

 



4.6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADO 

 

Os Conselheiros efetivos ou suplentes 

não recebem pagamento de salários ou verbas 

remuneratórias, pois ocupam cargos 

honoríficos. 

 No ano de 2017 os Conselheiros efetivos 

receberam uma verba indenizatória chamada 

JETON, por presença nas reuniões do Plenário 

até o mês de julho de 2017. Em 26 de julho de 

2017 foi alterada a Resolução 003/2016, por 

decisão da gestão, tendo sido o direto de 

recebimento dessa verba indenizatória excluído. 

  

 Os Conselheiros efetivos e suplentes 

recebem ressarcimentos, como: ajuda de custo; 

diárias, hospedagem; reembolso com despesas de 

táxi; km rodado; passagem área ou terrestre ou 

reembolso de passagem terrestre e reembolso de 

pedágio.

 

 

No ano de 2017, contabilizamos os seguintes valores totais com os Conselheiros: 

 
 

VALORES PAGOS AOS CONSELHEIROS EM 2017 

1. JETON R$ 24.708,00 

2. AJUDA DE CUSTO R$ 49.284,00 

3. DIÁRIAS R$ 102.608,00 

4. HOSPEDAGEM R$ 37.151,15 

5. PASSAGENS R$ 66.342,22 

6. LOCOMOÇÃO R$ 76.432,67 

7. RESSARCIMENTO R$ 1.645,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA 

 

 O Conselho Federal de Psicologia – CFP realiza anualmente processo de auditoria contábil e da 

gestão das contas dos Conselhos Regionais, através da contratação de Empresa Especializada de Auditoria 

Independente, que realiza auditoria in loco em cada Regional e emite Relatório e Parecer, que são 

submetidos à aprovação do Plenário do Conselho Federal de Psicologia. O CFP encaminha aos Regionais a 

sua aprovação total ou parcial, com as respectivas recomendações de correção ou melhorias, quando for 

o caso, bem como, cópia do Relatório e Parecer final da Auditoria Independente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO – Gestão de Pessoas e a Gestão da Tecnologia da 

Informação. 

 

5.1.  GESTÃO DE PESSOAS 

 

Análise Crítica 
 
  No ano de 2017 o presente 

Conselho Regional atendeu as demandas dos 

referidos profissionais e abarcou o crescimento 

da categoria contando com 37 colaboradores, 

sendo 32 deles funcionários efetivos, 3 

funcionários temporários e 2 estagiários – 

tendo como referência a data de 31/12/2017.  

Dos 37 colaboradores citados, 15 deles 

atuam nos setores de Cadastro, Cobrança, 

Fiscalização e Orientação, sendo estes os setores 

responsáveis pelas atividades finalísticas do 

CRPRS.  Os outros 22 colaboradores trabalham 

em áreas de apoio vitais para o funcionamento 

dos setores finalísticos, como, por exemplo, 

áreas de Comunicação, responsável pela 

organização de todos os eventos, publicações e 

notícias; de Tecnologia da Informação; e de 

Apoio, que juntos somam cerca de 10 

funcionários.  

A partir das médias de idade de nossos 

colaboradores podemos afirmar que o impacto 

de aposentadorias em nosso quadro funcional 

não será muito significativo ao longo dos 

próximos anos, dado que apenas 5 funcionários 

possuem mais de 55 anos atualmente, sendo um 

deles ocupante de cargo temporário, e os outros 

4 funcionários efetivos já estarem aposentados.  

Considerando que todos trabalham em 

setores diferentes, acreditamos que a reposição 

da força de trabalho por meio de convocações de 

aprovados em concurso público possa dar-se de 

forma gradual, realizando as adaptações 

necessárias para manter o funcionamento deste 

Conselho Regional. 

O constante crescimento de 

profissionais atuantes na área da psicologia 

aliado a busca de um exercício de funções cada 

vez mais transparente e eficiente por parte do 

CRPRS, atentando tanto para as expectativas da 

sociedade como para as exigências dos órgãos 

fiscalizadores, forma um cenário em que o ideal 

seria que o CRPRS pudesse dispor de uma 

quantidade maior de colaboradores, em especial 

para suas áreas fim. Contudo, os funcionários 

atuantes têm depreendido um grande esforço 

para realizar o devido atendimento às demandas 

da sociedade dentro de nosso escopo de 

atribuições, de forma que o quadro atual de 

funcionários tem sido o suficiente para suprir 

as referidas demandas. 

 

 

 

 

 



 

5.1.1.  ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 

 

a) Composição da força de trabalho: 

 

 O quadro de pessoal do CRPRS total fechou o ano de 2017 em 35 funcionários e 02 

estagiários, sendo: 

 

1) Funcionários Efetivos: 32; 

 

2) Contrato por prazo determinado (temporário): 03 (destes, 02 foram contratados 

por meio de Processo Seletivo Simplificado, com ampla divulgação por Edital, em razão de 

estarem esgotadas as listas dos concursados  e 01 em razão de substituição de funcionária em 

licença maternidade). 

 
 

FORÇA DE TRABALHO 

TIPOLOGIAS DOS CARGOS LOTAÇÃO EFETIVA 
INGRESSOS NO 

EXERCÍCIO 
EGRESSOS NO 

EXERCÍCIO 

1. Membros de Poder e antes políticos 
(Conselheiros) 

15 Conselheiros efetivos e 
15 Conselheiros suplentes 

0 0 

2. Servidores em Cargos Efetivos 32 0 0 

2.2 Servidores de Carreira 32 0 0 

2.2.1 Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

32 0 0 

2.2.2 Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 0 0 

2.2.3 Servidores de carreira em exercício 
provisório 

0 0 0 

2.2.4 Servidores requisitados de outros 
órgãos e esferas 

0 0 0 

3. Servidores com Contratos Temporários 3 3 2 

4. Servidores sem Vínculo com a 
Administração Pública 

0 0 0 

Total de Servidores 35 3 2 

 

 

 

 



 

DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva 

 Área Meio Área Fim 

2. Servidores em Cargos Efetivos 19 13 

2.2 Servidores de Carreira 19 13 

2.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 19 13 

2.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

2.2.3 Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

2.2.4 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

3. Servidores com Contratos Temporários 1 2 

4. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

Total de Servidores 20 15 

 

 

DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Efetiva 

Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício 

1. Cargos em Comissão 1 0 0 

1.1 Cargos Natureza Especial 0 0 0 

1.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 0 0 

1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 0 0 

1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 

1.2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 

1.2.4 Sem vínculo 0 0 0 

1.2.5 Aposentados 0 0 0 

2 Funções Gratificadas 3 1 1 

2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 1 1 

2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 

2.3 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 

Total de Servidores em Cargo e em Função 4 1 1 

 

 

 

 

 

 



 

b) Distribuição da força de trabalho: 

 

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO – SEDE E SUBSEDE 

SEDE - PORTO ALEGRE 

SETOR QUANTIDADE 
SETORES 

FINALÍSTICOS 

Coordenação Administrativa* 
2  

Setor de Cadastro 4 x 

Setor de Cobrança* 3 x 

Setor de Contabilidade 2  

Setor de TI 2  

Setor Financeiro 1  

Setor de Gestão de Pessoas 2  

Setor de Licitações e Contratos 2  

Setor de Patrimônio, Compras e 

Almoxarifado. 1  

Setor de Serviços Gerais, Limpeza e Apoio 3  

Ouvidoria 1  

Coordenação Técnica 1 x 

Setor de Fiscalização e Orientação 4 x 

Setor de Fiscalização – Apoio 

Administrativo 1  

Coordenação de Comunicação 1  

Setor de Relações Públicas, Comunicação e 

Jornalismo 4  

*Ambos setores contam com 01 estagiário.   

SUBSEDES 

SUBSEDE QUANTIDADE 
SETORES 

FINALÍSTICOS 

Subsede Centro-Oeste - Santa Maria 1 x 

Subsede Sul - Pelotas 1 x 

Subsede Serra - Caxias do Sul 1 x 

Força de Trabalho Total = 37  

Força de Trabalho em Atividades 

Finalísticas =  15  



 

c) Relação entre funcionários efetivos e temporários: 

 

Funcionários efetivos: 32  

Funcionários temporários: 3 

 

d) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, 

nível de escolaridade e idade: 

 
  

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR CARGOS EFETIVOS 

CARGO FUNCIONÁRIOS 

Administrador 1 

Assessor de Comunicação 2 

Assistente Administrativo 20 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 

Contador 1 

Psicólogo Fiscal 5 

Relações Públicas 2 

Técnico de Contabilidade 1 

Total 35 

CARGO EM COMISSÃO* FUNCIONÁRIOS 

Coordenador Administrativo 1 

FUNÇÕES DE CONFIANÇA* FUNCIONÁRIOS 

Assessor de TI 1 

Coordenador de Comunicação 1 

Coordenador Técnico 1 

 

 

 

Nota: (*) – No ano de 2017 o cargo em comissão e as funções de confiança foram ocupados por 
funcionários efetivos, de forma os funcionários que ocupam o cargo em comissão e aqueles que 
ocupam as funções de confiança já estão computados na quantidade total de 35 funcionários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 

Nível Fundamental 1 

Nível Médio 15 

Nível Superior 19 

 

 
IDADE DOS FUNCIONÁRIOS 

Até 30 anos 6 

De 31 a 55 anos  24 

Mais de 55 anos  5 

 

 

O Quadro de pessoal do CRPRS é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

e) Política de capacitação e treinamento do pessoal: 

 

 O CRPRS concede Auxílio Educação para até 3 funcionários simultaneamente, colaborando 

com cursos de graduação ou pós-graduação no valor mensal de até R$ 526,16 (quinhentos e 

vinte e seis reais e dezesseis centavos).  Possibilita ainda outros cursos de capacitação , 

demandado pelo funcionário e de acordo com as necessidades da área em que exerce as suas 

atividades.  

 

5.1.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PESSOAL 

 

 As despesas de pessoal total, incluindo encargos patronais e benefícios, montam R$ 

3.999.395,37, sendo R$ 2.498.528,16 de folha de pagamento (remunerações), R$ 759.993,78 de 

encargos patronais e R$ 740.873,43 de benefícios. 

 

5.1.3 GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL 

 

A gestão de pessoal é realizada pela Diretoria e pelos Coordenadores de Áreas com base na 

Consolidação das Leis Trabalhista – CLT; das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, 

firmado com o Sindicato da categoria; pelas normas internas e do Plano de Cargos e Salários do 

CRPRS, homologado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do RS. 

 

 



 

Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas: 

 

Remuneração média (mensal) por funcionário: R$ 5.412,58 

Salário médio por funcionário (mensal): R$ 4.700,46 

Coeficiente de absenteísmo (anual): 8,1% 

Coeficiente de absenteísmo sem justificativa (anual): 0,25% 

Quantidade média de ausências por atestado (mensal): Média de 5 horas e 30 minutos 

por funcionário 

Quantidade de acidentes de trabalho: 2, sendo ambos os casos acidentes de trabalho ocorridos no 

deslocamento do funcionário de sua residência até a sede do CRPRS

 

 

ADMISSÕES EM 2017 

NOME CÓDIGO CARGO DATA DE ADMISSÃO 

JOSÉ FLÁVIO ILHA DE SOUZA 75 
ASSESSOR DE 
COMUNICAÇÃO 

03/07/2017 

ELITON PEIXOTO REIS 74 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

18/05/2017 

ALYNE ZGIEVSKI BARRETO 73 PSICÓLOGA FISCAL 18/01/2017 

    

DEMISSÕES EM 2017 

NOME CÓDIGO CARGO DATA DE DESLIGAMENTO 

ALYNE ZGIEVSKI BARRETO 73 PSICÓLOGA FISCAL 29/09/2017 
FRANCIELE PORCIÚNCULA 
BOHLKE 

65 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

06/12/2017 

PROCESSOS TRABALHISTAS (POSIÇÃO EM 2017) 

NOME DA PARTE NÚMERO TIPO DE AÇÃO INSTÂNCIA 

SIMONE B. LEROY 0020634-
41.2015.5.04.0103 

TRABALHISTA PRIMEIRA 

ADRIANA DAL 
ORSOLETTA 

0021420-
54.2016.5.04.0005 

TRABALHISTA PRIMEIRA 

FLAVIA C. DE MATTOS 0021435-
72.2016.5.04.0021 

TRABALHISTA SEGUNDA 

LUCIO FERNANDO 
GARCIA 

0021403-
64.2016.5.04.0022 

TRABALHISTA PRIMEIRA 

FERNANDA C. ORTIZ 0001170-
22.2014.504.0022 

TRABALHISTA TERCEIRA 

LETICIA GIANNECHINI 0021433-
29.2016.5.04.0013 

TRABALHISTA PRIMEIRA 

 



 

5.1.4. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 O CRPRS, por impossibilidade de manter 

funcionário no cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais em cada uma das subsedes do Conselho 

nas cidades de Caxias do Sul, Santa Maria e 

Pelotas, onde o CRPRS mantém suas subsedes, 

com somente um funcionário administrativo, 

mantém contrato de prestação dos serviços de 

limpeza e higiene para as dependências das 

subsedes (sistematicamente = 2 x semana). Na 

sede, em Porto Alegre, contratação temporária 

para substituição de funcionária efetiva afastada 

por auxílio doença - INSS, por pequenos períodos 

sem possibilidade abrir vaga (vacância) para 

chamar um concursado. 

 

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

Empresa Serviços Prestados Local 
Valor Referente 

a 2017 

GABRIEL CANEZ 
NOVACK - ME 

Prestação de serviços de limpeza. Subsede Sul – Pelotas R$ 1.620,00 

QUALITY 
ADMINISTRADORA 
DE SERVIÇOS LTDA 

Prestação de serviços de limpeza. Subsede Sul – Pelotas R$ 1.967,76 

MASTER CLEAN 
LIMPEZA DE 
AMBIENTES LTDA - 
ME 

Prestação de serviços de limpeza. Subsede Serra – Caxias do Sul R$ 1.499,01 

SERVIÇO DE 
LIMPEZA 
ANDRADE LTDA. - 
EPP 

Prestação de serviços de limpeza. Subsede Centro-Oeste – Santa 
Maria R$ 5.172,24 

LORI DE MOURA Prestação de serviços de limpeza. Subsede Serra – Caxias do Sul R$ 5.201,56 

CIEE - CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO 
ESCOLA EMPRESA 

Empresa contratada para 
disponibilização de estagiários. A bolsa 
mensal dos estagiários é paga para a 
empresa, sendo esta a responsável pelo 
repasse dos valores. 

Sede de Porto Alegre R$ 41.574,86 

Valor Total = R$ 57.035,43 

 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS: 

a) ESTAGIÁRIOS: 

 

O CRPRS em 2017 proporcionou 04 oportunidades de estágio curricular, sendo uma vaga de estágio 

curricular não obrigatório para o curso de Jornalismo e outras três vagas de estágio curricular não 

obrigatório para o curso de Administração, terminando o ano de 2017 com apenas 02 estagiários – 

ambos do curso de Administração. 

 
   

 

 



 

5.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 O CRPRS adota planejamento anual do 

setor de TI alinhado com as ações definidas no 

planejamento estratégico da Instituição.  

Principais objetivos do planejamento: 

Aplicativos de terceiros: 

 Substituição do Siscaf/Siscafweb/Sisdoc 

por software integrado em nuvem; Definição 

da participação do CFP; Análise e definição da 

melhor opção; negociação com a Implanta; 

definição das implementações; contratação; 

migração; implantação; - em andamento no 

Grupo de Trabalho dos Profissionais de TI do 

Sistema Conselhos. 

 

  Finalizar a implantação do Portal de 

Transparência, com instalação do Sistema de 

Licitações e Contratos e do SIGA; - Concluído. 

 

Aplicativos próprios: 

 Desenvolver novo aplicativo para 

agendamento de atendimento; - em 

desenvolvimento juntamente com o novo Site 

do CRPRS. 

  Desenvolver aplicativo para fiscalização 

externa; - em desenvolvimento. 

 

Suporte ao usuário: 

 Implantar sistema de HelpDesk para 

registro de chamados, com registro das 

soluções e cardápio de ajuda – concluído. 

  Implantar as normas (hardware, 

software, email, uso da internet, uso de 

equipamentos) após aprovação pela diretoria 

– em aprovação pela Diretoria. 

 

Espaço físico, rede e internet: 

 Aumento do espaço físico do setor, 

principalmente sala dos servidores; instalação 

de fibra ótica; readequação da rede ethernet 

com instalação de cabos Cat6, switches e 

novos roteadores WiFi – em andamento. 

 

 O CRPRS não possui Comitê Gestor de 

TI. As diretrizes, ações e decisões são 

construídas em conjunto com as 

Coordenadorias de área, Diretoria e Corpo 

técnico do setor de TI. 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.1. PRINCIPAIS SISTEMAS INFORMAÇÕES

  

SISCAF – Sistema de cadastro e 

financeiro (cobrança); Fornecedor – 

Implanta; Cadastro das/os psicólogas/os e 

pessoas jurídicas inscritas e controle de 

pagamentos e dívida ativa; criticidade – muito 

alta; acesso a todos os funcionários (com 

restrições), inclusive às subsedes; 

 

SISCAFWEB – Sistema de acesso via 

web ao SISCAF; Fornecedor – Implanta; 

possibilita o acesso das/os psicólogas/os e 

pessoas jurídicas ao seu cadastro, com 

inclusão/alteração de alguns dados cadastrais, 

emissão e validação de certidões, emissão de 

boletos bancários e renegociação de débitos; 

acesso ao público em geral para consultas de 

psicólogos cadastrados; criticidade – média; 

 

SISCONT.NET – Sistema de 

contabilidade voltado ao setor público; 

fornecedor – Implanta; sistema em nuvem; 

criticidade – alta; SISPAT.NET – Sistema de 

controle do patrimônio; fornecedor – 

Implanta; integrado ao SISCONT.NET; sistema 

em nuvem; criticidade – média; 

 

SIALM.NET – Sistema de controle de 

almoxarifado; fornecedor – Implanta; 

integrado ao SISCONT.NET – sistema em 

nuvem; criticidade – média; 

 

CCUSTO.NET – Sistema de centros de 

custo – fornecedor – Implanta; módulo 

integrado ao SISCONT.NET; criticidade – 

média; 

 

SISDOC – Sistema de controle de 

documentos e protocolo; fornecedor – 

Implanta; controle de entradas e saídas de 

documentos, com controle de protocolo e 

numeração de documentos; criticidade – 

média; 

 

FOLHA DE PAGAMENTO – Sistema de 

folha de pagamento e cadastro de 

funcionários – fornecedor – Domínio 

Sistemas / Thomson Reuters Brasil; 

criticidade – alta; 

 

SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO – 

Sistema para controle do ponto dos 

funcionários; fornecedor – KL- Quartz; 

criticidade – baixa; 

 

Diversos outros aplicativos para demandas 

mais específicas dos setores do CRPRS. 

 

 



 

Manutenção anual dos sistemas (2017) 

 

Manutenção anual dos sistemas e outros (2017): 

 

• Implanta Informática: R$ 80.900,50; 

• Thomson Reuters (sucessora Domínio): R$ 3.154,20 

• KL-Quartz: R$ 295,00; 

• Maximiniano Tibúrcio (sistema de agendamento): R$ 478,80; 

• Lumiun Tecnologia (monitoramento internet): R$ 3.940,00 

• Disktoner (locação de impressoras): R$ 13.400,69 

• LFN (locação de impressoras, substituindo Disktoner): R$ 7.500,00 

• CSA (locação de impressora color): R$ 962,10 

• Locaweb (hospedagem site, email marketing, emails): R$ 8.175,45 

• MGA (central telefônica): R$ 6.813,72 

 

 O CRPRS estabeleceu como prioritária a capacitação do pessoal de TI visando a buscar a 

independência de assessoria de terceiros para a solução dos problemas da área. Em 2017 propiciou 

diversos cursos on/line ao setor. A Força de Trabalho TI é composta por dois funcionários efetivos do 

quadro do CRPRS – cargo de assistente administrativo – ambos com capacitação em informática. 

 

As principais ações para mitigar a dependência de serviços de terceiros são: 

 

 Capacitação permanente do pessoal efetivo da área. A partir de novembro de 2016 foi extinta a 

assessoria externa, tendo o setor de TI assumido integralmente todos os trabalhos; 

 Foi criado um grupo de TI formado pelos CRP’s de todos os estados, na intenção de unir esforços 

para centralizar no CFP o desenvolvimento de aplicações que venham a diminuir a dependência de 

softwares de terceiros bem como a diminuição dos custos. Os Encontros são periódicos e já temos 

resultados objetivos com a implantação de aplicativos desenvolvidos pelo CFP. 

 O gerenciamento dos serviços de TI é feito com a utilização de aplicativos e equipamentos 

específicos para cada atividade. Destacando: 

 Internet: utilização de software para gerenciamento do uso da internet; utilização de roteador 

com balanceamento automático dos links de internet, otimizando a utilização; software antivírus, em 

nuvem, em todas as estações, servidores e subsedes; 



 

 Segurança dos dados: servidor de arquivos com replicação de dados; backup automático das 

bases e arquivos de criticidade alta, inclusive pastas de e-mails; troca periódica das senhas em todos os 

níveis; backup externo em nuvem (em andamento); 

 Rede: equipamentos para verificação periódica dos cabos e switches da rede interna; redes WI-

FI para uso interno e uso de visitantes; Estações: utilização de ferramentas disponíveis para análise 

periódica de desempenho e otimização de uso das estações de trabalho;  

 Monitoramento de equipamentos e aplicativos principais através de software específico 

(Zabbix), com indicação através de alarme sonoro de eventuais problemas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

6.1. CANAIS DE ACESSO AO CIDADÃO 

 

 

O CRPRS conta com diversos canais e formas de 

acesso ao cidadão  

Linha de 0800-001-0707: 

disponibilizado uma linha de comunicação sem 

custo para os profissionais, com o objetivo de 

facilitar as consultas de dúvidas, sugestões, 

reclamações, elogios e solicitações. 

Linha de 0800-002-0707: linha 

específica destinada a Ouvidoria. 

Fala CRP: envio de mensagens por 

aplicativo whats app 

 Redes Sociais: o CRPRS está presente em 

diversas redes sociais como You Tube, 

Facebook, Twitter e Foursquare. Através do 

Facebook são recebidas solicitações de 

informações sobre as atividades, eventos e 

outras demandas do CRPRS, que são 

diariamente respondidas por funcionária 

responsável pelo gerenciamento da 

comunicação digital. 

 E-mail Institucional: canais de 

comunicação direcionados para perguntas 

específicas dividido por áreas temáticas e 

amplamente divulgadas no sítio do CRPRS: 

crprs@crprs.org.br; orientec@crprs.org.br; 

comunicação@crprs.org.br; 

fiquemdia@crprs.org.br; cadastro@crprs.org.br. 

Sitio CRPRS: www.crprs.org.br 

Sitio CRPRS – Portal de Transparência: 

Com quase totalidade das informações e dados 

exigidos pela Lei de Acesso à Informação nº 

12.527/2011. www.crprs.org.br/transparencia 

Newsletter Semanal: enviado 

semanalmente para a categoria de psicólogos e 

pessoas cadastradas no site. As informações 

enviadas são sobre as atividades desenvolvidas 

no CRPRS, de outras instituições afins e notícias. 

Envio de SMS: enviados de forma 

pontual, quando existe uma demanda específica 

que necessite uma atenção maior por parte dos 

profissionais. 

 

6.2. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS 

 

 

Canal de Ouvidoria: com divulgação de relatório anual.  ( Anexo 4) 

 

 

 



 

6.3 MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A 

ATUAÇÃO DA UNIDADE: 

 

http://www.crprs.org.br/transparencia 

 Revista Entrelinhas, edição quadrimestral. 

 Link sítio do CRPRS com as informações de acesso a informações Portal de Transparência; 

 Relatório de Atendimento da Área Técnica: disponível em no site. (Anexo  3) 

 Estatística Anual dos Atendimentos do Setor de Cadastro disponível em no sitio no canal da 

 transparência (Anexo 1) 

 Canal de Ouvidoria, relatórios disponíveis no site do CRPRS. ( Anexo 4) 

 O sitio do CRPRS para atender e facilitar o acesso dos  psicólogos e sociedade, com área de acesso 

restrito para assuntos pessoais e profissionais da  categoria. 

 

6.4. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES 

 
Intérprete de libras nos eventos de 

grande porte do CRPRS. Participação 

efetiva no Conselho Estadual de Pessoas com 

Deficiência, através de representante efetivo e 

suplente. 

GT – Grupo de Trabalho que será 

constituído em 2018, com o objetivo de avaliar as 

necessidades de adequação dos espaços, serviços 

e comunicação do Conselho, em regulamentação 

da Lei 13.146/2015 sobre os direitos das 

Pessoas com Deficiência e em atendimento à Lei 

10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às 

normas técnicas da ABNT aplicáveis. 

 Envio de calendário em Braile produzido 

contendo orientações técnicas. 

 Desenvolvimento de sitio responsivo 

com funções de acessibilidade para pessoas com 

portadoras de deficiência visual e auditiva. 

 Adotado sistema de audiodescrição em 

postagens do Facebook #pracegover. 

Realizado curso de capacitação para 

todos  funcionários para o atendimento de 

pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1. DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

 

O CRPRS apresentou, no exercício de 2017, um resultado financeiro positivo de R$ 995.496,39, 

representando um aumento de 10,9% em relação ao resultado de 2016. 

 

RESUMO: 

 

QUADRO RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO  

 2016 2017 

Saldo Inicial 2.871.797,57 3.769.258,36 

Saldo Final 3.769.258,36 4.764.754,75 

Resultado Financeiro 897.460,79  995.496,39 
 

 

Nota: O desempenho financeiro têm alcançado resultados positivos e crescentes devido ao crescimento da base de 
psicólogos inscritos (PF), redução de algumas despesas, melhor aplicação financeira dos recursos disponíveis. 

 
 
7.2. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE 

ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 

 

Tratamento contábil da depreciação de itens do patrimônio e  

avaliação  e  mensuração de ativos e passivos  

 

 O CRPRS está aplicando os 

procedimentos exigidos pelas NBC T 16.9 e 

16.10. 

 Para o cálculo da depreciação foi adotado 

o método de quotas constantes. 

 A vida útil e o valor residual, para os bens 

móveis, foram definidos de acordo com a tabela 

que consta no Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal 

(SIAFI), conforme demonstrado abaixo: 

 

TÍTULO VIDA ÚTIL (anos) VALOR residual 

Móveis e Utensílios  10  10% 

Máquinas e Equipamentos 10 10% 

Utensílios de Copa e Cozinha 10 10% 

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10% 

Outros Bens Móveis 10 10% 



 

 Os parâmetros definidos para a 

depreciação dos bens imóveis foram vidas útil de 

54 anos e valor residual de 70%, de acordo com o 

laudo técnico de avaliação realizada por empresa 

especializada. 

 As disponibilidades são avaliadas pelo 

valor original. A aplicação financeira em CDB é 

mensurada pelo valor original e as atualizações 

apuradas são contabilizadas em contas de 

resultado. 

 Os créditos e as obrigações são 

mensurados pelo valor original. Os riscos de 

recebimento de dívidas são reconhecidos nas 

contas de ajuste de perdas de créditos. 

 O estoque do almoxarifado é registrado 

pelo valor de aquisição e as saídas são avaliadas 

pelo custo médio ponderado. 

 O imobilizado é mensurado com base no 

valor de aquisição.  

 

7.3. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 

 

 Sistemática de Apuração de Custos 

O CRPRS não possui Sistema de 

Informação de Custos, conforme previsto na NBC 

T 16.11. 

 As despesas realizadas pelo CRPRS são 

atribuídas e classificadas em centros de custo que 

foram definidos segundo as necessidades da 

administração, para conhecimento das despesas 

de determinadas áreas, ações, eventos ou 

dependências do CRPRS, que fazem parte de uma 

estrutura criada com uma visão institucional 

sistêmica. 

 No Anexo 6, segue cópia do Relatório 

de Participação das Despesas sobre os 

Centros de Custo do CRPRS, do exercício de 

2017..  

 

7.4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/1964 E NOTAS 

EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO 2017– EM 31/12/2017 

 

 As Demonstrações Contábeis exigidas, 

referentes ao exercício de 2017 foram elaboradas 

em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, as 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público, ao Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público e ao Manual de 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e 

Contábeis instituído pela Resolução CFP nº 

010/2007. 

 Face ao tamanho dos relatórios e 

arquivos das Demonstrações Contábeis e Notas 

Explicativas estão carregadas no campo: Anexos 

e Apêndices deste Relatório de Gestão: 

 

Anexo 7 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Anexo 7.1 – Balanço Orçamentário; 

Anexo 7.2 – Balanço Financeiro; 

Anexo 7.3 – Balanço Patrimonial comparado; 

Anexo 7.4 – Demonstrações das Variações 

Patrimoniais; 

Anexo 7.5 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa; 

Anexo7.6 – Notas Explicativas às Demonstrações 

Contábeis.



 

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE. 

 

8.1. TRATAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

 Em 22 de maio de 2017, recebemos o 

oficio de Requisição nº 35-549/2016 (ANEXO 8) 

TC 036.608/2016-5 da Secretaria de Controle 

Externo no Estado do Rio Grande do Sul, 

solicitando informações e documentos, o que foi 

de pronto atendido. 

 O CRPRS segue todas as instruções e 

determinações do TCU, bem como procura adotar 

as recomendações de boas práticas disponíveis 

no Manual de Orientação aos Conselhos 

Profissionais. 

 

 

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

 

 O sistema Conselhos de Psicologia 

(Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos 

Regionais de Psicologia) não contam com a 

supervisão de um órgão de controle. 

 Em 2016, recebemos comunicação do 

Tribunal de Contas da União de que a 

Controladoria Geral da União – CGU deverá ser o 

órgão de Controle Interno dos Conselhos de 

Fiscalização Profissional. 

 Até o momento, ainda não recebemos 

instruções e orientações sobre o processo de 

controle interno e seus procedimentos.

 

8.3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO 

ERÁRIO 

 

 A Administração do Conselho Regional de 

Psicologia do RS não apurou e nem instaurou 

processo administrativo para apuração de 

responsabilidade por ocorrência de dano Erário.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ANEXO 1 – ESTATÍSTICAS DO SETOR DE CADASTRO 2017 PJ E PF) 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

(ANEXO 2 – RELATÓRIO DA COE e COF) 

Relatório Comissão da Comissão de Ética – COE 

Dados da Comissão de Ética – Período/ 2017 

A Comissão de Ética reúne-se semanalmente nas sextas-feiras, contando com a participação de 3 
Conselheiros e 2 Psicólogos Fiscais como Assessores Técnicos e 1 Assessor Jurídico. 

Reuniões ordinárias:  34 reuniões 

Processos Julgados pelo Plenário: 04 processos 

Tramitando: 32 Processos-Éticos junto a COE 

Tramitando em fase de recurso junto ao CFP: 05 processos 

Audiências /oitivas: 03 

Participação evento nacional COE/COF:  01 

Participação evento nacional COE:  01 

Relatório Comissão de Orientação e Fiscalização – COF 

Dados da COF (2017): 

 
A Comissão de orientação e Fiscalização reúne-se semanalmente nas quartas-feiras, contando com a 
participação de Conselheiros e Psicólogos Fiscais.  
 

Reuniões ordinárias: 44 reuniões 

Convocações de profissionais: 

 
28 convocações de psicólogos 

Elaboração de Nota Técnica sobre Psicoterapia 
Reencarnacionista  
Reunião conjunta com o Coordenador do GT de 
Medidas Socioeducativas sobre produção de 
documentos, medidas disciplinares e registro dos 
atendimentos (sigilo). 
Reunião com a Comissão de Psicoterapia sobre a 
revisão da Resolução CFP nº 011/12 
Reunião com Psicólogos da FASE sobre medidas 
socioeducativas. 
Participação PEPIC-RS Fórum dos Conselhos 
Profissionais do RGS. 
Participação no IV Simpósio Sul-Brasileiro de 
Psicologia Jurídica. 
Reunião de participação no Planejamento 
Estratégico. 

DADOS DA ÁREA TÉCNICA: 

Orientações por e-mail:  461 e-mails 

Orientações por telefone: 3.536 orientações  

Diligência de Fiscalização Pessoa Jurídica: 23 fiscalizações 



 

Análise de solicitação de cancelamentos de registro 
de inscrição: 

529 requerimentos 

Fiscalizações: 

 
11 fiscalizações – (Gravataí (4), Bento Gonçalves 
(3), Passo Fundo (1), Santa Cruz (2), Torres (1)). 
Fiscalizações - 14; Fiscalização- Nova Prata- 4 
fiscalizações  P.J- 24/10 - Fiscalização de 6 P.J. -
30/11 Veranópolis 

Plantão de Orientação Técnica na Subsede Serra e 
Roda de Conversa com Formandos da FSG e UCS: 

3 

Palestras: 

 
3 palestras – Produção de Documentos (Passo 
Fundo). Palestra Formandos - mais plantão- Santa 
Maria - 27/10 Palestra Formandos – Ijuí - 10 e 
11/11. 
 

Aulas: 

 
2 aulas –  Avaliação Psicológica e 1 Ética Profissional 
(Curso Psicologia PUCRS) e Mediação (Curso 
Psicologia Unisinos) 
 

Análise documental dos requerimentos de títulos de 
especialista: 

 
78 solicitações  

 
Participação por Webex em reunião com o Polo São 
Borja sobre PICS 
Participação evento de orientação junto a 
Associação de Psicólogos de Carlos Barbosa e 
Garibaldi 
Orientações online por Facebook: 3 - Produções de 
documentos, Começando na profissão e Tramitação 
de processos éticos 
Visita ao CRP – 01. 
Análise e fiscalização dos programas de cursos de 
especialização/capacitação encaminhados ao Setor 
de Comunicação para divulgação no site/facebook.  
 

Participação em Eventos/Congresso/Reuniões Técnicas 

Participação em congresso:  

 
IV Simpósio Sul-Brasileiro de Psicologia Jurídica  
1º Seminário de Educação para o Trânsito - A 
educação e a psicologia fazem a diferença 
8º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica 
 



 

 

 

Capacitação: 

Implementação da Mediação no Sistema Conselhos  
Reunião CRESS  

CRPRS Visita em Ijuí 
CRPRS Visita em Passo Fundo 

Visita ao CRPRS na Subsede Centro-Oeste 
Encontro "Psicoterapia na prática: produção de 

documentos" 
Encontro do Polo Litoral Norte: Orientação sobre 

Divulgação de Serviços Psicológicos 
Encontro Nacional de COE e COF (Conselheiros e 

Psicólogos Fiscais) 
Evento de Orientação sobre a Produção de 

Documentos Psicológicos na Associação SERPSI 
Evento Psicoterapia na Prática e Visita ao CRPRS na 

Subsede Sul 
Fiscalização conjunta com Conselhos Profissionais 

da Comunidade Terapêutica Associação Comunitária 
Morada da Liberdade 

I Seminário do Núcleo do Sistema Prisional Norte 
Reunião com o Ministério Público de Erechim 
Fiscalizações Comunidades Terapêuticas em 
parceria com outros Conselhos Profissionais 

I Encontro de Psicólogos da Região Médio do Alto 
Uruguai e CRPRS 

I Encontro Nacional da ABRAPAS 
II Encontro de Técnicos Fiscais da Região Sul 

(Conselheiros e Psicólogos Fiscais) 
Palestra no Seminário de Mediação na Unisinos 

Plenária Ampliada em Capão da Canoa/RS 
Reunião com Psicólogos da FASE sobre Laudos e 

Pareceres  no Judiciário - Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul 

Reunião com Trabalhadores do SUAS de 
Gramado/RS 

Reunião das "Cidades Amigas" com as/os 
psicólogas/os do CRASS das respectivas PM  

Reunião de Orientação Supervisores UNIFRA, 
Plantão Subsede Centro-Oeste e Evento Mídia e 

Suicídio. 
Reunião Nacional do CREPOP e Lançamento do 

Seminário Nacional de Psicologia e Políticas 
Públicas 

Semana Científica dos Alunos do Curso de Psicologia 
ULBRA Torres 

Seminário Parâmetros para a atuação da Psicologia 
nas Políticas Públicas: Educação, SUS e SUAS 

XII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e I 
Congresso Brasileiro de Psicologia 

Em maio o CRPRS promoveu discussão sobre os 
parâmetros para atuação das/os psicólogas/os no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), em Porto Alegre 



 

(ANEXO 3 – BALANÇO DA ÁREA TÉCNICA DO CRPRS EM 2017) 
 

 



 

(ANEXO 4 – RELATÓRIO DA OUVIDORIA - 2017) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ANEXO 5 – RELATÓRIO DE EVENTOS 2017) 
 

RELATÓRIO DE EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2017 

DATA NOME DO EVENTO CIDADE PÚBLICO 

1. 
11/02/2017  Plenária Ampliada Capão da Canoa 37 

2. 
04/03/2017  Reunião Geral dos Colaboradores da Subsede Serra Caxias do Sul 15 

3. 
06/03/2017  

Debate sobre a Consulta Pública do MInistério do 
Desenvolvimento Social e Agrario referente ao 
acompanhamento de crianças em situação de rua Porto Alegre 4 

4. 
11/03/2017  Encontro Estadual do Controle Social Porto Alegre 107 

5. 
15/03/2017  

Encontro dos Núcleos do Sistema Prisional sobre 
PLC 245/2016  Porto Alegre 33 

6. 
17/03/2017  

Aquelas que não devem existir: o indireito de 
mulheres trans e travestis no Brasil" Caxias do Sul 15 

7. 
17/03/2017  Psicoterapia na Prática Porto Alegre 30 

8. 
24/03/2017  

Reunião da Comissão de Formação com 
Coordenadores de Curso de graduação em 
Psicologia Porto Alegre 22 

9. 
03/04/2017  Reunião Ampliada do Núcleo de Políticas Públicas Santa Maria 26 

10.
12/04/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 57 

11.
18/04/2017  

Conferência Regional de Políticas Sobre Drogas - 
Região da Encosta Superior do Nordeste Caxias do Sul 33 

12.
27/04/2017  Encontro com Formandos Caxias do Sul 18 

13.
05/05/2017  

Discussão sobre os parâmetros para atuação das 
(os) psicólogas(os) no ambito do SUAS. Porto Alegre 46 

14.
15/05/2017  Cine - Debate Caxias do Sul 12 

15.
16/05/2017  

Novos Arranjos.. Novas possibilidades para 
avançarmos no projeto de reforma psiquiátrica! Caxias do Sul 18 

16.
16/05/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 64 

17.
17/05/2017  História da Reforma Psiquiátrica em Caxias do Sul Caxias do Sul 23 

18.
17/05/2017  

Cine Debate - novos arranjos.. Novas 
possibilidades para avançarmos no projeto de 
reforma psiquiátrica Caxias do Sul 20 

19.
19/05/2017  

novos arranjos.. Novas possibilidades para 
avançarmos no projeto de reforma psiquiátrica! Caxias do Sul 17 

20.
21/05/2017  II Pré Parada do Orgulho Louco de Caxias do Sul Caxias do Sul 50 

21.
24/05/2017  

Roda de Conversa: Reforma Psiquiátrica e Cuidado 
em Liberdade Santa Maria 15 

22.
25/05/2017  

Roda de Conversa: Reforma Psiquiátrica e Cuidado 
em Liberdade São Borja 37 

23.
27/05/2017  Psicologia Humanista no Rio Grande do Sul Porto Alegre 70 



 

24.
27/05/2017  Ação Global 

São Francisco 
de Paula 29 

25.
27/05/2017  Mental Tchê 

São Lourenço 
do Sul 721 

26.
02/06/2017  Encontro com supervisores de estágio Porto Alegre 28 

27.
03/06/2017  Cerimônia de Entrega do Registro Profissional Caxias do Sul 11 

28.
03/06/2017  

Psicologia e Direitos Humanos: processos ético 
políticos Santa Maria 12 

29.
07/06/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 57 

30.
08/06/2017  Encontro com Formandos Caxias do Sul 23 

31.
08/06/2017  Encontro CPOT e estudantes da PUCRS Porto Alegre 8 

32.
22/06/2017  

Encontro MacroNorte da Luta Antimanicomial - A 
liberdade é Terapêutica Passo Fundo 80 

DATA NOME DO EVENTO CIDADE PÚBLICO 

33.
22/06/2017  

I Encontro Macro Norte de Saúde Mental: 
Caminhos do Cuidado em Liberdade Passo Fundo 311 

34.
22/06/2017  Conferência da Saúde da Mulher Santa Maria 33 

35.
23/06/2017  

Diversidade com enfoque nas Pessoas com 
Deficiência e Acessibilidade Porto Alegre 36 

36.
24/06/2017  Reunião das Comissões Gestoras Porto Alegre 15 

37.
30/06/2017  

Cine-Debate no CRP/RS: Exploração Sexual para 
além da dicotomia vitimização-culpabilização a 
partir dos estudos de relações de gênero Porto Alegre 40 

38.
05/07/2017  

" Midias sociais, adolescência e educação: desafios 
do sec. XXI. Como a Psicologia pode contribuir?" Caxias do Sul 39 

39.
08/07/2017  Visita ao CRP Pelotas 8 

40.
08/07/2017  Psicoterapia na prática Pelotas 25 

41.
14/07/2017  

Psicologia na FASE_RS: orientações técnicas para o 
trabalho psi nas unidades socioeducativas Porto Alegre 22 

42.
22/07/2017  Encontro do Polo Litoral do CRPRS Osório 11 

43.
26/07/2017  

Inclusão no trabalho: desafios da Pessoa com 
Deficiência. Porto Alegre 30 

44.
28/07/2017  

Encontro para discussão da Resolução CFP 
nº011/2012 Porto Alegre 16 

45.
03/08/2017  Reunião Região Norte/Noroeste Caxias do Sul 8 

46.
04/08/2017  Documentos na Psicoterapia Caxias do Sul 15 

47.
04/08/2017  Psicoterapia na Prática: Produção de documentos Caxias do Sul 52 

48.
04/08/2017  Dialogando sobre sexualidade e gênero na escola Porto Alegre 56 

49.
17/08/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 44 



 

50.
19/08/2017  

A atuação do psicólogo em psicoterapia: Reflexões 
e Desafios Porto Alegre 198 

51.
19/08/2017  

Psicologia e a garantia de direitos e cuidados com 
a população LGBT São Borja 28 

52.
21/08/2017  Feira : dia do Psicólogo (a) Santa Maria 31 

53.
23/08/2017  

Psicologia escolar e educacional: expectativas e 
realidade. Caxias do Sul 16 

54.
23/08/2017  

A Psicologia faz a diferença:prática profissional 
nos contextos: organizacional, escolar e jurídico Santa Maria 13 

55.
25/08/2017  

Parâmetros para a Atuação da Psicologia nas 
Políticas Públicas: Educação, SUS e SUAS Vacaria 88 

56.
26/08/2017  

Encontro do Polo Litoral Norte. Tema: Orientação 
sobre Divulgação de Serviços Psicológicos Capão da Canoa 26 

57.
26/08/2017  Mateada pela Psicologia Caxias do Sul 30 

58.
26/08/2017  

Região Norte/Noroeste em Confratenicação do dia 
do Psicologo - Roda de Chimarrão na Praça da Cuia Passo Fundo 25 

59.
26/08/2017  A Psicologia Faz a Diferença: Rodas de conversa Pelotas 20 

60.
26/08/2017  Mateada pela Psicologia Pelotas 22 

61.
27/08/2017  Mateada pela Psicologia Alegrete 30 

62.
28/08/2017  Inclusão, acessibilidade e a Psicologia! Porto Alegre 41 

63.
28/08/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 13 

64.
29/08/2017  

Atividades em comemoração ao dia do/a 
Psicólogo/a no Vale do Taquari Lajeado 30 

65.
01/09/2017  

Debate: Exploração Sexual para além da dicotomia 
vitimização-culpabilização a partir dos estudos de 
relações de gênero Porto Alegre 23 

Data Nome do evento Cidade Público 
66.

01/09/2017  
Encontro com Coordenadores de Curso de 
Graduação em Psicologia Porto Alegre 17 

67.
22/09/2017  

Seminario Estadual Identidade do/a trabalhador/a 
do SUAS em tempos de conservadorismo!" Porto Alegre 35 

68.
23/09/2017  

Cerimônia da Entrega da Carteira de Identidade 
Profissional Caxias do Sul 28 

69.
23/09/2017  Encontro do Polo Litoral Norte Osório 6 

70.
23/09/2017  

V Encontro regional do Fórum Regional dos 
trabalhadores do SUAS Porto Alegre 40 

71.
23/09/2017  Reuniao fortsuas Porto Alegre 12 

72.
27/09/2017  REUNIÃO Região Norte Noroeste Passo Fundo 9 

73.
27/09/2017  

Cine-CRP: Exibição dos Documentários "Nascer 
nas Prisões" Porto Alegre 28 

74.
28/09/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 66 

75.
29/09/2017  

Encontro Estadual do Controle Social - 
Financiamento e transparência da gestão Porto Alegre 34 



 

76.
29/09/2017  Roda de conversa sobre suicídio Santa Maria 122 

77.
05/10/2017  Visita ao CRPRS Caxias do Sul 4 

78.
06/10/2017  Debatendo a avaliação psicológica Caxias do Sul 16 

79.
07/10/2017  Encontro de Comissões Gestoras Porto Alegre 10 

80.
17/10/2017  

Atividade Comissão de Direitos Humanos em 
Pelotas: Inauguração do Núcleo de DH na Sub sede 
sul em parceria com o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas É’LÉÉKO: I Jornada de Estudos e 
Pesquisas para o Enfrentamento à Violência Racial 
, de Gênero e Sexualidade Pelotas 60 

81.
25/10/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 53 

82.
27/10/2017  

Reunião Região Norte - Limites e Possibilidades do 
Fazer Psi nas Politicas Públicas Passo Fundo 14 

83.
27/10/2017  

Reunião do Fórum de Coordenadores e 
Supervisores de Serviços-Escola em Psicologia do 
Rio Grande do Sul Porto Alegre 25 

84.
10/11/2017  CRPRS Visita Ijuí 99 

85.
17/11/2017  

I Seminário do Núcleo do Sistema Prisional Norte: 
(Re) pensar a atuação é necessário!!! Judicialização 
e políticas públicas Passo Fundo 71 

86.
18/11/2017  I SIMPÓSIO DE PSICOLOGIA DO TRÂNSITO Porto Alegre 53 

87.
20/11/2017  Reunião Ampliada sobre as Relações Raciais Santa Maria 16 

88.
21/11/2017  Visita ao CRPRS Porto Alegre 42 

89.
22/11/2017  Colóquio sobre Saúde Mental no Sistema Prisional Porto Alegre 32 

90.
23/11/2017  CRPRS Visita Passo Fundo 115 

91.
28/11/2017  

Solenidade alusiva aos 5 anos da subsede Centro 
Oeste Santa Maria 21 

92.
28/11/2017  CAP Itinerante - Debatendo a Avaliação Psicológica Santa Maria 21 

93.
02/12/2017  Reunião do pólo litoral norte Capão da Canoa 12 

94.
04/12/2017  Cine CRP Itinerante Caxias do Sul 19 

95.
08/12/2017  

III Seminário "Meu trabalho está me 
enlouquecendo!" - A saúde do trabalhador em 
tempos de produção da alienação Caxias do Sul 123 

96.
27/01/2018  Capacitação Interna - Dia da Visibilidade Trans Porto Alegre 33 

 
    TOTAL: 4.369 

 
 
 

 
 



 

(ANEXO 5.1 – RELATÓRIO CLIPPING 2017) 
 

CRPRS NA MÍDIA – 2017 
 

Televisão e Rádio: 

 

27/01/2017 – TVE – Programa Canal Aberto 

Tema: Cultura do Estupro 

Entrevistado: Priscila Detoni 

 

29/01/2017 – Rádio Guaíba – Programa Jornal de Domingo 

Tema: Dia da Visibilidade Trans 

Entrevistado: Ângelo Brandelli Costa 

 

20/03/2017 – TV Assembleia – Programa Democracia 

Tema: Prevenção da violência nas escolas 

Entrevistado: Vivien Rose Böck 

 

12/04/2017 – TV Assembleia – Programa Democracia 

Tema: Campanha Dia Mundial da Saúde 2017: depressão 

Entrevistado: Luciara Itaqui 

 

18/05/2017 – TVE – Programa Panorama 

Tema: II Caminhada RAPS 

Entrevistado: Bruno Graebin de Farias 

 

24/05/2017 – Rádio São Lourenço – Programa São Lourenço Repórter com Ruy Fernando e 

Carlos Eduardo Holz 

Tema: Mental Tchê da Resistência 

Entrevistada: Manuele Monttanari Araldi 

 

02/08/2017 – TV Assembleia – Programa Democracia 

Tema: Fertilização artificial 

Entrevistada: Bruna Seibel 

 

22/08/2017 – Rádio Esmeraldo 

Tema: Evento em Vacaria pelo Dia da/o Psicóloga/o 

Entrevistada: Manuele Monttanari Araldi 



 

 

23/08/2017 – Rádio Fátima Vacaria 

Tema: Evento em Vacaria pelo Dia da/o Psicóloga/o 

Entrevistada: Fernanda Fioravanzo 

Jornal e Sites  

 

30/01/2017 – Jornal Metro – Editoria Foco 

Tema: Dia da Visibilidade Trans 

Entrevistado: Ângelo Brandelli Costa 

 

01/06/2017 – Vozes em Movimento – Facebook 

Tema: Mental Tchê da Resistência 

Entrevistado: Manuele Monttanari Araldi 

 

29/06/2017 – Diário da Manhã – Linha Direta 

Tema: Atividades do CRPRS em Pelotas 

Nota sobre as atividades promovidas em Pelotas no dia 08/07 

 

05/07/2017 – Zero Hora – Editoria Sua Vida 

Tema: Angústia (Termo usado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr.) 

Entrevistado: Silvana de Oliveira 

05/07/2017 – Diário Popular – Espeto Corrido 

Tema: Atividades do CRPRS em Pelotas 

Nota dada pela coluna para as atividades promovidas em Pelotas 

 

09/08/2017 – Zero Hora – Editoria Sua Vida 

Tema: Caso da agressão ao psicólogo Marcus Vinicio Beccon 

Nota de repúdio ao caso emitida pelo CRPRS 

 

13/08/2017 – Jornal NH – Especial  

Tema: Pais que criam seus filhos sozinhos 

Entrevistado: Geisa Felippi 

 

15/08/2017 – Correio do Povo – Editoria Geral 

Tema: Interdição da sede da Gapa/RS 

Publicação da nota de repúdio à interdição da sede do Gapa pelo CRPRS 

 



 

18/08/2017 – Folha de São Borja - Online  

Tema: Evento “Psicologia e a garantia de direitos e cuidados com a população LGBT” 

Notícia sobre a programação do evento 

 

18/08/2017 – Diário de Santa Maria – Editoria Comunidade 

Tema: Atividades comemorativas do Dia do Psicólogo 

Nota sobre as atividades realizadas pela campanha “A Psicologia faz a diferença” 

 

24/08/2017 – jornal Bom Dia Erechim – Caderno Dia do Psicólogo 

Tema: Dia do Psicólogo 

Entrevistado: Augusto Fassina 

 

05/09/2017 – Jornal O Alto Uruguai  

Tema: Evento sobre políticas públicas com a participação do CRPRS 

Entrevistado: Lucio Garcia 

 

06/09/2017 – Zero Hora – Editoria Opinião 

Publicação de artigo sobre prevenção do suicídio 

Autoria de Luciara Itaqui 

 

12/09/2017 – revista Educação em Revista (Sinepe) 

Reportagem sobre influência dos pais na aprendizagem dos filhos 

Entrevistada: Cristi9na Mairesse, do Núcleo de Educação 

 

26/09/2017 – Rádio da Universidade/UFRGS 

Reportagem sobre terapias de conversão sexual no programa Gritos do Silêncio 

Entrevistado: Angelo Brandelli Costa 

 

27/09/2017 – TVE/RS 

Entrevista ao vivo no programa Panorama sobre sistema prisional 

Entrevistada: Fernanda Fioravanzo 

 

03/10/2017 – Diário de Santa Maria – Editoria Comunidade 

Reportagem sobre depressão entre estudantes 

Entrevistado: Cleon Cerezer 

 

 



 

06/10/2017 – Rádio Gaúcha 

Programa Faixa Especial sobre ética 

Entrevistada: Geisa Fellipi 

 

17/10/2017 – Jornal da UFRGS 

Reportagem sobre terapias de conversão sexual 

Entrevistado: Angelo Brandelli Costa 

 

19/10/2017 – TVE/RS 

Entrevista ao vivo no programa Panorama sobre psicologia do trânsito 

Entrevistado: Lucio Garcia 

 

20/11/2017 – jornal Zero Hora 

Reportagem sobre prisão de suposto psicólogo por abuso sexual de menores 

Nota oficial do CRPRS 

 

19/12/2017 – jornal Zero Hora – Editoria de Opinião 

Artigo sobre a inclusão dos hospitais psiquiátricos na RAPS 

Autora: Manuele Araldi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

CRP/RS
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.230.787/0001-76

100,008.200.234,3601 - SEDE

4,77391.456,3201.01 - GESTÃO

25,3199.090,1701.01.01 - PLENARIAS

4,994.941,606.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros

0,0989,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

0,63624,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

23,1322.919,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

15,6915.547,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

23,3523.142,006.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

2,962.933,816.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

7,677.599,916.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

0,58572,006.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

19,4419.265,966.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,67661,026.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,0214,876.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas

0,79780,006.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens

0,25972,0001.01.02 - ASSEMBLEIAS

48,15468,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

6,7966,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

7,3971,826.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

34,71337,356.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

1,4413,956.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

1,5314,886.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas

3,8014.865,4101.01.03 - REUNIOES

1,05156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

58,368.674,956.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

9,551.419,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

4,58680,656.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

2,11313,006.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

0,6799,946.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

11,261.674,526.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

1,64243,106.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

9,701.441,286.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,3552,006.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,75110,976.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

8,1631.950,0801.01.04 - APAF

21,886.990,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

60,7519.408,086.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

17,385.552,006.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

2,248.769,6101.01.05 - EVENTOS

16,091.411,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

3,56312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

16,741.468,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

15,331.344,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

0,7566,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

0,2925,556.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5,62493,036.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

15,751.381,196.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

2,75240,876.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

4,93432,586.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

18,061.583,546.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,1411,856.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

5,2620.600,9601.01.09 - DIRETORIA

60,2512.411,056.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

5,131.056,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

3,79779,876.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

4,29883,226.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

25,815.316,256.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,75154,576.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

6,4525.261,8801.01.11 - REPRESENTAÇÕES

4,731.196,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

23,926.042,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

5,321.344,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

26,366.660,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

1,62408,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

2,87725,306.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

0,99250,116.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

3,49881,506.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

1,91481,766.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

6,911.746,216.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

20,695.226,576.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,73183,306.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,3485,136.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,1332,006.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento

12,2948.098,9601.01.12 - PARTICIPAÇÕES

7,563.636,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

6,903.319,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

22,3810.763,716.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

44,0921.204,736.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

0,93447,266.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

8,814.237,356.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

7,903.798,616.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

1,40671,606.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,0420,706.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

7,8330.638,3301.01.13 - AUXÍLIOS / APOIOS

18,975.811,826.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis

1,84564,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

0,43132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

44,0713.501,856.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

24,407.474,666.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

10,293.154,006.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens

28,41111.208,9201.01.16 - DIA DO PSICÓLOGO

0,16180,006.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação

96,45107.258,926.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional

3,393.770,006.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros

92,907.617.891,5701.02 - ADMINISTRAÇÃO

52,483.998.075,5701.02.01 - PESSOAL

99,823.991.065,5701.02.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

43,241.725.751,506.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

2,91116.023,846.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

1,1947.310,066.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão

2,83112.828,716.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

4,73188.873,686.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal  13º Salário

0,6224.892,896.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

1,7770.668,716.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

0,00172,636.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno

5,31212.006,146.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias

13,43536.058,576.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

4,99199.034,596.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

0,6224.900,626.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

0,8031.736,566.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

7,89314.728,946.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

7,71307.849,566.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

0,4819.009,006.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

0,2911.464,176.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

1,1043.861,406.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche

0,041.527,006.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico

0,041.566,006.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros

0,02801,006.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários

0,187.010,0001.02.01.04 - CAPACITAÇÃO

100,007.010,006.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários

1,0076.348,0001.02.02 - MATERIAL DE CONSUMO

10,908.320,346.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

13,9010.615,906.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

4,663.560,006.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas

7,065.387,106.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional

0,41310,006.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação

2,571.965,576.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

7,785.940,006.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base

13,7610.503,086.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia

0,29220,006.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

4,093.119,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens
Imóveis/Instalacões

1,461.111,046.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha

0,13101,806.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

7,325.587,656.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

15,5811.895,426.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

4,393.350,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

0,86653,206.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança

0,60458,906.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros

4,263.249,006.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

6,21473.059,6901.02.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

7,3734.860,7101.02.03.01 - PESSOA FISICA

99,3834.645,716.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários

0,62215,006.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas

92,63438.198,9801.02.03.02 - PESSOA JURIDICA

0,0122,006.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

0,04190,606.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

0,451.990,006.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

0,06267,006.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

0,622.723,006.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,482.113,506.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

0,0157,206.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,0010,006.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento

1,245.418,886.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas

1,335.843,766.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana

1,145.000,006.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria

15,5368.037,156.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios

18,5481.245,556.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática

0,04192,006.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

0,542.345,976.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

0,251.106,006.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

1,586.929,156.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

1,185.172,506.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos

0,441.942,076.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis

6,2827.515,056.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

1,456.339,386.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis

15,8369.346,716.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios

0,632.758,006.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

1,185.150,006.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

7,1831.460,336.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica

7,1931.503,786.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional

10,6246.546,396.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações

3,5115.368,156.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet

1,104.837,106.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades

0,612.678,006.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos

0,271.190,006.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,291.278,036.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens

0,231.003,006.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários

0,13575,006.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais

0,0143,736.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais

4,73360.000,0001.02.04 - IMÓVEIS, REFORMAS E INSTALAÇÕES

100,00360.000,006.2.2.1.1.02.02.04.002 - Salas

0,4735.662,9801.02.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

19,316.885,006.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

0,000,006.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha

80,6928.777,986.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados

0,3929.726,0501.02.07 - OUTRAS DESPESAS

0,000,006.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços

2,70803,896.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

0,000,006.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas

33,9810.101,496.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas

1,71507,316.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais

2,61776,156.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições

12,163.613,536.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

46,8413.923,686.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários

30,222.302.448,1101.02.08 - REPASSES CFP

76,321.757.170,916.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte

19,08439.292,736.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista

4,60105.984,476.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções

1,76134.069,4701.02.09 - DESPESAS DE COBRANÇA

23,8231.936,856.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança

8,2311.032,136.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

67,9591.100,496.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança

1,36103.494,7801.02.10 - JORNAL ENTRELINHAS

53,5955.459,826.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional

46,4148.034,966.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais

1,38105.006,9201.02.11 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO

74,5778.298,786.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional

24,3425.559,646.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias

1,091.148,506.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação

0,2923.602,5601.03 - OUTROS EVENTOS

100,0023.602,5601.03.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS

7,121.680,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

16,883.984,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

7,121.680,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

10,582.496,176.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

27,046.382,826.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

17,804.200,456.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

6,921.634,376.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

1,02241,156.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,0410,606.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

5,481.293,006.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições

0,4839.738,3401.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0,50198,7501.05.01 - EVENTOS

39,2578,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

16,6033,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

44,1587,756.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

18,177.222,1001.05.02 - REUNIÕES
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

45,363.276,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

6,40462,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

48,193.480,656.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,053,456.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

81,3332.317,4901.05.03 - OUTRAS DESPESAS

17,375.612,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

1,97636,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

0,41132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

0,1134,906.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

8,512.750,606.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

0,66213,206.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

65,1321.049,506.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

5,741.856,166.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,1033,136.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,086.474,2001.06 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

0,7548,7701.06.01 - EVENTOS

100,0048,776.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

99,256.425,4301.06.02 - REUNIÕES

43,702.808,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

1,3184,326.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

0,9460,226.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

52,973.403,336.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

1,0869,566.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,054.419,1301.07 - COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

100,004.419,1301.07.02 - REUNIÕES

27,361.209,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10/23



CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

11,45506,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

22,53995,496.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

6,36281,026.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

32,311.427,626.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,2419.625,9901.08 - COMISSÃO DE ETICA

0,2548,7801.08.01 - EVENTOS

100,0048,786.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

75,3014.778,4301.08.02 - REUNIÕES

34,315.070,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

10,051.485,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

0,6697,556.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

54,308.024,846.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,68101,046.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

24,454.798,7801.08.04 - PLENÁRIAS DE JULGAMENTO

31,701.521,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

30,151.447,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

3,55170,406.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

6,27301,096.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

27,761.332,066.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,5727,236.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,1713.750,6101.10 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

72,7310.000,9901.10.01 - EVENTOS

1,56156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

6,76676,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

10,141.014,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

1,98198,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1,71171,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

0,9089,606.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

25,522.552,676.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

1,28128,126.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

9,06906,106.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

12,781.278,156.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

3,54353,916.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

10,621.061,756.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

14,161.415,696.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

26,703.671,6201.10.02 - REUNIÕES

42,491.560,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

47,501.744,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

4,27156,926.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

3,46127,106.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

2,0976,706.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,196,906.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,5778,0001.10.03 - OUTRAS DESPESAS

100,0078,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

0,3225.986,4501.11 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

74,7119.415,1301.11.01 - EVENTOS

2,87558,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

1,61312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

8,441.638,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

8,071.566,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

2,07402,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

0,5199,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,4689,756.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

23,144.493,176.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

2,23433,576.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

11,292.191,626.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

11,442.221,156.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

6,701.300,336.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

13,682.656,856.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

7,291.415,696.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,2038,006.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

11,873.085,2801.11.02 - REUNIÕES

40,511.250,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

5,06156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

49,201.518,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

1,0131,286.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

4,21130,006.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

3,66952,3901.11.03 - OUTRAS DESPESAS

16,38156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

25,20240,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

25,29240,876.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

25,29240,876.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

7,1067,606.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,747,056.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

9,752.533,6501.11.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO

51,311.300,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

12,31312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

2,6066,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

23,51595,656.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

10,26260,006.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,076.067,7601.12 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA

60,363.662,7601.12.01 - EVENTOS

4,26156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

8,52312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

3,60132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

27,761.016,636.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

22,89838,456.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

12,01439,736.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

16,17592,456.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

4,79175,506.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

39,642.405,0001.12.02 - REUNIÕES

9,73234,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

30,94744,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

27,90671,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

5,49132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

9,73234,006.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

16,22390,006.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,021.237,0201.13 - COMISSÃO DE TITULO DE ESPECIALISTA

100,001.237,0201.13.02 - REUNIÕES

27,32338,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

10,67132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

9,74120,446.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

50,60625,886.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

1,6720,706.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,043.609,7501.15 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

6,75243,7501.15.01 - EVENTOS

64,00156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

36,0087,756.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

93,253.366,0001.15.02 - REUNIÕES

13,90468,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

86,102.898,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

0,1512.510,1201.16 - COMISSÃO DE FORMAÇÃO

16,312.040,2001.16.01 - EVENTOS

92,561.888,506.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

3,2366,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

4,2085,706.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

20,682.587,3801.16.02 - REUNIÕES

10,05260,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

66,321.716,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

11,81305,456.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

11,69302,476.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,133,466.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

63,017.882,5401.16.03 - OUTRAS DESPESAS

4,99393,006.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens

15,831.248,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

2,97234,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

9,29732,386.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

2,51197,836.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

36,362.866,336.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

28,052.211,006.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,043.654,0301.18 - COMISSÃO DE PSICOTERAPIA

79,822.916,5301.18.01 - EVENTOS

2,6778,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

27,64806,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

23,04672,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

4,39128,086.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

9,93289,556.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

11,63339,306.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

18,74546,656.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

1,9556,956.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

20,18737,5001.18.02 - REUNIÕES

7,0552,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

85,02627,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

7,9358,506.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

0,3428.098,9201.19 - CONTROLE SOCIAL

48,8013.710,9201.19.01 - EVENTOS

9,671.326,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

41,845.736,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

5,05693,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

8,401.152,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

0,2332,136.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

5,44745,476.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

3,51481,786.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

14,131.937,276.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

9,411.289,676.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

2,32317,606.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

42,0411.814,0001.19.02 - REUNIÕES

8,38990,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

91,6210.824,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

9,162.574,0001.19.04 - REPRESENTAÇÕES

5,13132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

94,872.442,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

0,032.111,5901.20 - CREPOP

100,002.111,5901.20.02 - REUNIÕES

13,97295,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

72,061.521,596.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

13,97295,006.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

100,0063.754,2702 - SUBSEDE SERRA

74,5147.503,4202.01 - ADMINISTRAÇÃO

95,6045.414,3302.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

100,0045.414,3302.01.03.02 - PESSOA JURIDICA

0,23104,706.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

7,613.455,106.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

0,61279,206.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

15,336.962,026.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

50,3022.844,366.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis

9,014.091,836.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios

2,05930,276.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica

1,06483,166.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional

11,705.314,796.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações

2,09948,906.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades

1,02486,9002.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

64,08312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

35,92174,906.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

3,371.602,1902.01.07 - OUTRAS DESPESAS

55,66891,716.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas

44,34710,486.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

15,469.856,6102.02 - EVENTOS / REUNIÕES

6,33624,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

0,5352,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

4,38432,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

28,122.772,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

19,111.884,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

0,7270,906.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

1,46144,086.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

4,47440,756.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

2,52248,056.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

21,922.160,536.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

0,3635,106.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

10,08993,206.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,53337,5502.07 - NÚCLEO PSICOTERAPIA

100,00337,5502.07.01 - EVENTOS

25,9187,456.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

74,09250,106.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

9,506.056,6902.10 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

92,225.585,6902.10.01 - EVENTOS

5,59312,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

8,38468,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

8,38468,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

3,54198,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

13,21738,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

2,19122,356.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

15,19848,716.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

5,54309,556.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

5,59312,006.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

20,771.160,396.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

11,53643,896.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,094,806.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

7,78471,0002.10.02 - REUNIÕES

16,5678,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

42,04198,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

41,40195,006.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

100,0036.111,4603 - SUBSEDE SUL

91,1732.924,5303.01 - ADMINISTRAÇÃO

3,801.252,3503.01.01 - PESSOAL

100,001.252,3503.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS

100,001.252,356.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

88,1729.028,5203.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

100,0029.028,5203.01.03.02 - PESSOA JURIDICA

0,55160,006.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

8,242.391,846.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

55,6416.152,736.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis

15,354.454,576.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios

0,83240,006.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2,62760,536.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica

3,541.026,706.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional

13,033.782,756.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações

0,2059,406.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades

5,801.909,6903.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS

40,84780,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

13,88265,106.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

45,27864,596.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

2,23733,9703.01.07 - OUTRAS DESPESAS

84,06616,976.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas

15,94117,006.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

8,833.186,9303.02 - EVENTOS / REUNIÕES

2,4578,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

12,24390,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

1,6954,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros

4,02128,126.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

10,53335,696.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

67,292.144,526.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

1,7856,606.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

100,0073.578,8604 - SUBSEDE CENTRO OESTE

73,8654.343,9704.01 - ADMINISTRAÇÃO

15,538.441,8804.01.01 - PESSOAL

100,008.441,8804.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS

14,621.233,906.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

85,387.207,986.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche

0,90488,6504.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

48,84238,656.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

22,51110,006.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

28,65140,006.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

75,3940.971,9804.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

100,0040.971,9804.01.03.02 - PESSOA JURIDICA

1,57643,616.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

2,451.005,126.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

1,79731,776.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

7,363.017,146.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

50,9620.878,306.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis

14,886.096,716.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios

6,112.501,696.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica

4,191.715,046.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional

10,704.382,606.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações

4,992.714,4004.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS

51,721.404,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

7,49203,406.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

40,781.107,006.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

3,181.727,0604.01.07 - OUTRAS DESPESAS

28,05484,456.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas

71,951.242,616.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

20,2014.860,1404.02 - EVENTOS / REUNIÕES

3,85572,006.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

11,021.638,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

9,451.404,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

17,322.574,006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

9,331.386,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

0,2739,696.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

2,03300,956.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

3,72553,506.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários

4,66691,886.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

5,59830,256.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

6,16915,336.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários

23,863.546,006.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros

2,57382,206.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores

0,1826,346.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios

0,40294,9004.04 - NÚCLEO REGIÃO CENTRO OESTE

100,00294,9004.04.02 - REUNIÕES

44,76132,006.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores

55,24162,906.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

5,544.079,8504.05 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

91,743.742,8004.05.01 - EVENTOS

4,17156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros

4,17156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

52,461.963,326.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários

15,89594,586.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

8,53319,406.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores

7,39276,756.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros

7,39276,756.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores

8,26337,0504.05.02 - REUNIÕES

46,28156,006.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores

53,72181,056.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
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CRP/RS

% sobre o TotalTotal RealizadoCentro de Custo x Conta

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100,008.373.678,95TOTAL GERAL

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017
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Balanço Orçamentário

CRP/RS
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.230.787/0001-76

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-2.158.734,919.517.316,9711.676.051,8811.676.051,88    RECEITA CORRENTE

-2.230.711,097.007.244,389.237.955,479.237.955,47      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-2.152.938,916.759.852,698.912.791,608.912.791,60        ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

-2.080.909,246.364.132,088.445.041,328.445.041,32          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

-72.029,67395.720,61467.750,28467.750,28          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-45.230,10141.407,22186.637,32186.637,32        ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

-40.867,60134.799,47175.667,07175.667,07          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

-4.362,506.607,7510.970,2510.970,25          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-32.542,08105.984,47138.526,55138.526,55        FUNDO DE SEÇÕES

130,00130,000,000,00      RECEITA PATRIMONIAL

130,00130,000,000,00        RECEITAS IMOBILIÁRIAS

80.314,81396.622,81316.308,00316.308,00      RECEITA DE SERVICOS

73.699,72368.179,72294.480,00294.480,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

7.458,7515.906,758.448,008.448,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

6.656,3412.536,345.880,005.880,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-7.500,000,007.500,007.500,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-101.973,271.178.026,731.280.000,001.280.000,00      FINANCEIRAS

-31.012,69442.987,31474.000,00474.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-70.960,58735.039,42806.000,00806.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
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CRP/RS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

108.817,29168.817,2960.000,0060.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-1.110,4464.889,5666.000,0066.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-178.667,43501.332,57680.000,00680.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

93.504,64935.293,05841.788,41841.788,41      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-33.998,12807.790,29841.788,41841.788,41        DÍVIDA ATIVA

4.656,904.656,900,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

116.162,26116.162,260,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.683,606.683,600,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-500.000,000,00500.000,000,00    RECEITA DE CAPITAL

-500.000,000,00500.000,000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-500.000,000,00500.000,000,00        SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-2.658.734,919.517.316,9712.176.051,8811.676.051,88     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-2.658.734,919.517.316,9712.176.051,8811.676.051,88     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.112.750,158.014.520,458.055.679,408.210.554,029.323.304,179.131.604,17      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

574.436,463.263.463,543.263.463,543.263.463,543.837.900,003.836.000,00        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

357.571,842.498.528,162.498.528,162.498.528,162.856.100,002.854.200,00          REMUNERAÇÃO PESSOAL

216.864,62764.935,38764.935,38764.935,38981.800,00981.800,00          ENCARGOS PATRONAIS

296,11803,89803,89803,891.100,00500,00        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

100,000,000,000,00100,000,00
          JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E
SERVICOS

196,11803,89803,89803,891.000,00500,00          JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS

538.017,584.750.253,024.791.411,974.946.286,595.484.304,175.295.104,17        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

83.167,69675.832,31675.832,31675.832,31759.000,00759.000,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL
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CRP/RS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

17.958,8864.060,5565.041,1265.041,1283.000,0091.000,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

153.421,92675.489,21678.640,03715.678,08869.100,00701.400,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

194.974,76897.261,11934.288,671.052.125,241.247.100,001.356.600,00          SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

7.485,582.325.618,592.325.618,592.325.618,592.333.104,172.234.104,17          TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

16.032,926.967,086.967,086.967,0823.000,0023.000,00          DEMAIS DESPESAS CORRENTES

62.975,83105.024,17105.024,17105.024,17168.000,00128.000,00          SERVIÇOS BANCÁRIOS

2.000,000,000,000,002.000,002.000,00          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2.453.835,73398.911,98398.911,98398.911,982.852.747,712.544.447,71      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

12.088,0238.911,9838.911,9838.911,9851.000,0048.000,00        INVESTIMENTOS

12.088,0238.911,9838.911,9838.911,9851.000,0048.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,000,000,000,000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00360.000,00360.000,00360.000,00360.000,000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00360.000,00360.000,00360.000,00360.000,000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2.441.747,710,000,000,002.441.747,712.496.447,71        OUTRAS DESPESAS CAPITAL

2.441.747,710,000,000,002.441.747,712.496.447,71          TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3.566.585,888.413.432,438.454.591,388.609.466,0012.176.051,8811.676.051,88       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-907.850,970,000,00907.850,970,000,00       SUPERÁVIT

2.658.734,918.413.432,438.454.591,389.517.316,9712.176.051,8811.676.051,88       TOTAL

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017
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CRP/RS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,0093.166,6993.166,6993.166,690,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,000,0093.166,6993.166,6993.166,690,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,0093.166,6993.166,6993.166,690,00TOTAL:
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CRP/RS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,00477,6031.296,8531.774,450,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,00477,6031.296,8531.774,450,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00477,6031.296,8531.774,450,00TOTAL:
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRP/RS
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 03.230.787/0001-76

7.811.468,118.609.466,00Despesa Orçamentária8.794.838,389.517.316,97Receita Orçamentária

93.166,69154.874,62CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR8.794.838,389.517.316,97RECEITA REALIZADA

31.774,4541.158,95CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO8.794.838,389.517.316,97RECEITA CORRENTE

7.686.526,978.413.432,43CREDITO EMPENHADO – PAGO6.691.710,257.007.244,38RECEITAS DE CONTRIBUICOES

7.678.687,178.014.520,45DESPESA CORRENTE6.471.867,936.759.852,69ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

2.274.501,842.498.528,16PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6.096.085,996.364.132,08PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

783.707,40764.935,38ENCARGOS PATRONAIS375.781,94395.720,61PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

8.000,29803,89JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA127.850,28141.407,22ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

4.612.477,644.750.253,02OUTRAS DESPESAS CORRENTES125.753,86134.799,47PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

7.839,80398.911,98DESPESA DE CAPITAL2.096,426.607,75PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

7.839,8038.911,98INVESTIMENTOS91.992,04105.984,47FUNDO DE SEÇÕES

360.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS130,00RECEITA PATRIMONIAL

130,00RECEITAS IMOBILIÁRIAS

311.369,19396.622,81RECEITA DE SERVICOS

288.457,65368.179,72EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

14.037,5415.906,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

8.374,0012.536,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

500,00RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
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CRP/RS

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.068.334,091.178.026,73FINANCEIRAS

391.700,76442.987,31JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

676.633,33735.039,42ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

75.470,97168.817,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

56.581,4664.889,56MULTAS SOBRE ANUIDADES

544.580,90501.332,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

723.424,85935.293,05OUTRAS RECEITAS CORRENTES

707.511,70807.790,29DÍVIDA ATIVA

4.656,90MULTAS DE INFRAÇÕES

15.913,15116.162,26INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.683,60RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

5.227.272,125.463.704,22Pagamentos Extraorçamentários5.141.362,645.551.349,64Recebimentos Extraorçamentários

35.772,3893.166,69Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados93.166,69154.874,62Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

80.293,7331.296,85Pagamentos de Restos a Pagar Processados31.774,4541.158,95Inscrição de Restos a Pagar Processados

47.216,5960.837,99Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados48.963,3078.891,58Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

5.063.989,425.278.402,69Outros Pagamentos Extraorçamentários4.967.458,205.276.424,49Outros Recebimentos Extraorçamentários

3.769.258,364.764.754,75Saldo em espécie para o Exercício Seguinte2.871.797,573.769.258,36Saldo em espécie do Exercício Anterior

3.769.258,364.764.754,75Caixa e Equivalente de Caixa2.871.797,573.769.258,36Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados
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CRP/RS

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

16.807.998,5918.837.924,9716.807.998,5918.837.924,97Total:

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017
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CRP/RS
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

CNPJ: 03.230.787/0001-76

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

503.411,07512.439,33PASSIVO CIRCULANTE4.572.514,895.942.494,17ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

3.769.258,364.764.754,75CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

656.756,561.135.398,44CRÉDITOS A CURTO PRAZO

31.774,4541.158,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

106.220,8914.230,51DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

107.803,51148.380,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

3.039,156.329,44OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES15.220,8027.833,16ESTOQUES

260.450,49315.141,58PROVISÕES  A CURTO PRAZO25.058,28277,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

100.343,471.429,36DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO3.234.802,763.553.630,46ATIVO NÃO-CIRCULANTE

6.315,938.185,24PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

3.234.802,763.553.630,46IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO636.291,11675.203,09BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO3.081.091,473.441.091,47BENS IMÓVEIS

6.315,938.185,24PROVISÕES A LONGO PRAZO482.579,82C562.664,10C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00INTANGÍVEL

509.727,00520.624,57  TOTAL DO PASSIVO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2
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CRP/RS Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

7.807.317,659.496.124,63  TOTAL7.807.317,659.496.124,63  TOTAL

7.297.590,658.975.500,06  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.297.590,658.975.500,06  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.204.423,968.820.625,44  SALDO PATRIMONIAL

0,0010.000,00  PASSIVO PERMANENTE3.906.780,124.716.862,06  ATIVO PERMANENTE

602.893,69665.499,19  PASSIVO FINANCEIRO3.900.537,534.779.262,57  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

3.297.643,844.113.763,38  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRP/RS
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

CNPJ: 03.230.787/0001-76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

9.454.052,419.931.485,57VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA10.367.665,0811.609.394,98VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

3.655.087,723.963.765,76PESSOAL E ENCARGOS8.469.527,248.943.302,28CONTRIBUIÇÕES

2.274.501,842.498.528,16REMUNERAÇÃO DE PESSOAL8.469.527,248.943.302,28CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.274.501,842.498.528,16REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS8.469.527,248.943.302,28CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

783.707,40764.935,38ENCARGOS PATRONAIS311.369,19396.752,81EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

783.707,40764.935,38ENCARGOS PATRONAIS - RPPS311.369,19396.752,81EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

596.878,48700.302,22BENEFÍCIOS A PESSOAL311.369,19396.752,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

596.878,48700.302,22BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.068.334,091.178.026,73VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

47.384,4665.041,12BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS391.700,76442.987,31JUROS E ENCARGOS DE MORA

47.384,4665.041,12BENEFÍCIOS EVENTUAIS391.700,76442.987,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

47.384,4665.041,12OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS75.470,97168.817,29VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS

1.934.391,251.748.619,80USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO75.470,97168.817,29OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

111.522,23115.584,31USO DE MATERIAL DE CONSUMO601.162,36566.222,13OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

111.522,23115.584,31CONSUMO DE MATERIAL601.162,36566.222,13MULTAS SOBRE ANUIDADES

1.709.563,071.552.951,21SERVIÇOS0,000,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

239.330,02236.612,00DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS0,000,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

350.983,42352.606,08SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS0,000,00REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

1.119.249,63963.733,13SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS518.434,561.091.313,16OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

113.305,9580.084,28DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,006.683,60VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

113.305,9580.084,28DEPRECIACAO0,006.683,60RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

101.377,51105.828,06VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS518.434,561.084.629,56DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

93.377,22105.024,17JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS0,004.656,90MULTAS ADMINISTRATIVAS

93.377,22105.024,17OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS106.252,8725.822,54INDENIZAÇÕES

8.000,29803,89JUROS E ENCARGOS DE MORA412.181,691.054.150,12REVERSÃO DE PROVISÕES

0,000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

8.000,29803,89JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS
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CRP/RS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.564.722,451.703.775,85DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

1.564.722,451.703.775,85REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

1.564.722,451.703.775,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

2.141.046,402.325.618,59TRIBUTÁRIAS

12.709,1623.170,48IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

12.709,1623.170,48IMPOSTOS

2.128.337,242.302.448,11CONTRIBUICOES

2.128.337,242.302.448,11CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

10.042,6218.836,39OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

10.042,6218.836,39DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

10.042,6218.836,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

9.454.052,419.931.485,57Total das Variações Passivas :10.367.665,0811.609.394,98Total das Variações Ativas :

913.612,671.677.909,41Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

10.367.665,0811.609.394,98Total10.367.665,0811.609.394,98Total

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,00398.911,98INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS

CRP/RS

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 03.230.787/0001-76

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

8.794.838,389.517.316,97        RECEITA CORRENTE

6.691.710,257.007.244,38          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

6.471.867,936.759.852,69            ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

6.096.085,996.364.132,08              PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

375.781,94395.720,61              PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

127.850,28141.407,22            ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

125.753,86134.799,47              PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

2.096,426.607,75              PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

91.992,04105.984,47            FUNDO DE SEÇÕES

0,00130,00          RECEITA PATRIMONIAL

0,00130,00            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

311.369,19396.622,81          RECEITA DE SERVICOS

288.457,65368.179,72            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

14.037,5415.906,75            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

8.374,0012.536,34            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

500,000,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

1.068.334,091.178.026,73          FINANCEIRAS

391.700,76442.987,31            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

676.633,33735.039,42            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

75.470,97168.817,29              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

56.581,4664.889,56              MULTAS SOBRE ANUIDADES

544.580,90501.332,57              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

723.424,85935.293,05          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

707.511,70807.790,29            DÍVIDA ATIVA

0,004.656,90            MULTAS DE INFRAÇÕES

15.913,15116.162,26            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,006.683,60            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

5.016.421,505.355.316,07        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

7.686.526,978.413.432,43          CREDITO EMPENHADO – PAGO

7.678.687,178.014.520,45            DESPESA CORRENTE

2.274.501,842.498.528,16              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

783.707,40764.935,38              ENCARGOS PATRONAIS

8.000,29803,89              JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA

4.612.477,644.750.253,02              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.227.272,125.463.704,22        OUTROS DESEMBOLSOS

905.300,591.394.408,37FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

7.839,8038.911,98              INVESTIMENTOS

0,00360.000,00              INVERSÕES FINANCEIRAS
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CRP/RS
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

-7.839,80-398.911,98FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

897.460,79995.496,39GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.871.797,573.769.258,36CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.769.258,364.764.754,75CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Aline Clivatti dos Santos

Contadora

684.530.190-53

CRCRS nº 66.415

Fernanda Facchin Fioravanzo

Conselheira Tesoureira

813.823.590-04

CRP-07/17713

Silvana de Oliveira

Conselheira Presidente

909.435.030-00

CRP-07/11463

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2017 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O Conselho Regional de Psicologia 7ª Região – CRPRS, criado pela Lei 5.766/71, constitui uma Autarquia Federal 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e tem por 
finalidade orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe. 

O CRPRS tem jurisdição em todo o estado do Rio Grande do Sul e sede em Porto Alegre. 

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

2.1. Processo de convergência às novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

A Portaria nº 184/2008 determinou que a Secretaria do Tesouro Nacional - STN deveria promover a convergência 
às Normas Internacionais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.  

O Decreto nº 6.976/2009 atribuiu a STN a competência de promover a consolidação das contas públicas, 
padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos por meio da elaboração do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 

A Portaria STN nº 828/2011 alterou o prazo de implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – 
PCASP, determinando que a Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais deverá ser adotada pelos entes da 
Federação gradualmente a partir do exercício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014. 

Diante do exposto, o CRPRS iniciou o processo de convergência a partir de janeiro de 2012 adotando novos 
procedimentos contábeis de acordo com o MCASP, o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e 
implantando o novo sistema SISCONT.NET. 

2.2. Critérios e Políticas Contábeis 

Com a adoção dos novos procedimentos contábeis, desde 2012, passou-se a aplicar o regime de competência 
para todos os atos e fatos que afetam o patrimônio da Instituição, realizando, dessa forma, o reconhecimento dos 
créditos tributários a receber, a constituição de ajustes de perdas de créditos e a mensuração dos estoques. 

Em janeiro de 2013, foram realizados os ajustes necessários no Imobilizado decorrentes da avaliação inicial, feita 
pela empresa Unisis Administração Patrimonial e Informática Ltda., de todos os bens móveis e imóveis adquiridos 
nos anos anteriores, sendo registrados na conta Ajustes de Exercícios Anteriores. 

Outro procedimento contábil introduzido em 2013 foi o registro da depreciação, que será detalhado no item 2.3 
subitem III letra b. 

2.3. Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2017 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis instituído pela Resolução CFP nº 
010/2007. 

(ANEXO 7.6 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS)



I- Balanço Orçamentário 

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, confrontando o orçamento inicial e as 
suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. 

O Resultado Orçamentário no exercício de 2017 é demonstrado pela diferença entre o total de Receitas 
Realizadas de R$ 9.517.316,97 e o total de Despesas Empenhadas de R$ 8.609.466,00, apresentando um 
superávit orçamentário de R$ 907.850,97.  

II- Balanço Financeiro 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início 
do exercício seguinte. 

O Resultado Financeiro no exercício de 2017 é demonstrado pela diferença entre o somatório dos ingressos 
orçamentários (R$ 9.517.316,97) com os extraorçamentários (R$ 5.551.349,64) que foi de R$ 15.068.666,61 e dos 
dispêndios orçamentários (R$ 8.609.466,00) e extraorçamentários (R$ 5.463.704,22) que foi de R$ 14.073.170,22, 
apresentando um resultado positivo de R$ 995.496,39 o qual também pode ser apurado pela diferença entre o 
saldo em espécie para o exercício seguinte (R$ 4.764.754,75) e o saldo em espécie do exercício anterior (R$ 
3.769.258,36). 

III- Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. 

a) Ativo Circulante 

O Ativo Circulante inclui o Caixa e Equivalentes de Caixa, os Créditos a Curto Prazo (compostos pelos Créditos 
Tributários a Receber de Anuidades e Fundo de Seções, pela Dívida Ativa e deduzidos  pelo Ajuste de Perdas de 
Créditos a Curto Prazo), Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Adiantamento de férias a funcionários, Tributo 
a recuperar e Salário maternidade a ser reembolsado pelo INSS), Estoques (Material de consumo que se encontra 
no estoque do almoxarifado, os quais são registrados pelo custo de aquisição e baixados pelo custo médio 
ponderado) e Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente (Valores de Cota Parte, Cota Revista e 
Fundo de Seções repassados automaticamente ao CFP referente Anuidades de 2018 recebidas em dezembro de 
2017). 

b) Ativo Não-Circulante 

O Ativo Não-Circulante inclui o Imobilizado que é composto pelos Bens Móveis e Imóveis, deduzidos pela 
Depreciação. 

Conforme já descrito no item 2.2, em janeiro de 2013, foram lançados os ajustes decorrentes da avaliação inicial, 
realizada por empresa especializada, de todos os bens móveis e imóveis adquiridos nos anos anteriores, sendo 
registrados na conta Ajustes de Exercícios Anteriores. 

 

A partir de então, também foi introduzido o procedimento contábil de registro da depreciação com a adoção do 
método de quotas constantes e a definição da vida útil e do valor residual, para os bens móveis, de acordo com a 



tabela que consta no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), demonstrado 
abaixo: 

TÍTULO VIDA ÚTIL (anos) VALOR RESIDUAL 
Móveis e Utensílios 10 10% 
Máquinas e Equipamentos 10 10% 
Utensílios de Copa e Cozinha 10 10% 
Equipamentos de Processamento de Dados 5 10% 
Outros Bens Móveis 10 10% 

 

Os parâmetros definidos para a depreciação dos bens imóveis, de acordo com o laudo técnico de avaliação, foram 
vida útil de 54 anos e valor residual de 70%. 

Em novembro de 2017, o CRPRS adquiriu mais uma sala e box de estacionamento, no edifício onde está localizada 
a sede do Conselho, devido a necessidade de ampliar o espaço físico para melhor adequação dos setores e seus 
funcionários. O valor da aquisição foi de R$ 360.000,00. 

O Imobilizado apresenta a seguinte composição: 

DESCRIÇÃO 31/12/2017 31/12/2016 
BENS MÓVEIS 208.032,01 229.649,24 
Móveis e Utensílios 343.515,49 343.515,49 
Máquinas e Equipamentos 102.567,20 95.682,20 
Utensílios de Copa e Cozinha 29.260,99 29.260,99 
Equipamentos de Processamento de Dados 186.033,41 154.006,43 
Outros Bens Móveis 13.826,00 13.826,00 
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -467.171,08 -406.641,87 
BENS IMÓVEIS 3.345.598,45 3.005.153,52 
Salas 3.441.091,47 3.081.091,47 
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -95.493,02 -75.937,95 
TOTAL IMOBILIZADO 3.553.630,46 3.234.802,76 

 

c) Passivo Circulante 

O Passivo Circulante inclui Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (Restos a pagar processados), Obrigações 
Fiscais a Curto Prazo (compostas por impostos a recolher), Obrigações de Repartição a Outros Entes (Cota Parte, 
Cota Revista e Fundo de Seções a repassar ao CFP), Provisões a Curto Prazo (Provisões para férias e Provisões para 
Processos Judiciais) e Demais Obrigações a Curto Prazo (Anuidades Recebidas Antecipadamente, Mensalidade 
Sindical descontada em Folha de Pagamento a repassar ao Sindicato e Valores a serem devolvidos e/ou 
repassados). 

A Provisão para Processos Judiciais, referente a uma reclamatória trabalhista na qual o CRPRS tem 
responsabilidade solidária, apresenta a seguinte composição: 

 

 

Número do processo Ano Autor Natureza Valor (R$) Status Obrigação
Probabilidade 

de saída de 
recursos

Possibilidade de 
estimativa 

confiável do valor 

Previsão de 
prazo para 

saída de recurso

0020634-41.2015.5.04.0103 2015 SIMONE BITTENCOURT LEROY Recl. Trabalhista 10.000,00 Aguardando intimação p/ pgto. Presente Provável Possível 12 meses



d) Passivo Não-Circulante 

O Passivo Não-Circulante inclui Provisões a Longo Prazo compostas por Provisões para Riscos Cíveis dos processos 
judiciais propostos contra o CRPRS referente à Devolução de Anuidades. 

A Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo apresenta a seguinte composição: 

 

e) Patrimônio Líquido 

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, 
demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados. 

O Balanço Patrimonial do exercício de 2017 demonstra o total do Ativo de R$ 9.496.124,63 e o total do Passivo de 
R$ 520.624,57, apresentando o Resultado Acumulado de R$ 8.975.500,06, o qual está constituído pelo Superávit 
do Exercício de R$ 1.677.909,41 e pelo Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores de R$ 7.297.590,65. 

IV- Demonstração das Variações Patrimoniais 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e 
as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são 
decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o 
patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas 
aumentativas e diminutivas. 

A DVP do exercício de 2017 apresentou o total das variações quantitativas aumentativas de R$ 11.609.394,98 e o 
total das variações quantitativas diminutivas de R$ 9.931.485,57, gerando como resultado patrimonial do período 
um Superávit de R$ 1.677.909,41. 

V- Demonstração dos Fluxos de Caixa 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes nos fluxos 
das operações, dos investimentos e dos financiamentos. 

A Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de 2017 foi de R$ 995.496,39, apurada através do 
Fluxo de caixa líquido das atividades das operações de R$ 1.394.408,37 e do Fluxo de caixa líquido das atividades 
de investimento negativo de R$ 398.911,98. 

2.4. Passivos Contingentes 

Passivo Contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle 
da entidade. 

Número do processo Ano Autor Natureza Valor (R$) Status Obrigação
Probabilidade 

de saída de 
recursos

Possibilidade de 
estimativa 

confiável do valor 

Previsão de 
prazo para saída 

de recurso

5034488-30.2013.404.7100 2013 ELAINE XAVIER FONSECA Indenizatória 923,15 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5001438-35.2012.404.7104   2012
VANESSA BERTUZZI ANTUNES 

DOS SANTOS
Indenizatória 1.300,00 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5032332-69.2013.404.7100 2013 FRANCISCO GUERGUEN NETO Indenizatória 1.079,89 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5042131-39.2013.404.7100 2013 CARMEN LÚCIA ACAUAN TEIXEIRA Indenizatória 835,95 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5039781-78.2013.404.7100 2013 DANIELA DA SILVA SOPEZKI Indenizatória 876,94 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5003936-70.2013.404.7104 2013 ALINE SBERSE SENGIK Indenizatória 1.300,00 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

5004717-24.2015.404.7104 2015 ALUCIANE RIBEIRO E outras Indenizatória 1.869,31 sentença procedente Presente Provável Possível 24 meses

TOTAL 8.185,24



O Passivo Contingente apresenta a seguinte composição: 

 

3. Considerações Finais 

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017 e a Prestação de Contas do exercício de 2017 serão 
aprovadas pelo Plenário do CRPRS e enviadas ao CFP para apreciação e julgamento. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 

 
______________________  ___________________________      ____________________ 
          Silvana de Oliveira        Fernanda Facchin Fioravanzo       Aline Clivatti dos Santos 
      Conselheira Presidente             Conselheira Tesoureira                    Contadora 
              CRP-07/11463                      CRP-07/17713               CRCRS nº 66.415 
         CPF 909.435.030-00   CPF 813.823.590-04            CPF 684.530.190-53 
 

Número do processo Ano Autor Natureza Valor (R$) Status Obrigação
Probabilidade 

de saída de 
recursos

Possibilidade de 
estimativa 

confiável do valor 

0001170-22.2014.504.0022 2011 FERNANDA COLOMBY ORTIZ Recl. Trabalhista 40.000,00 Aguarda trânsito em julgado Possível Provável Possível

0021420-54.2016.5.04.0005 2016 ADRIANA DAL ORSOLETTA Recl. Trabalhista 39.400,00 Aguarda sentença Possível Provável Possível

0021435-72.2016.5.04.0021 2016 FLÁVIA CARDOSO DE MATTOS Recl. Trabalhista 39.400,00 Sentença procedente Possível Provável Possível

0021403-64.2016.5.04.0022 2016 LÚCIO FERNANDO GARCIA Recl. Trabalhista 39.400,00 Aguarda audiência instrução Possível Provável Possível

0021433-29.2016.5.04.0013 2016 LETÍCIA GIANNECHINI Recl. Trabalhista 39.400,00 Aguarda sentença Possível Provável Possível

0021959-08.2017.504.0030 2017 ANDRÉ LUIS L. DE FIGUEIREDO SALES Recl. Trabalhista 37.500,00 Aguarda audiência instrução Possível Provável Possível

0020298-33.2017.504.0017 2017 CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA Recl. Trabalhista 38.000,00 Aguarda audiência instrução Possível Provável Possível



 

 
 

Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul  

 
 

  

Endereço: Rua Caldas Júnior, 120 - Ed. Banrisul 20º andar - Centro - 90018-900 - Porto Alegre / RS 
Tel.: (51) 3778-5600 - email: secex-rs@tcu.gov.br 

Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.  

 

Ofício de Requisição nº 35-549/2016 TC 036.608/2016-5  

 
 Porto Alegre, 22 de maio de 2017. 

 
A Sua Senhoria a Senhora 

Silvana de Oliveira 

Presidente 

Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (CNPJ: 03.230.787/0001-76) 

Avenida Protásio Alves, 2854/301 - Porto Alegre - CEP: 90.410-006 

 

 

Senhor(a) Presidente,  

 O Tribunal de Contas da União está realizando, desde 27/03/2017, fiscalização de 

conformidade com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros 
aspectos da gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional. A Auditoria é decorrente de deliberação 
constante em Despacho de 01/12/2016 do Min. WEDER DE OLIVEIRA (TC 030.312/2016-7). 

 Com vistas a subsidiar as análises a serem realizadas pela equipe de auditoria, solicitamos a 
V.S.ª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que as informações e os documentos 

requisitados abaixo sejam disponibilizadas em meio eletrônico, mediante envio para os e-mails 
(rafaelm@tcu.gov.br, adautoad@tcu.gov.br e giacomelli@tcu.gov.br), até o dia 02/06/2017: 

a) estrutura da unidade de auditoria interna, incluindo quadro de pessoal, cargos e funções,  

e normativos pertinentes à criação e regulamentação da atuação da unidade; 

b) detalhamento das fontes de receitas (orçamentárias e extraorçamentárias) e justificat iva 

para os valores elevados de receitas extraorçamentárias. 

c) detalhamento das despesas (orçamentárias e extraorçamentárias) e justificativa para os 
valores elevados de despesas extraorçamentárias. 

d) relação de concessões de renúncias de receita (anistias, remissões, subsídios e 
cancelamentos de débitos) nos exercícios de 2016 e 2017 e normativos internos que as 

respaldaram. 

e) normativos internos relativos à regulamentação de despesas com diárias, passagens, 
jetons, verbas de representação, ajudas de custo e outras correlatas; e 

f) relação de concessões/transferências de recursos de forma direta ou indireta a terceiros 
(convênios, empréstimos, bolsas, patrocínios e outros benefícios correlatos) e os normativos 

que as respaldaram. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57461771.

(ANEXO 8 – OFÍCIO DE REQUISIÇÃO TCU)
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Tribunal de Contas da União 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul  

 

 No caso de surgirem dúvidas ou limitações para o cumprimento deste Ofício, integral ou 

parcialmente, favor entrar em contato com os auditores Rafael Albuquerque Moreno 
(rafaelm@tcu.gov.br), Adauto Demenighi (adautoad@tcu.gov.br) ou Luis Fernando Giacomelli 
(giacomelli@tcu.gov.br) ou pelo 51-37785600. 

 
 

Atenciosamente, 

Assinado eletronicamente 

Adauto Demenighi 

Membro da Equipe de Auditoria  

Matr. 9437-4 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57461771.
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