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1. MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Apresento o Relatório de Gestão de forma integrada do exercício de 2018 para a categoria de 
psicólogas e psicólogos do estado do Rio Grande do Sul, ao Conselho Federal de Psicologia, ao Tribunal de 
Contas da União e à sociedade. O dever de prestar contas torna-se imperativo, necessário e de indiscutível 
importância para que possamos ter a devida transparência na utilização dos recursos que são públicos e 
que isso seja demonstrado de forma acessível e clara. Como presidente dessa autarquia, em conjunto com 
os 15 conselheiros efetivos, 15 conselheiros suplentes e o corpo funcional deste Conselho, fazemos a 
gestão dos recursos, o monitoramento dos objetivos estratégicos estabelecidos e definidos nas ações no 
exercício de 2018. 

O Conselho Regional de Psicologia do RS tem como missão promover a valorização e a participação 
profissional na articulação da Psicologia com a sociedade, alicerçadas nos compromissos éticos e políticos 
dos direitos humanos; ser 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.  

Este relatório foi alicerçado no Planejamento Estratégico da Gestão AmpliaPsi 2017/2019 e 
elaborado observando as normas gerais da Prestação de Contas Anual. 

A efetivação dos objetivos estratégicos é extensa e atendeu o eixo transversal da proposta de nossa 
gestão que é a ampliação do Conselho Regional de Psicologia buscando a proximidade com a categoria 
profissional, a acessibilidade como princípio amplo e presente nas diferentes ações, a transparência como pilar 

e a orientação técnica e ética aos profissionais como objetivo final, no horizonte da qualificação e valorização da profissão. 

Sublinho algumas ações que expressam essa extensão e diversidade de alcance, como  a continuidade da política de descentralização da gestão, em que 
foram criados três polos, em adicional aos dois já criados em 2017. Os polos consistem em grupos formados por profissionais da categoria, servindo como um 
espaço legitimado pelo CRPRS em que são promovidas discussões e debates sobre ética, exercício profissional e demandas locais da categoria. Dessa forma, os 
polos proporcionam uma aproximação do CRPRS com os profissionais do interior do estado.  

Também a realização do I Encontro Gaúcho da Psicologia, idealizado pela gestão, tendo sido uma rica expressão da diversidade da psicologia, da inclusão 
e do exercício profissional ético. Oportunizou espaços livres para debates sobre ética, democracia, cidadania, representatividade social, campos profissionais 
através de temas transversais, formação profissional, razão e subjetividade.  

Figura 1 - Foto da Psicóloga Silvana de Oliveira, 
Presidente do CRPRS 
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Com uma programação técnica e de orientação extensa e intensa, mas também abrindo espaço para a arte e para a pesquisa científica, o Encontro Gaúcho 
da Psicologia deverá ser incorporado à programação oficial do CRPRS como um espaço de trocas, atualizações e debate sobre os desafios crescentes da 
profissão, como uma grande atividade de orientação. 

Abordando outros aspectos de gestão, sublinho a decisão, mediante pesquisa com a categoria, de reduzir a impressão e o envio da revista Entrelinhas em 
sua forma física, mantendo o envio apenas para os profissionais que manifestaram interesse na manutenção do formato físico, sendo disponibilizado aos demais 
como revista digital. É com orgulho que identifico o comprometimento da categoria com a sustentabilidade, nos permitindo reduzir cerca de 290% a quantidade 
de revistas impressas, tendo reflexos diretos na economicidade dos recursos. 

Outra produção foi a carta de serviços do CRPRS, apresentada a categoria, destacando os serviços prestados, seus respectivos prazos e as áreas 
responsáveis por cada serviço. Houve também um aprimoramento das informações apresentadas no portal da transparência, representando o 
comprometimento da gestão com a prestação de informações à categoria e à sociedade.  

Ao final do exercício, nossa gestão inaugura a nova sala adquirida em 2017, ampliando o espaço físico do CRPRS e proporcionando ao corpo funcional um 
ambiente mais agradável e atentando às necessidades de crescimento do corpo funcional. A expansão da infraestrutura do CRP respeita a demanda do trabalho 
de atendimento realizado com competência e qualidade. 

A área da psicologia apresenta constante ingresso de profissionais, pessoas físicas e jurídicas, evidenciando um contínuo crescimento da categoria. O ano 
de 2017 foi encerrado com 20.159 psicólogos ativos e 684 pessoas jurídicas ativas, enquanto 2018 terminou com 21.367 psicólogos ativos e 750 pessoas jurídicas 
ativas, o que representa um crescimento de cerca de 6% pessoas físicas ativas e de 9,6% pessoas jurídicas ativas. Totalizamos 4106 atendimentos realizados 
pela área técnica e 1207 ações de fiscalização. 

O CRPRS encerra o exercício com um resultado financeiro positivo no valor de R$ 1.036.600,97, e um superávit orçamentário no valor de R$ 935.262,99.  

A gestão do CRPRS foi afetada também pelo ambiente externo à organização, surgindo desafios não previstos como a mudança no sistema de registro de 
boletos da rede bancária, conforme determinação da FEBRABAN, passando a exigir que os boletos de cobrança fossem registrados, o que causou alguns 
impasses e dificuldades na realização de pagamentos. 

De toda forma seguimos trabalhando sempre priorizando os princípios de economicidade, e cada vez mais buscando qualificar a gestão pública de acordo 
com os regramentos e boas práticas.  

Espero que nosso Relatório de Gestão 2018 atenda a necessidade de expor a qualidade do trabalho de gestão efetivado, traduzindo o alcance das ações 
estrategicamente planejadas e o percurso traçado para alcançar as demais ações em breve. Boa leitura. 
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2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO  

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
O Conselho Regional de Psicologia da Sétima Região é uma autarquia federal criada pela 

lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 e regulamentada pelo decreto nº 79.822, de 17 de 
junho de 1977, inscrito no CNPJ sob o nº 03.230.797/0001-76. O CRPRS é dotado de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, 
destinada a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo, zelar pela fiel 
observância dos princípios de ética e disciplina da classe, além realizar a inscrição e o registrar 
os psicólogos do estado do RS. 

Sustentado em seus valores éticos, como respeito à diversidade e responsabilidade 
social, o CRPRS busca o cumprimento de sua missão institucional e a realização de sua visão 
de futuro. Alicerçado nessa visão, o CRPRS realiza promove a democratização e 
representatividade, atuando por meio de Comissões Permanentes, Comissões Especiais, 
Núcleos de Trabalho, Grupos de Trabalho e Polos. As comissões estão organizadas na seguinte 
forma: 

Comissões Permanentes: 

 Comissão de Auditoria e Controle 
Financeiro (CACI) 

 Comissão de Ética (COE) 
 Comissão de Licitação 
 Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF) 

Comissões Especiais: 

 Comissão de Análise para a Concessão 
do Registro do Título de Especialista 

 Comissão de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho 

 Comissão de Avaliação Psicológica 
 Comissão de Comunicação 
 Comissão de Descentralização 
 Comissão de Direitos Humanos 
 Comissão Gestora da Subsede Centro-

Oeste - Santa Maria 
 Comissão de Políticas Públicas 
 Comissão Gestora da Subsede Serra - 

Caxias do Sul 
 Comissão de Psicoterapia 
 Comissão Gestora da Subsede Sul - 

Pelotas 
 Comissão de Formação 

 

Figura 2 - Missão, Visão e Valores  
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 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 máxima de caráter 
deliberativo, responsável por estabelecer 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. 

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. 

A gestão dos Conselhos Regionais é realizada 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 com a/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. 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Composição

I - Plenário

II - Diretoria

III - Comissões Permanentes, 
Especiais, Grupos de Trabalho e 

Núcleos de Trabalho

IV - Quadro de funcionários e 
assessorias

V - Assembléias

VI - Congressos

Figura 3 - Composição do CRPRS 

Figura 4 - Composição CFP 
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2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Para o cumprimento administrativo de 
sua atividade precípua, o CRPRS conta com uma 
equipe formada por 35 empregados públicos, 
alocados na sede de Porto Alegre/RS e nas três 
subsedes: Subsede Centro-Oeste (Santa 
Maria/RS), Subsede Serra (Caxias do Sul/RS) e 
Subsede Sul (Pelotas/RS).  As subsedes 
garantem aos psicólogos inscritos a 
descentralização dos atendimentos pelo 
estado, e oportuniza espaços de convivência 
para a categoria, de forma que o CRPRS consiga 
contemplar amplamente as regiões do estado 
do Rio Grande do Sul, podendo ainda qualquer 
pessoa entrar em contato com a sede – 
localizada em Porto Alegre/RS – gratuitamente, 
a partir de qualquer local do estado, por meio 
ligações telefônicas para o número 
0800.001.0707. 

O corpo funcional é a base do 
organograma e da estrutura do CRPRS, 
compondo integralmente o nível operacional e 
parte do nível tático da organização. 

 

Figura 5 - Organograma do CRPRS 
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 Todos os setores que compõe o CRPRS são fundamentais para possibilitar que o Conselho Regional de Psicologia da Sétima Região possa manter sua 
forte atuação social, trabalhando de forma colaborativa e integrada para entregar para a sociedade a confiança de que o CRPRS zela pela observância do Código 
de Ética Profissional, inclusive impondo penalidades ou sansões aos profissionais em razão de falta disciplinar ordinária, funcional ou ética. Contudo, dois 
setores merecem destaque como responsáveis pela execução direta das atividades finalísticas do CRPRS, são eles o Setor de Orientação e Fiscalização – 
subordinado à Coordenação Técnica – e o Setor de Cadastro – subordinado à Coordenação Administrativa. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
SETOR ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

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. 

TÁTICO 

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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 

CONTABILIDADE E 
ORÇAMENTO 

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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 
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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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 

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 na organização das salas para reuniões, eventos e 
outros; 

OPERACIONAL 

TI - TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 
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ÁREA TÉCNICA 
SETOR ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

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. 

TÁTICO 

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 processos, Comissão de Orientação e Fiscalização ou 
Comissão de Ética, dar apoio técnico e desenvolver projetos pertinente à área; 

OPERACIONAL 

      
ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

SETOR ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

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; 

TÁTICO 

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; 

OPERACIONAL 

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; 

OPERACIONAL 



15 

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. 

OPERACIONAL 

       
ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

SETOR ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

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.  

TÁTICO 

 

No nível tático e estratégico encontram-se o Plenário, a Diretoria, as Comissões e Grupos de Trabalho, que executam atividades que materializam as 
funções de governança do CRPRS.  

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 
ESTRUTURA ATRIBUIÇÕES NÍVEL 

PLENÁRIO 
Órgão deliberativo composto por 15 conselheiros efetivos e 15 conselheiros suplentes, com a 
competência de definir e deliberar as diretrizes, estratégias e planos do Conselho. 

ESTRATÉGICO 

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. 

ESTRATÉGICO 

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. 

TÁTICO 
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DIRIGENTES 
 

 
Figura 6 - Silvana de Oliveira 

Silvana de Oliveira 

Presidente – De setembro/2016 até outubro/2018 

Presidente – De março/2019 até a presente data 

 

 
Figura 7 - Mariane Teixeira Rodriges Neto 

Mariane Teixeira Rodriges Neto 

Secretaria – De setembro/2016 até outubro/2018 

Vice-Presidente – De novembro/2018 até a presente data 

 
Figura 8 - Cleon dos Santos Cerezer  

Cleon dos Santos Cerezer 

Vice-Presidente – De setembro/2016 até outubro/2018 

Presidente – De novembro/18 até fevereiro/2019 

 

 
Figura 9 - Fernan da Facchin Fioravanzo  

Fernanda Facchin Fioravanzo 

Tesoureira – De setembro/2016 até a presente data 
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Figura 10 - Bruno Gr aebin de Farias  

Bruno Graebin de Farias 

Secretario – De novembro/2018 até fevereiro/2019 

 

 
Figura 11 - Cristin a Maranzana da Silva 

Cristina Maranzana da Silva 

Secretaria – De fevereiro/2019 até a presente data

2.3 AMBIENTE EXTERNO 
 

O ambiente de atuação do Conselho Regional de Psicologia – 7ª Região abrange o Estado do Rio Grande do Sul, junto as/aos psicólogas/os (pessoa física 
e pessoa jurídica), as Instituições de Ensino Superior de Psicologia, as empresas e organizações públicas e privadas, buscando a defesa e proteção da sociedade. 

 Atuamos dentro de cenários estaduais e nacionais, de forma que as mudanças políticas e estratégicas de governo interferem de diferentes formas no 
exercício de nossas atividades. Foi relevante, por exemplo, a alteração tecnológica realizada pela Febraban em 2018, implantando uma nova plataforma de 
cobrança com a proposta de modernizar o processo de pagamento de boletos bancários, proporcionando mecanismos de controle e segurança. Apesar de gerar 
uma maior confiabilidade para os usuários, o impacto inicial para o CRPRS foi uma variação na inadimplência por dificuldade de pagamento dos boletos, que 
agora precisam de um prazo maior para que sejam registrados, alterando também nossa logística de atendimento e de entrega dos boletos.  

 Paralizações e greves – como o caso da greve dos caminhoneiros – causaram atrasos em serviços de entrega de correspondências realizados por meio 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), fazendo com que boletos e termos de acordo chegassem aos destinos já vencidos, sendo necessário 
refazer alguns processos administrativos e também provocando aumento de inadimplência. Afeta também nossas atividades, o aumento do desemprego, na 
medida que a categoria encontra dificuldades em alocar recursos para pagamento da anuidade do Conselho.  

Acompanhamos o aumento de discursos de ódio na sociedade, atentando contra nossos valores de respeito à vida, à diversidade e à responsabilidade 
social. Enquanto instituição que preza por políticas de direitos humanos, coube ao CRPRS intensificar o destaque à importância das políticas sociais e de direitos 
humanos, promovendo a articulação da psicologia com a sociedade. 
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2.4 MODELO DE NEGÓCIOS 
 

 O CRPRS acompanha toda a vida funcional dos profissionais da categoria, realizando sua inscrição no início de sua vida profissional como psicóloga(o) 
tão logo atinja os pré-requisitos e solicite formalmente a inscrição, e segue orientando e fiscalizando durante todo o período de atuação profissional. 
Figura 12 - M odelo de Ne góci os  
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 

3.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
O Planejamento Estratégico de 2017-2019, desenvolvido em 2017, é o norteador para o cumprimento da missão institucional do CRPRS, evidenciando a 

busca por atender os princípios de transparência, acessibilidade, uma maior aproximação com a categoria e descentralização das atividades. Para tanto, foi 
montada uma estrutura de planejamento pautada no seguinte planejamento estratégico: https://transparencia.cfp.org.br/crp07/planejamento/planejamento-
estrategico-2017-2019/. 

Figura 13 - Pl aneja mento estratégico  
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3.2. DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
 

Instâncias deliberativas do sistema Conselhos: 

 
Figura 14 - Instânci as deliberativas do sistema Consel hos 

 

 

 

 

 

Instâncias de governança interna do CRPRS: 

 

 

 

O Plenário é o órgão deliberativo de maior autoridade do CRPRS. É órgão colegiado composto por 15 c  onselheiros efetivos e 15 conselheiros suplentes, 
com a competência de definir e deliberar as diretrizes, estratégias e planos do Conselho. A Diretoria, por sua vez, é responsável pela operacionalização de 
diretrizes e decisões do Plenário. Também é órgão colegiado, sendo a Diretoria constituída de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, escolhidos 
dentre os Conselheiros eleitos. Compete à Diretoria: planejar, organizar, dirigir e controlar os trabalhos administrativos, orçamentários e financeiros do 
Conselho, autorizar despesas e pagamentos e gestão dos funcionários.

CONSELHO

ALTA 
ADMINISTRAÇÃO 

INSTÂNCIAS
INTERNAS
DE APOIO

•Plenário

•Diretoria

•Assessoria de TI
•Coordenação Administrativa
•Coodenação de Comunicação
•Coordenação Técnica
•Ouvidoria

Figura 15 - Instânci as de governança do CRPRS  
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3.3. PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
  

A Comissão de Comunicação é responsável por estabelecer o relacionamento 
e criar estratégias de comunicação com a categoria, outras instituições e a 
sociedade em geral. Anualmente traça um planejamento de ações relacionadas a 
temáticas que estão em discussão no Sistema Conselhos. É também responsável 
por produzir e administrar conteúdos informativos veiculados nos canais de 
comunicação do CRPRS (site, jornal EntreLinhas, redes sociais, newsletters). 
Durante o ano de 2018, a Comissão de Comunicação desenvolveu ações para 
orientar psicólogos e sociedade sobre o exercício profissional e aproximar a 
categoria da entidade.  

O CRPRS conta com diversos canais de comunicação 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 WhatsApp às/aos mais de mil 

profissionais cadastrados para o recebimento de notícias e informações do 
Conselho em seu celular pelo WhatsApp; 

 Redes Sociais: o CRPRS está presente em diversas redes sociais como 
YouTube, 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 a totalidade das informações e dados exigidos pela Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011. 

www.crprs.org.br/transparencia; 

TWITTER - NOVOS SEGUIDORES

FALA CRP - MEMBROS CADASTRADOS

YOUTUBE - SEGUIDORES

FACEBOOK - CURTIDAS

445

1.104

1.160

4.345

SEGUIDORES EM REDES SOCIAIS

SMS ENVIADOS

FALA CRP - MENSAGENS ENVIADAS

TWITTER - VISUALIZAÇÕES

NEWSLETTERS SEMANAIS ENVIADAS

SITIO CRPRS - ACESSOS

FACEBOOK - PESSOAS ALCANÇADAS

71.451

87.216

194.067

802.944

928.730

1.921.413

MEIOS DE COMUNICAÇÃO MAIS UTILIZADOS

Figura 16 - Meio s de comu nica ção mais utilizad os  

Figura 17 - Segui dores em rede s so ciais  
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 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; 
 Campanhas especiais; 
 Revista Entrelinhas;  
 Espaços de mídia contratados: De maio a agosto foram contratados espaços de mídia nas rádios Gaúcha, Band AM/FM, Continental, Antena 1– Santa 

Maria, Universidade AM – Pelotas, Caxias FM – Caxias do Sul para divulgação de ações de orientação relacionadas à luta antimanicomial, combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes e Encontro Gaúcho da Psicologia. Em agosto, vídeo divulgando o Encontro Gaúcho da Psicologia foi veiculado na 
RBS TV Caxias, Santa Maria e Pelotas. A campanha pelo Dia do Psicólogo “A Psicologia faz a diferença na sua vida” teve anúncios nos jornais Correio do Povo, 
Zero Hora, Metro, Diário Popular (Pelotas), Pioneiro (Caxias do Sul) e Diário de Santa Maria. Também foram veiculadas peças publicitárias em lotações e bancas 
de revista de Porto Alegre.De outubro a dezembro, o CRPRS orientou categoria e sociedade com informações veiculadas em boletins do trânsito para as rádios 
Band AM /FM, 88.7FM, BandNews, Continental, Felicidade, Grenal FM, Guaiba AM/FM, JP POA, Pampa FM e União, espaços contratados por meio da BTN 
Serviços de Informação do Trânsito.   

 Carta de serviços, que reune em um mesmo documento todos os serviços prestados pelo Conselho e o tempo estimado de atendimento das 
demandas nas modalidades de pedidos presencial, por telefone, por e-mail ou online; 

 Realização de lives no facebook para orientação técnica; 
 Canal de Ouvidoria: ouvidoria@crprs.org.br 

Figura 18 - M apeamento dos atendime ntos realizados pela ouvidoria do CRP RS  

 

MAPEAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA DO CRPRS  
 

5%
8%

5%

67%

15%

RELAÇÃO COM O CRPRS

CFP

Estudante

Funcionário(a)

Psicólogo(a)

Outros
85%

2%

13%

FORMA DE CONTATO

E-mail

Pessoalmente

Telefone



23 

4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

4.1. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
  

A estrutura do Sistema Conselhos de Psicologia e do CRPRS não conta com uma Unidade de Controladoria Interna, mas o sistema Conselhos de Psicologia 
compreende que o correto funcionamento dos controles internos, buscando minimizar os riscos de não cumprimento de políticas e do planejamento realizado, 
é condição fundamental para garantir a eficiência, a eficácia, a efetividade, a economicidade e a transparência. Diante dessa diretriz, o CRPRS mantém uma 
Comissão de Auditoria e Controle Interno – CACI, composta por Conselheiros, psicólogos, sque possuem a função de de apreciar as contas do CRPRS emitindo 
parecer para submetê-lo à aprovação do Plenário do CRPRS e do CFP, ainda que não possuam formação específica em auditoria. Conforme a normatização do 
Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Conselho Federal de Psicologia, a Comissão analisa os processos de acordo coletivos e 
os movimentos financeiros. 

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. 

A respeito da gestão de riscos, ainda destacamos: 

 Os indicadores de desempenho, adotados desde 2017, são uma importante ferramenta de auxílio na gestão de riscos; 
 O CRPRS possui, através de serviços jurídicos contratados, que abragem atividades de natureza administrativa e extrajudicial, com assessoria e 

consultoria permanente, bem como atuação no contencioso judicial, em todas as circunscrições da Justiça Federal nos Estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, perante comarcas da Justiça Estadual no Rio Grande do Sul e Justiça do Trabalho, além dos tribunais de segunda 
instância, como o TRF-4º Região, TJRS, TRT-4º Região; 

 Foram instaurados, no exercício de 2018, dois Processos Administrativos Disciplinares, que são, conforme Hely Lopes Meirelles, o "o meio de 
apuração e punição de faltas graves dos servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional de determinados estabelecimentos da 
Administração"; 

 Foram publicadas 6 resoluções  e 01 Diretriz Interna de Gestão (DIG); 
 Atuação de advogados disponibilizados para atendimento interno ao CRP/RS: 

o Atuação presencial de advogado responsável técnico, Mauro Alexandre Pizzolatto, numa carga horária de três a cinco horas semanais, para 
assessorar o CRP/RS em assuntos de ordem jurídica nas áreas de atuação destacadas, em especial, assessoria à Diretoria e Coordenação 
Administrativa, Comissão de Licitações e setor de Recursos Humanos; 
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o Atuação presencial de advogado responsável técnico, Alan 
Pizzolatto, numa carga horária de três a cinco horas semanais, em 
especial, para assessorar a área de Cobrança e a Comissão de Ética 
(COE) do CRP/RS em assuntos de ordem jurídica relacionadas a 
carteira de processos de execução fiscal e julgamentos ético-
disciplinares; 

 Atuação contenciosa de natureza fiscal, com distribuição, atuação e 
patrocínio de ações de execução fiscal (anuidades inadimplentes) perante 
as seccionais da Justiça Federal no Estado Rio Grande do Sul e Foros de 
Comarcas Regionais Estaduais. 

A cobrança judicial, uma das principais formas de mitigação de riscos de 
crédito/inadimplência, tem sido intensificada ao longo tempo, sendo visível – conforme 
quadro ao lado – o aumento de arrecadação com cobrança judicial em 2017 e 2018. 

 

 

4.2. INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA 
 

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 é identificada a necessidade de 
mudança de procedimentos, estes novos procedimentos são acatados e implantados pelo CRPRS. A auditoria é contratada pelo CFP por meio de licitação e os 
pareceres emitidos são públicos! Os pareceres e apontamentos realizados pela auditoria referente ao CRPRS são divulgados em nosso portal da transparência, 
acessível pelo link: https://transparencia.cfp.org.br/crp07/planejamento/relatorio/relatorios-de-auditoria/  

Ainda que existam instâncias e iniciativas de gestão de riscos, a organização deve estar sempre atenta e buscando atualizar a situação dos riscos que 
possam afetá-la. Diante disso, elaboramos um mapa conceitual elencando os riscos identificados como os mais relevantes no âmbito do CRPRS, bem como as 
ações realizadas para mitigá-los, demonstrando para você, leitor deste relato, nossa preocupação com o desenvolvimento do CRPRS.  

Segue, na próxima página, mapa conceitual de riscos:

2014 2015 2016 2017 2018

R$63.117,88 

R$198.848,31 

R$333.349,21 

R$594.833,30 

R$751.092,15 

RESULTADOS DA COBRANÇA JUDICIAL
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PRINCIPAIS RISCOS FORMAS DE MITIGAÇÃO  
  

RISCO DE 
CRÉDITO/INADIMPLÊNCIA 

Monitoramento constante dos valores de entradas de receitas de anuidades 

Realização de ações de recobrança 

Diversificação das formas de cobrança 

Campanhas de incentivo à renegociação de débitos 

Acompanhamento constante do mapeamento gerencial da dívida ativa 

Manutenção de aplicações em instituições financeiras oficiais 
Optar por aplicações financeiras que permitam reduzir ou extinguir as taxas de administração, utilizando aplicações em títulos públicos 

  

  

REDUÇÃO DO QUADRO  
DE PESSOAL 

Estruturação de um plano de cargos e salários 

Concessão de bolsas de auxílio educação para cursos de graduação e pós-graduação 

Realização de concurso público 

Reposição de vagas aberta em razão de rescisões 

Acordos coletivos firmados anualmente com funcionários 
    

AUSÊNCIA DE SETOR DE 
CONTROLE INTERNO 

Elaboração de relatórios gerenciais emitidos pelos setores 

Adoção de políticas internas de controle e uso de sistemas eletrônicos 

Capacitação constante do quadro funcional a respeito da legislação vigente e de alterações 

Auditoria externa anual 
    

RISCO DA INFORMAÇÃO 

Capacitar os funcionários existentes na estrutura a fim de que adotem metodologias eletrônicas que busquem a redução da 
possibilidade de erro humano 
Investimento em recursos tecnológicos em política de segurança da informação, permitindo o monitoramento da segurança da rede  

Estabelecimento de diretriz interna de gestão com normativas para o uso da rede e dos equipamentos de informática, buscando o 
aumento da segurança da rede 

    

PROCESSOS JUDICIAIS E 
CONTINGÊNCIA 

Contratação de assessoria jurídica externa que atua no controle de prazos e compromissos judiciais e extrajudiciais 

Decisões de diretoria pautadas através de parecer jurídico 

Elaboração e revisão de contratos firmados com fornecedores 

Figura 19 - M apeamento dos principais risco s  
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PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 
 

Após análise dos documentos contábeis referentes aos pagamentos e demais processos realizados no ano de 2018, pelo Conselho Regional de Psicologia 
do Rio Grande do Sul, a Comissão de Auditoria e Controle Interno (CACI) não encontrou nenhuma irregularidade na utilização dos recursos financeiros.  

Enfatiza ainda que ao longo dos relatórios mensais foram realizados algumas recomendações como: 

- Nos próximos anos, a partir do ano de 2020, todos os planos de ação das comissões do CRPRS, sejam disponibilizados no Portal da Transparência; 

- Recomenda-se a criação de uma comissão especial que possa planjenar, de forma contínua e conjunta, a elaboração do relatório integrado de gestão, 
seguindo a estrutura recomendada pelo Tribunal de Contas da União (decisão normativa TCU 170/2018). 

- Recomenda-se que haja uma resolução que regre o funcionamento das comissões especiais do CRPRS, deixando claro os fluxos e prazos importantes 
para o melhor andamento da comissão de auditoria e controle interno e ainda regrando a função e responsabilidade do presidente da comissão. 

- Reiterando ainda a importância de conforme acordado por esta gestão, de enviar os documentos para solicitação de ressarcimento e ajudas de custo 
até o 5º dia útil do mês seguinte da atividade realizada, para fins de melhor organização, ou justificar ao setor responsável o motivo do não envio. 

A CACI analisou o Acordo Coletivo de trabalho 2018-2019; verificou registros financeiros e demais prestações de contas; buscou melhorar a efetividade 
dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança, subsidiando, dessa forma, a gestão do CRPRS. 

Por fim, declaramos que até a presente data não foi realizada a auditoria independente contratada pelo Conselho Federal de Psicologia referente ao ano 
de 2018. 

Sem mais, ficamos à disposição. 

Priscila Pavan Detoni, 

Presidente da Comissão de Auditoria e Controle Interno.  
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5. RESULTADOS DE GESTÃO 

 
FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

 

Área Técnica, assim como a Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPRS, possuem  como funções fundamentais a incumbência de orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício profissional do psicóloga/o,  de informar e orientar a sociedade, assim como o supervisionamento das condições e da divulgação de 
serviços e práticas profissionais, fundamentando-se no pilar constitucionalmente previsto para desempenho de suas funções autárquicas.  

As atividades de FISCALIZAÇÃO da autarquia perpassam os cronogramas da Área Técnica, composta por 4 psicólogos fiscais, que também compõem a 
Comissão de Orientação e Fiscalização, juntamente com dois psicólogos conselheiros. Quanto ao foro, integram as ações de fiscalização tanto as visitas in locu, 
nos espaços onde há exercício profissional de psicólogos, quanto as oitivas realizadas no próprio Conselho Regional de Psicologia e, ainda, as fiscalizações na 
internet – essas, especialmente relacionadas à divulgação de serviços psicológicos e aos cancelamentos de registro. Quanto ao objetivo das ações, trabalha-se 
com fiscalizações de rotina, como parte do procedimento de inscrição de Pessoas Jurídicas, e fiscalizações de averiguação, quando constatada a necessidade 
ou exigência de apuração de algum fato específico ou quando demandado por meio de diligência. Quanto ao público-alvo, as fiscalizações se destinam 
majoritariamente aos psicólogos inscritos no CRPRS e ativos, mas podem ainda ser direcionadas a não psicólogos ou psicólogos com registro cancelado, no 
intuito de aferir possível exercício ilegal da profissão. Quando detectado exercício ilegal da profissão, é encaminhado relatório ao Ministério Público. 
Especificamente em Porto Alegre, este Conselho estabeleceu uma parceria com a Promotoria de Defesa do Consumidor para apuração destas situações. Por 
fim, as fiscalizações estão intrínsecas a procedimentos internos da autarquia, como as orientações à categoria e à sociedade.  

 No ano de 2018, foram realizadas 1.207 ações de fiscalização, assim discriminadas: 
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Figura 20 - Ações de fi scalização 

 

Além disso, temos um volume não contabilizado de fiscalizações diárias em ambiente virtual (pesquisa na internet), necessárias ao exercício das 
orientações técnicas, à prestação de esclarecimentos à categoria e à sociedade e às discussões técnicas e éticas da Comissão de Orientação e Fiscalização. 

 Destacamos que a revogação da Resolução CFP nº 011/2012, que foi substituída em novembro de 2018 pela Resolução CFP nº 011/2018, gerou 
importante impacto nas ações de orientação e fiscalização deste Conselho. Uma vez que a nova resolução teve sua publicação em maio de 2018, ao longo de 
todos os meses subsequentes, recebemos volume expressivo de pedidos de esclarecimentos quanto à nova norma, tanto dos profissionais psicólogos, quanto 
da sociedade e da imprensa. A análise de sites para credenciamento se tornou obsoleta, mas segue obrigatória a exigência de um cadastro dos psicólogos que 
intentam promover serviços através das tecnologias de informação e comunicação. No ano de 2018, foram aprovados 137 cadastros na plataforma e-Psi, 
vinculada ao Conselho Federal de Psicologia, mas de jurisdição de cada Conselho Regional de Psicologia. Quando um cadastro não está em condições de 
deferimento, por equívocos do psicólogo quanto aos limites estabelecidos na resolução supracitada, este profissional recebe orientações técnicas minuciosas 
através de e-mail. 
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 Quanto às atividades de ORIENTAÇÃO, o trabalho da Área Técnica ocorre através de atendimento por e-mail, por telefone, por ofício e presencialmente. 
No ano de 2018, foram prestadas 8.125 ações de orientação, assim discriminadas: 

 

 Neste cômputo, estão inclusas orientações à categoria e à sociedade. Nas subsedes, onde não há psicólogo fiscal lotado, são programados Plantões de 
Orientação. No ano de 2018, foram realizados oito plantões nas Subsedes de Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul, deslocando-se os psicólogos da sede para tal 
atividade. Além disso, compõem as ações de orientação as lives, isto é, os vídeos de orientação publicados nas redes sociais do CRP, que foram cinco em 2018, 
sobre os temas clínica-escola, suicídio, divulgação de serviços, atuação em casos de violência e atendimento online. As lives são voltadas a temas polêmicos e 
emergentes na profissão, conforme análise das demandas mais expressivas da autarquia. Ainda quanto à produção de materiais técnicos de orientação, 
destacamos a formulação de duas notas de orientação (especificamente, Nota Técnica sobre Atendimento Social e Nota de Orientação sobre atuação dos 
Psicólogos em casos de violência contra criança e adolescente) e 04 matérias de orientação na publicação quadrimestral oficial do CRPRS - EntreLinhas, sobre 
os temas psicoterapia na saúde complementar, elaboração de prontuário e contrato e atuação do psicólogo em casos de violência contra jovens. Soma-se a 
essas ações a produção de um calendário encaminhado a todos os profissionais, com a descrição das áreas de atuação dos psicólogos conforme estabelecido 
pela legislação profissional. Entre eventos de orientação e palestras, foram contabilizadas 37 ações voltadas à categoria e aos estudantes de psicologia em 
2018. 

3923

3848
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orientações por e-mail

orientações presenciais

orientações por ofício
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 A instrução de denúncias/processos é realizada pela Comissão de Ética. Esta Comissão é 
responsável por receber denúncias, solicitar esclarecimentos, apresentar pareceres, instruir 
processos e encaminhá-los para julgamento. Em 2018, 

 4 processos éticos foram julgados; 

 3 processos éticos foram instaurados;  

 29 representações foram recebidas. 

 O ano encerrou com um total de 26 representações em análise e 23 processos éticos 
em instrução (com entrada em 2018 e anos anteriores). 

 No ano de 2018, após julgamento em Plenário, foram aplicadas 4 penalidades: 2 multas 
e 2 censuras públicas (é possível que algumas penalidades tenham sido cumuladas). 

 Destacamos que a equipe técnica deste Conselho Regional de Psicologia é composta por apenas 4 psicólogos fiscais, um deles no exercício da 
Coordenação Técnica, com funções específicas do cargo. Existe um déficit explícito na composição desta equipe, considerando o volume de Pessoas Físicas e 
Pessoas Jurídicas inscritas e ativas no CRPRS e o volume de orientações e fiscalizações promovidas (8.125 e 1.207, respectivamente; 9.332, no total). Contudo, 
está prevista a realização de concurso público no ano de 2019, oportunidade em que poderemos aumentar nosso quadro de psicólogos fiscais a fim de suprir 
a falta de recursos humanos na área de fiscalização.  

 

 

ATENDIMENTO E REGISTRO 
 

É função precípua do CRPRS, o atendimento dos/das psicólogos/as interessados/as em receber atendimento para inscrição de pessoa física, inscrição por 
transferência, inscrição secundária e solicitação de segunda via da carteira de identidade profissional, bem como o atendimento e registro de pessoas jurídicas. 

Segue, na próxima página, mapeamento dos profissionais atualmente inscritos, proporcionando uma visão geral da categoria: 

 

 

 

3

2
Psicólogos(as) Conselheiros

Psicólogos(as) Fiscais

Figura 22 - Composição da Comissã o de Ética  
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MAPEAMENTO DE INSCRITOS 

 
Figura 23 - M apeamento de inscritos  
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COBRANÇA E ARRECADAÇÃO 
 

A receita originária da cobrança de anuidades dos profissionais inscritos no Conselho Regional de Psicologia da Sétima Região é a principal fonte de receita 
da instituição. Do total arrecadado, vinte e cinco por cento é repassado ao Conselho Federal de Psicologia e o restante utilizado para custear despesas do 
quadro de funcionários, realização de inscrições, fiscalização e 
manutenção do registro de profissionais e empresas que exercem 
atividades de psicologia no Rio Grande do Sul, além de subsidiar as 
despesas necessárias à manutenção das atividades e conservação 
dos bens patrimoniais da instituição. 

O setor de cobrança, no ano de 2018, disponibilizou aos 
profissionais mais de 100.000 boletos para pagamento, realizou 
7.812 renegociações de débitos pendentes, promoveu a inscrição 
de 2.914 profissionais em dívida ativa após a respectiva 
notificação, além do ajuizamento de mais de 400 pessoas físicas e 
jurídicas em situação de inadimplência. A arrecadação anual foi de  
R$ 10.532.599,68 (dez milhões, quinhentos e trinta e dois mil, 
quinhentos e noventa e  nove reais e sessenta e oito centavos), 
frente aos R$ 13.923.219,13 (treze milhões, novecentos e vinte e 
tres mil, duzentos e dezenove reais e treze centavos) previstos 
para o período.  

Comparando o valor arrecado ao estimado para o período de 2018, percebe-se uma 
redução de 24,52%, contudo, quando comparada a receita obtida em 2016 e 2017, é 
possível verificar que houve um incremento de 10,42% e 19,49%, respectivamente. 

A inadimplência anual foi de 15,11%, um aumento de 10,9% se comparada com a de 
2017 (13,46%). Contudo, o ano de 2018 foi marcado pela mudança no sistema de registro 
de boletos da rede bancária, o que impediu que alguns profissionais realizassem o 
pagamento de títulos emitidos. Ainda, em vista de constantes reclamações relacionadas a 
demora na entrega de correspondências, os boletos físicos emitidos para o pagamento da 
anuidade estão sendo disponibilizados simultaneamente para impressão no site da 
instituição. Em 2019 manteremos a nossa política de cobrança atual, de modo a garantir a 
manutenção da receita anual e também oportunizar aos profissionais inadimplentes 
condições razoáveis para a regularização dos débitos pendentes. 
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ÁREA DE COMUNICAÇÃO 
Durante o ano de 2018, a Comissão de Comunicação desenvolveu ações para orientar psicólogos e sociedade sobre o exercício profissional e aproximar 

a categoria da entidade.  

A Comissão de Comunicação é responsável por estabelecer o relacionamento e criar estratégias de comunicação com a categoria, outras instituições e a 
sociedade em geral. Anualmente traça um planejamento de ações relacionadas a temáticas que estão em discussão no Sistema Conselhos. É também 
responsável por produzir e administrar conteúdos informativos veiculados nos canais de comunicação do CRPRS (site, jornal EntreLinhas, redes sociais, 
newsletters). 

Algumas ações da Comissão desenvolvidas em 2018: 

Encontro Gaúcho de Psicologia  

A Comissão de Comunicação dedicou-se em 2018 à organização e à divulgação do 
primeiro Encontro Gaúcho da Psicologia – evento realizado dias 16, 17 e 18 de agosto, na 
Assembleia Legislativa e o Espaço Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. 
Debates sobre ética, democracia, inclusão, lugares de fala, psicoterapia, saúde do 
trabalhador, transmasculinidades, cidadania, formação profissional, razão e subjetividade, 
além de apresentações artísticas, sessões de autógrafos e lançamento de livros integraram 
programação do evento. Cerca de 800 participantes circularam pelos ambientes do 
Encontro, que contou também com a participação de 11 instituições em uma Feira e com 
a apresentação de 99 trabalhos no formato de pôsteres.  

Na conferência de abertura, na noite de quinta-feira, a filósofa e psicanalista Viviane 
Mosé descreveu a crise atual como a prevalência de uma sociedade da narrativa sobre a 
objetividade que caracterizou a era pré-redes. 

No segundo dia, a convidada especial foi a ativista Djamila Ribeiro, autora do livro “O 
que é lugar de fala?”, da coleção Feminismos Plurais. Na sua conferência, “Lugar de Fala”, Djamila ressaltou os danos físicos e psíquicos causados pelo racismo 
e pela escravidão e destacou a brutalidade do colonialismo em relação às identidades negras. 

No sábado, o psicanalista Luis Cláudio Figueiredo fez a primeira conferência do sábado sobre o tema “Subjetividade, contemporaneidade, psicoterapia”. 
Analisando os desafios da psicanálise em um mundo em transformação, disse que o século XX apresentou um predomínio do eixo liberal, calcado no indivíduo, 
em boa parte da população. 

O encerramento coube ao escritor João W. Nery, que relatou sua experiência como primeiro transgênero masculino do Brasil. Autor do livro “Viagem 
Solitária”, Nery se formou em Psicologia, mas teve o registro cassado depois que trocou de identidade numa época (final dos anos de 1970) em que a identidade 

Figura 26 - Encontro G aúcho de Psicolo gia  



34 

de gênero não era sequer debatida. O ativista deu uma verdadeira aula sobre gêneros: disse que o grau de masculinidade e feminilidade varia de pessoa para 
pessoa, criticou a falta de políticas públicas para transgêneros masculinos, que considerou o movimento mais invisível que existe, elogiou os valores femininos 
e afirmou que o machismo oprime também os homens.  

 

Campanhas Especiais 

- Especialidades da Psicologia  

Em 2018 o CRPRS deu continuidade à campanha de valorização das 
especialidades "A Psicologia faz a diferença". A campanha, além de informar a 
sociedade em geral sobre a importância da/o profissional da Psicologia e 
destacar sua contribuição em diferentes áreas, mostra que a/o psicóloga/o 
trabalha para ampliar ideias e aproximar pessoas. 

Seu objetivo era valorizar a atuação da/o psicóloga/o nas suas 12 
especialidades, em diferentes espaços.  

- 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes 

Para marcar a data, o CRPRS lançou a campanha “A/O psicóloga/o não 
pode se omitir – Identificar, Notificar, Proteger”. Psicólogas/os que atuam em 
serviços de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violências, abusos e 
exploração sexual enfrentam desafios de diversas ordens, especialmente 
aqueles relacionados a distância que ainda existe entre os parâmetros legais 
estabelecidos e as políticas públicas de enfrentamento, somada à cultura de 
um processo de erotização precoce. A lei da escuta protegida, que entrou em 
vigor em abril de 2018, amplia o sistema de legitimação e cuidado com vítimas 
e testemunhas de abuso sexual. Mas profissionais alertam para a necessidade 
de se regulamentar a aplicação da legislação, como forma de evitar pressões 
indevidas em relação às vítimas. 

 

 

Figura 27 - Dia nacional dos direitos humanos 
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- 18 de maio: Dia da Luta Antimanicomial 

Produção de vídeo que explica a importância do cuidado em liberdade e apresenta diretrizes da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Na data, 
o CRPRS manifestou-se defendendo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que significou um marco na atenção psicossocial por institucionalizar uma política 
intersetorial e interdisciplinar para o cuidado em saúde mental.  

- A Psicologia faz a diferença na sua vida 

Com o tema “A Psicologia faz a diferença na sua vida”, o CRPRS deu 
continuidade à campanha realizada em 2017 pelo Dia da/o Psicóloga/o, 
com destaque para as diferentes áreas de atuação da Psicologia. Foi 
produzido um vídeo, publicado na página do CRPRS no Facebook, 
no perfil no Twitter, no canal no YouTube e enviado pelo Fala CRP, 
serviço de recebimento de informações pelo WhatsApp. A campanha 
contou, ainda, com anúncios em jornal e mídias em traseiras de lotações 
e bancas.  

 

- 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A campanha destacou os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, referência inspiradoras do Código de Ética dos Psicólogos.  

Espaços de mídia contratados 

Para dar visibilidade a campanhas e ações promovidas pelo Conselho, a Comissão de Comunicação encaminhou a contratação de alguns espaços 
publicitários por meio da agência Engenho de Ideias (Concorrência Nº 01/2014). 

De maio a agosto foram contratados espaços de mídia nas rádios Gaúcha, Band AM/FM, Continental, Antena 1– Santa Maria, Universidade AM – Pelotas, 
Caxias FM – Caxias do Sul para divulgação de ações de orientação relacionadas à luta antimanicomial, combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes e Encontro Gaúcho da Psicologia.  

Em agosto, vídeo divulgando o Encontro Gaúcho da Psicologia foi veiculado na RBS TV Caxias, Santa Maria e Pelotas. A campanha pelo Dia do Psicólogo 
“A Psicologia faz a diferença na sua vida” teve anúncios nos jornais Correio do Povo, Zero Hora, Metro, Diário Popular (Pelotas), Pioneiro (Caxias do Sul) e Diário 
de Santa Maria. Também foram veiculadas peças publicitárias em lotações e bancas de revista de Porto Alegre. 

De outubro a dezembro, o CRPRS orientou categoria e sociedade com informações veiculadas em boletins do trânsito para as rádios Band AM /FM, 
88.7FM, BandNews, Continental, Felicidade, Grenal FM, Guaiba AM/FM, JP POA, Pampa FM e União, espaços contratados por meio da BTN Serviços de 
Informação do Trânsito.   

Figura 28 - Campanha A Psicol ogia faz a di ferença na sua vida  
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Revista EntreLinhas 

Em 2018, o CRPRS passou a enviar a edição impressa da EntreLinhas somente às/os profissionais que se cadastraram para continuar a receber a revista 
pelos Correios. A iniciativa atende aos princípios da sustentabilidade e economicidade, com significativa redução nos custos de impressão e envio pelos Correios.    

A partir da edição 79, a revista passou a ser publicada em formato interativo na página do CRPRS. Desenvolvida pela Enfato Comunicação (Edital de 
Licitação nº 01/2018 - Convite - Processo administrativo 052/2018), a nova versão digital permite navegação por parte dos leitores e integração do conteúdo 
às redes sociais – além de ser totalmente compatível com tablets e telefones celulares. Pode ser acessada em crprs.org.br/entrelinhas.  

A revista digital valoriza conteúdos produzidos em outras mídias, como vídeos e podcasts, além de permitir o acesso a arquivos correlatos às reportagens 
e artigos por intermédio de links.  A versão impressa da revista continuou a ser encaminhada pelos Correios a psicólogas/os regularmente inscritas/os que 
optaram por essa modalidade.  
Figura 29 - Entrelinhas 78, 7 9, 80  
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- EntreLinhas 78 (janeiro, fevereiro, março e abril) 

 Editorial | Revisão Curricular teve encontro em Floripa  
 Fique atento | Vem aí o Encontro Gaúcho da Psicologia 
 Relato de experiência | Aliados de quatro patas 
 Reportagem principal | Marco legal para jovens vítimas de violência 
 Artigo | Atendimento online terá novas regras publicadas 
 Entrevista | As crianças estão voltando para as ruas – Silvia Helena 

Koller 
 Dicas Culturais | Latidos e O filho uruguaio 

 Dia a Dia Psi | A arquitetura pode ajudar seu trabalho 
 Orientação | Nova instrução orienta sobre violência contra jovens 
 Psicologia e Pesquisa | Violência invisibilizada – Priscila Pavan Detoni 
 Artigo | Norma sobre racismo completa 15 anos 
 Você sabia que... | Balanço Área Técnica do CRP 
 Atividades de Outras Instituições | Programe-se 
 Contracapa | Encontro Gaúcho da Psicologia 

 
- EntreLinhas 79 (maio, junho, julho e agosto) 

 Editorial | Audiências passam a ser gravadas em áudio e vídeo | Mais 
antiga do CRPRS, Subsede Serra completa 20 anos 

 Fique atento | IPsy Net publica recomendações para relações psi 
com pessoas LGBTQI+ e Piso salarial da categoria já pode ser votado 
em comissão da Câmara 

 Relato de experiência | Os desafios da Psicologia Escolar 
 Reportagem principal | A quem interessa regulamentar as 

psicoterapias? 
 Artigo | Avaliação Psicológica tem nova resolução – Michele Pens 
 Reportagem | Fiscalização fecha cerco contra irregularidades 

profissionais 

 Entrevista | Estamos criando uma sociedade de turistas – Alfredo 
Jerusalinsky 

 Dicas Culturais | Três anúncios para um crime e A forma da água 
 Dia a Dia Psi | Para ficar em dia com a Receita Federal 
 Orientação | Prontuário e contrato são institutos fundamentais  
 Psicologia e Pesquisa | Sobre a clínica interdisciplinar 
 Você sabia que... | Prestação de contas TCU 
 Atividades de Outras Instituições | Programe-se 
 Contracapa | A Psicologia faz a diferença na sua vida 

- EntreLinhas 80 (setembro, outubro, novembro e dezembro) 

 Editorial | Calendário 2019 | Censura Pública 
 Fique atento | 10º CNP e COREP | Eleições 2019 | Anuidade 2019 
 Relato de experiência | Atendimento a famílias doadoras de órgãos 
 Reportagem principal | Na sua prática psicológica: onde estão dos 

direitos humanos? 
 Entrevista | Devemos conversar mais com nossas crianças – Denise 

Ruschel Bandeira 
 Dicas Culturais | Aos Sãos, Sublimantes, Os Jardineiros e Ternurinha 

 Dia a Dia Psi | Diálogo entre a Nutrição e a Psicologia 
 Psicologia e Pesquisa | Organização Mundial da Saúde lança nova 

Classificação Internacional de Doenças  
 Orientação | Psicoterapia na saúde complementar requer cuidados 
 Você sabia que... | Polos do CRPRS 
 Atividades de Outras Instituições | Programe-se 
 Contracapa | Psicologia pelos Direitos Humanos 
 Encarte especial | Encontro Gaúcho da Psicologia  
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Desenvolvimento da Carta de Serviços 

Desenvolvida em parceria com a Ouvidoria do CRPRS, a Carta de 
Serviços foi publicada no site do Conselho em dezembro de 2018. Tem como 
objetivo reunir em um mesmo documento todos os serviços prestados pelo 
Conselho e o tempo estimado de atendimento das demandas nas 
modalidades de pedidos presencial, por telefone, por e-mail ou online – 
tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Além da Missão, da 
Visão e dos Valores do CRPRS, a Carta de Serviços também reúne horários 
de atendimento, e-mails e telefones para acesso aos diversos serviços 
prestados pela autarquia. O documento também lista os principais canais de 
comunicação entre o Conselho e as/os profissionais registradas/os. 

Calendário 2019 

A Comissão trabalhou no desenvolvimento do calendário 2019, dando 
visibilidade às principais campanhas de orientação à categoria, 
desenvolvidas pelo CRPRS nos dois anos. O material foi encaminhado a 
todas/os psicólogas/os regularmente inscritas/os e adimplentes. 

Profissão Psicóloga/o – Caderno de perguntas e respostas 

A 7ª edição foi publicada em setembro de 2018, com revisão e 
atualização de seu conteúdo pela Comissão de Comunicação em parceria 
com a Área Técnica do CRPRS. 

Folder Psicologia Escolar e Educacional  

Material desenvolvido a pedido do Núcleo de Educação do CRPRS com 
o objetivo de apresentar as atribuições do profissional de Psicologia Escolar 
e Educacional. 

Divulgação dos polos 

Para dar mais visibilidade aos Polos do CRPRS (organizações criadas 
pela Resolução CRPRS 06/2017), a Comissão de Comunicação desenvolveu 
banners para cada um dos polos.  

Logo com selo dos 45 anos 

Para marcar as comemorações dos 45 anos do CRPRS em 2019, foi 
desenvolvido um selo comemorativo em 2018. O selo está sendo utilizado 
nas comunicações oficiais e demais materiais gráficos produzidos pelo 
Conselho em 2019. O objetivo é dar visibilidade a data.  

Realização de Lives no Facebook de orientação técnica 

 O papel da Psicologia no processo transexualizador (10/01/2018) 
 Psicologia e a Rede de Enfrentamento às Violências Contra as Mulheres 

(05/03/2018) 
 Atuação das/os psicólogas/os em casos de violência contra criança e 

adolescente (15/05/2018) 
 Atendimentos psicológicos online (06/06/2018) 
 Avaliação Psicológica em Concursos Públicos (18/06/2018) 
 Divulgação de serviços psicológicos (22/08/2018) 
 Questões relacionadas ao suicídio (11/09/2018) 
 Estágios em Psicologia e Serviços-Escola (31/10/2018) 
 Atestados psicológicos com base na Resolução CFP nº 007/2003 

(14/11/2018) 

Visita técnica CRP Paraná 

Funcionárias/os do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do 
Sul (CRPRS) estiveram em visita técnica na sede do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR), em Curitiba, em 29 e 30/10. O objetivo foi a 
troca de experiências e a discussão de estratégias e processos de trabalho 
para a efetivação de ações dos Conselhos Regionais. Na visita, a relações-
públicas Belisa Giorgis, responsável pela comunicação digital do CRPRS, e o 
profissional da área de TI, Hugo Miranda, participaram de reuniões com 
funcionárias/os do CRP-PR das áreas de Comunicação e de TI, assim como 
das gerências administrativo-financeira e técnica. 
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20 anos da Subsede Serra 

A Subsede Serra, em Caxias do Sul, celebrou seus 20 anos com 
atividades em 11/05. Iniciando com plenária ampliada, que contou com a 
presença da conselheira presidente do CRPRS, Silvana de Oliveira, a 
comemoração seguiu com comemoração que incluiu depoimentos 
históricos de representantes de gestões do CRPRS e homenagens a 
conselheiras/os e funcionárias da Subsede. 

Edital de Patrocínio 

Eventos que foram contemplados pelo Edital Público para Concessão 
da Patrocínio nº 001/2017.  

 1ª Etapa do Edital (eventos a serem realizados de 16/04 a 
25/08/2018) 

- Análise Institucional e a Socioclínica: alguns conceitos e aplicações 

Instituição Promotora: Instituto de Psicologia Social de orto Alegre 
Pichon Rivière 

- Grupos, Direitos Humanos, e Psicodrama Junguinao: Possibilidades 
de Atuação em Psicologia Clínica e Social 

Instituição Promotora: Denise Silva Motta dos Santos 

 2ª Etapa (eventos a serem realizados de 26/08 a 
31/12/2018) 

- V Jornada SerPSI: Psicologia e suas Interfaces no exercício da 
psicoterapia 

Instituição Promotora: Associação de Psicólogos de Carlos Barbosa – 
SerPsi 

- 1ª Jornada do Espaço Criar, Clínica Horizontes e Uniritter: 
Fundamentos para o Percurso Clínico 

 
Instituição Promotora: Espaço Criar - Estudos e Atendimento Clínico 
Ltda 

- Encontro do Serviço de Psicologia Clínica do Instituto de Cardiologia 
- Psicologia Hospitalar: Como e Por que eu faço? 
Instituição Promotora: Fundação Universitária de Cardiologia  

- Semana do Psicólogo 
Instituição Promotora: Núcleo Consultoria Psicológica Empresarial 

- Congresso Brasileiro de Inovação em avaliação psicológica, 
neurociências e interdisciplinaridades – StartPsi 

Instituição Promotora: Projecto Estudos Avançados em Educação e 
Saúde Ltda 

Transmissões online 

Como estratégia de ampliar a visibilidade de seus eventos, o CRPRS 
realiza a transmissão online de seus principais eventos (Edital de Licitação 
nº 09/2018 - Pregão Eletrônico - Processo administrativo 053/2018). Em 
2018 o Encontro Gaúcho da Psicologia e o Seminário de Psicologia e Políticas 
Públicas foram os eventos que tiveram transmissão online.  

Acessibilidade 
Em suas redes sociais, o CRPRS realiza a audiodescriação de todas as 

suas imagens postadas. Além disso, em 2018 os eventos com transmissão 
online (Encontro Gaúcho da Psicologia e Seminário de Psicologia e Políticas 
Públicas), o Encontro Mulheridades, Direitos Humanos e Psicologia e a Live 
sobre Acessibilidade e Inclusão contaram com intérprete de libras (Edital de 
Licitação nº 10/2018 - Pregão Eletrônico - Processo administrativo 
054/2018).    
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Empréstimo do auditório 

Instituições ou profissionais devidamente inscritas/os e em plena 
regularidade com o CRPRS solicitar o empréstimo do auditório do Conselho, 
localizado na sede, em Porto Alegre. Os critérios de cessão e regramentos 
de uso estão definidos na Resolução CRP/07 nº 001/2017. 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. Além disso, deverão estar 
alinhados com as diretrizes do 9º Congresso Nacional de Psicologia - CNP e 
do Planejamento Estratégico do CRPRS. 

Eventos de outras instituições realizados no auditório do CRPRS em 
2018: 

 Ciclo de Palestras Janeiro Branco em Porto Alegre 
 Compreendendo a Avaliação Psicológica em Diversos Contextos 
 Conversa Pública – Seminário nacional de encerramento do 

projeto Clínicas do Testemunho 
 Roda de conversa: Direitos Humanos e Atenção Psicossocial no 

enfrentamento à Violência de Estado com crianças e adolescentes 
 XXV Jornada Regional do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul  

Site 

Durante o ano de 2018 foi dada continuidade ao trabalho iniciado no 
fim de 2017, no que tange ao remodelamento do site do CRPRS. Isso incluiu 
a contratação de empresa de desenvolvimento web, para a criação de novo 
layout, assim como a produção do site e do seu sistema de administração. 
Internamente, foi realizado o trabalho de planejamento da reestruturação e 
reelaboração do site, no que se refere às suas áreas e ao seu conteúdo. O 

trabalho tem continuidade em 2019, e objetivando oferecer às/aos 
psicólogas/os e à sociedade em geral um site que oportunize um acesso mais 
qualificado aos serviços do CRPRS e às informações pertinentes à Psicologia 
e às funções precípuas da instituição. Este processo tem a participação e o 
acompanhamento da Comissão de Comunicação e da Área de TI do CRPRS. 

Visita ao CRPRS 

Em 2018, o Projeto “Visita ao CRPRS” teve seis edições na Sede do 
Conselho, em Porto Alegre, e três edições na Subsede Serra, em Caxias do 
Sul.  O "Visita ao CRPRS" tem como objetivo apresentar a psicólogas/os e 
estudantes de Psicologia a estrutura do CRPRS e do Sistema Conselhos, suas 
instâncias deliberativas, Comissões e Grupos de Trabalho, instalações, áreas 
e setores.  

Além disso, o CRPRS promoveu encontros com formandos por região 
do estado, aproximando as/os futuras/os psicólogas/os ao Conselho. Foram 
35 Instituições de Ensino Superior atingidas pelo projeto e 832 estudantes 
participantes. 

Envio de SMS e mensagens de WhatsApp 

Como estratégia de comunicação com a categoria, o CRPRS envia em 
datas especiais SMS às/aos psicólogas/os. Em 2018, a estratégia foi utilizada 
para divulgação do Encontro Gaúcho da Psicologia, Dia da/o Psicóloga/o e 
informação sobre a possibilidade de recebimento dos boletos da anuidade 
por e-mail (gerando economia com a diminuição do número de boletos 
enviados via Correios). 

Além disso, o CRPRS envia mensagem por WhatsApp às/aos mais de 
mil profissionais cadastrados no “Fala CRP” (1.104) para o recebimento de 
notícias e informações do Conselho em seu celular pelo WhatsApp. Em 2018 
foram enviadas 79 mensagens.  
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OUTROS EVENTOS ATRELADOS À ESTRATÉGIA – COMISSÕES, NÚCLEOS E GT’S 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar ações de enfrentamento ao racismo institucional e de Estado 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização do evento “Psicologia, Direitos Humanos e Povos Indígenas”, em 03/04, no município de Passo Fundo: objetivou 
promover o debate junto às/aos psicólogas/os da região acerca dos direitos humanos e suas interseções com as diversas formas de 
violência de Estado. 
Ciclo de estudos “Relações Raciais: referências técnicas para a prática da/o psicóloga/o”, em cinco encontros (02/04, 16/04, 07/05, 
21/05 e 04/06), na Sede do CRPRS: os encontros quinzenais objetivaram analisar os eixos referenciais da cartilha do Conselho 
Federal de Psicologia sobre as questões raciais e o exercício profissional, publicada no final de 2017. 
Realização do encontro preparatório da Rede de Articulação “Psicologia, Povos Indígenas, Quilombolas, de Terreiro, Tradicionais e 
em Luta por Território”, em 27/07, na Sede em Porto Alegre: o encontro promoveu a reflexão sobre as possibilidades de atuação 
da psicologia com essas populações no Rio Grande do Sul, compreendendo sua diversidade e os múltiplos desafios gerados pelas 
suas relações com a sociedade, com as instâncias governamentais e com as políticas públicas. 
Continuidade do projeto “Ciclo – O Racismo tem dessas coisas”, em cinco edições, ocorridas na Sede do CRPRS, trabalhando 
diferentes temas: 
– Em 30/08, abordou o racismo na formação psicológica; 
– Em 27/09, abordou o racismo na juventude; 
– Em 25/10, abordou o racismo na psicoterapia; 
– Em 29/11, abordou o racismo no contexto das políticas públicas. 
O ciclo tem o objetivo de promover reflexão sobre estratégias de superação do racismo em diferentes campos de atuação da 
Psicologia, incluindo locais de trabalho, organizações, políticas públicas, formação, socioeducação, entre outros. 
No dia 20/11, Dia da Consciência Negra no Brasil, o CRPRS divulgou seu alinhamento junto ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
na campanha “Todo racismo é uma forma de violência”: A campanha, lançada no dia 14 de novembro, dá voz às populações negra, 
cigana, quilombola e indígena na sua luta cotidiana contra toda forma de discriminação e violência. 
Realização de Reunião Ampliada com o tema “Violência contra as mulheres e a questão racial”, em 10/12, na Subsede Serra: o 
evento promovido em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Caxias do Sul, integrou a programação da 
mobilização global “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Discutir temas atuais em Psicologia na Educação 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de eventos preparatórios para o 9º Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas – Etapa Sul – Educação e 
Laicidade: ocorridos em Santa Maria (23/05); Caxias do Sul (14/06); Porto Alegre (15/06); e, São Borja (21/06). Nos encontros, 
profissionais da Saúde, Educação e Assistência Social discutiram o quanto a laicidade se atravessa nas políticas públicas, interferindo 
na atuação profissional da/o psicóloga/o e o que pode ser feito para que isso não gere sofrimento ou remeta a um processo de 
medicalização. 
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Realização de reunião ampliada sobre o tema Educação e Direitos Humanos, em 19/10, na Sede do CRPRS. 
Realização do Seminário “Psicologia e Educação: Desafios do Século XXI”, em comemoração aos 10 anos do Núcleo de Educação da 
Subsede Serra do CRPRS, em 26/10: a atividade ocorreu em Caxias do Sul e debateu temas transversais para a Psicologia na 
educação, como a violência, a sexualidade, a inclusão e a diversidade, entre outros. Foram quatro mesas de discussão, reunindo 
especialistas de várias regiões do estado e contando com a presença de aproximadamente 100 psicólogas/os da região. 
Participação no “Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão”, realizado nos dias 14 a 18 de novembro, em São Paulo: o 
CRPRS apresentou os relatos de experiência “Psicologia da e na Educação: contribuições do Núcleo de Educação do Conselho 
Regional de Psicologia/RS” e “Psicologia, laicidade e políticas de educação: tecendo diálogos de resistência e enfrentamento”. 
Disponibilização de material informativo desenvolvido pelo CRPRS, em agosto: objetivou apresentar as atribuições do profissional 
de Psicologia Escolar e Educacional. Material também disponibilizado no site do CRPRS. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar debate sobre Psicologia, Diversidade Sexual e Gênero 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de roda de conversa sobre saúde LGBT, em 30/10, na Subsede Centro-Oeste do CRPRS: a atividade foi realizada em 
parceria com o Coletivo Voe, grupo de ativismo LGBT de Santa Maria. Na atividade foram apresentadas as Resoluções do CFP nº 
001/99, que estabelece normas de atuação para as/os psicólogas/os em relação à questão da orientação sexual, e 001/2018, que 
estabelece normas de atuação para as/os psicólogas/os em relação às pessoas transexuais e travestis. Além disso, foi destacado o 
compromisso ético das/os profissionais da Psicologia. 
Em 29/01, o CRPRS publicou manifestação pelo Dia da Visibilidade Trans: reforçando seu compromisso no combate a todas as 
formas de preconceito contra a diversidade de gênero e conclamando as/os profissionais a defenderem a garantia de direitos e 
atenção em saúde das pessoas transexuais e travestis. 
Em 28/06, o CRPRS publicou manifestação pelo Dia do Orgulho LGBT: reforçando seu compromisso em promover a atenção integral 
à saúde da população LGBT a garantia dos direitos dessa população e a defender uma sociedade livre de preconceitos. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promoção de evento para debater Psicologia, o fazer da psicologia e da/o psicóloga/o e a questão da mulher na sociedade 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização do “Encontro Mulheridades, Direitos Humanos e Psicologia”, em 24/03, na Sede em Porto Alegre: a atividade objetivou 
conscientizar profissionais da Psicologia sobre suas responsabilidades em relação a episódios de violência de gênero. Reuniu 
especialistas do meio acadêmico e integrantes de movimentos sociais para discutir o tema. 
Realização da reunião “Psicologia e a Rede de enfrentamento às violências contra as mulheres”, em 17/10, na cidade de Três Passos: 
a reunião desenvolveu-se tendo como base o vídeo de orientação do CRPRS que tratou sobre a temática. 
Participação no Seminário “Mulheres que Vivem com Dor”, em 04/05, em Porto Alegre: CRPRS realizou uma fala de 20 minutos 
sobre a “Violência contra a mulher e a relação com a dor”. 
Realização de Reunião Ampliada com o tema “Violência contra as mulheres e a questão racial”, em 10/12, na Subsede Serra: o 
evento promovido em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Caxias do Sul, integrou a programação da 
mobilização global “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. 
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Em 08/03, o CRPRS publicou manifestação pela erradicação das violências contra as mulheres: no dia da mulher, CRPRS reafirmou 
a importância do papel da/o psicóloga/o no acolhimento, na orientação e no fortalecimento da autonomia das mulheres em 
situação de vulnerabilidade e violências. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar ações relativas ao Sistema Prisional 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização da Mateada da Saúde Mental, em 20/05, em São Borja: evento alusivo ao Dia da Luta Antimanicomial, objetivou debater 
com a sociedade e com a categoria sobre a importância do cuidado em saúde mental. Houve distribuição de material informativo 
Participação no “Encontro Visibilidade da Luta Antimanicomial”, em Santa Maria, em 14/05: a prefeitura de Santa Maria promoveu 
o evento para marcar a passagem do Dia da Luta Antimanicomial e contou com o apoio do CRPRS. 
Participação no evento “Loucos por Democracia”, em Porto Alegre, em 16/05: o CRPRS participou do debate intitulado “Resistência, 
Liberdade e Cidadania: Saúde Mental é Vida”, bem como apoiou a iniciativa do evento. 
Publicação de manifestação CRPRS sobre a passagem do Dia da Luta Antimanicomial, em 15/05: pela dignidade das/os usuárias/os 
dos serviços de saúde mental. O dia 18 de Maio é uma data crucial para legitimar mais de três décadas pelo direito das/os 
usuárias/os de saúde mental por atendimento digno, respeitoso, qualificado e inserido na sociedade. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Inovar e aprimorar as estratégias de relacionamento com as Instituições de Ensino Superior (IES) e estudantes da Psicologia 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de transmissão ao vivo sobre estágios e serviços- escola, em 31/10, através de live na página do CRPRS no Facebook: 
objetivou orientar e solucionar dúvidas sobre o tema. 
Realizações de reuniões como parte da agenda de encontros do Ano da Formação em Psicologia: os encontros objetivaram debater 
a revisão curricular dos cursos de graduação em Psicologia, na presença de professores e estudantes, elencando propostas para 
serem levadas para o Encontro Regional. 
– Em 20/01, reunião da Subsede Centro-Oeste do CRPRS, em Santa Maria: o encontro elaborou cinco propostas; 
– Em 23/02, reunião coordenada pelo CRPRS, na Sede em Porto Alegre: o encontro elaborou nove propostas, 
– Em 26/02, reunião da Subsede Serra do CRPRS, em Caxias do Sul: o encontro elaborou sete propostas. 
Realização da reunião do Fórum de Coordenadores e Supervisores de Serviços-Escola em Psicologia do Rio Grande do Sul, em 27/04, 
na Sede do CRPRS: objetivou debater as deliberações e desdobramentos do Encontro Regional Sul, do Ano da Formação em 
Psicologia. 
CRPRS sediou a Reunião do Fórum dos Serviços-Escola, em 28/09: atividade contou com a participação de representantes de 14 
instituições. 
Na semana do dia do Psicólogo, o CRPRS participou em diversas atividades em diferentes instituições de ensino pelo estado: 
– Participação do CRPRS na comemoração dos 40 anos do curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo (UPF). 
– Participação do CRPRS na Semana Acadêmica do Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC), em Osório, realizando fala 
sobre política de drogas. 
 – Participação do CRPRS em evento comemorativo ao Dia da/o Psicóloga/o da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
realizando fala sobre as novas diretrizes curriculares. 
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 – Participação do CRPRS no evento “9ª Interfaces no Fazer Psicológico”, na Universidade Franciscana, em Santa Maria. 
 – Realização de fala sobre a profissão da/o psicóloga/o, com ênfase na Clínica Contemporânea e a Gestão Organizacional, e sobre 
ética e mercado de trabalho, na Faculdade Mario Quintana (Famaqui), em Porto Alegre. 
– Participação na “III Jornada da Psicologia: A Psicologia e suas ênfases integradas”, promovida pela Univates, em Lajeado. 
– Participação do CRPRS em atividade alusiva ao Dia da/o Psicóloga/o, promovida pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande 
do Sul (FADERGS), em Porto Alegre. 
Em 04/12, o CRPRS publicou manifestação de posicionamento contrário a ensino 100% à distância de cursos de Psicologia: a nota 
sustenta que a graduação em saúde requer acompanhamento presencial, tendo em vista que se trata de uma formação técnica que 
visa ao desenvolvimento de habilidades e competências profissionais específicas, especialmente em Psicologia. 
Participação em aula inaugural da URI Santo Ângelo, em 21/03: o CRPRS realizou a conferência com o tema Psicoterapia Online, 
abordando os termos da resolução CFP 11/2012 sobre serviços psicológicos prestados por meio de tecnologia da informação e da 
comunicação, bem como as atualizações que a Resolução sofreria com publicação da nova norma de atendimento. 
CRPRS participa de semana acadêmica na IDEAU Passo Fundo, em 24/05: o CRPRS palestrou a “Psicologia é com Psicólogo”, 
apresentando aos estudantes a estrutura do CRPRS e sobre a atuação profissional da/o psicóloga/o, destacando os princípios básicos 
do Código de Ética Profissional. 
Participação de aula do curso de Psicologia, na Universidade Católica de Pelotas (UCPel), em 21/11: a atividade objetivou apresentar 
o funcionamento estrutural do CRPRS. 
Realização de seis edições na Sede do Conselho, em Porto Alegre, e três edições na Subsede Serra, em Caxias do Sul, em 2018: o 
projeto objetiva apresentar a psicólogas/os e estudantes de Psicologia a estrutura do CRPRS e do Sistema Conselhos, suas instâncias 
deliberativas, Comissões e Grupos de Trabalho, instalações, áreas e setores. 
Realização de seis Encontros com os Formandos em Ijuí, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo, em 2018: o projeto objetiva facilitar o 
acesso dos estudantes em final de curso à estrutura do Conselho e a informações sobre o processo de inscrição. 
Realização dos encontros “O Código de Ética no ensino e na prática profissional”, em 2018: o CRPRS realizou uma série de encontros 
com professores dos cursos de graduação em Psicologia de todo o Estado para debater questões referentes ao ensino do Código de 
Ética nas disciplinas de formação. O objetivo foi ampliar a relação do CRPRS com as instituições de ensino superior. 
– Em 05/05 – Subsede Sul (Pelotas); 
– Em19/05 – Subsede Serra (Caxias do Sul); 
– Em 16/06 – Sede (Porto Alegre); 
– Em 23/06 – Polo Alto Uruguai (Erechim), e 
– Em 30/06 – Subsede Centro-Oeste (Santa Maria). 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar a discussão sobre a participação da Psicologia em políticas de atenção às pessoas com DST, HIV, AIDS e hepatites virais 

AÇÕES EXECUTADAS 
Em 30/11, o CRPRS publicou manifestação pelo Dia de Luta contra a Aids: reforçando a importância das políticas públicas para os 
resultados contra a epidemia e seu compromisso na garantia dos direitos sexuais e à saúde de toda a população brasileira. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Orientação e Diversificação das ações de fiscalização 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de nove transmissões ao vivo sobre diferentes temáticas e questões da Psicologia, através de live na página do CRPRS no 
Facebook: as transmissões objetivaram orientar à categoria sobre os temas, bem como solucionar dúvidas. Após, todas foram 
disponibilizadas na página do youtube do CRPRS. 
– Em 10/01: O papel da Psicologia no processo transexualizador; 
– Em 05/03: Psicologia e a Rede de Enfrentamento às Violências Contra as Mulheres; 
– Em 15/05: Atuação de psicólogas/os em casos de violência contra criança e adolescente; 
– Em 06/06: Atendimentos psicológicos online; 
– Em 18/06: Avaliação Psicológica em concursos públicos; 
– Em 22/08: Divulgação de serviços psicológicos; 
– Em 11/09: Questões relacionadas ao suicídio; 
– Em 31/10: Estágios em Psicologia e Serviços-Escola, 
– Em 14/11: Atestados psicológicos com base na Resolução CFP nº 007/2003. 
CRPRS publica Nota Técnica sobre o atendimento social, em 22/08: O documento apresenta orientações às/aos profissionais de 
Psicologia que se propõem a oferecer seus serviços a um público em processo de exclusão social por fatores socioeconômicos ou 
em situação de vulnerabilidade e risco, primando pela saúde e bem-estar psicológico dessas pessoas. 
Participação no “Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão”, realizado nos dias 14 a 18 de novembro, em São Paulo: o 
CRPRS participou da mesa “Considerações sobre a prestação de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da 
informação e da comunicação”, promovida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Além disso, a coordenação da área técnica 
do CRPRS também participou do evento. 
Realização de reunião “Atuação dos profissionais da Psicologia e a Inter-relação com as práticas integrativas e alternativas”, em 
05/04, na cidade de Erechim (Polo Alto Uruguai): a atividade contou com psicólogo fiscal do CRPRS que abordou o tema com base 
no Código de Ética e em resoluções relacionadas a essa temática. 
Realização de debate sobre questões técnicas e éticas pertinentes ao exercício profissional, em 18/04, na cidade de Três Passos 
(Polo Região Celeiro). 
CRPRS realizou encontro “Regulamentação de serviços psicológicos online”, em Santa Maria, em 12/05: a atividade objetivou 
orientar a categoria apresentando a Resolução CFP nº 011/2012, até então vigente, destacando quais seriam as suas principais 
mudanças. 
Realização de reunião sobre produção de documentos psicológicos, em 16/05, em Três Passos (Polo Região Celeiro). 
Realização da atividade “A regulamentação de atendimentos psicológicos por meio online”, em 07/07, na cidade de Capão da Canoa 
(Polo Litoral Norte): objetivou discutir e orientar sobre a Resolução CFP nº 011/2018. 
Realização de atividade sobre atendimento psicológico online, em 18/07, em Três Passos (Polo Região Celeiro): objetivou discutir e 
orientar sobre a Resolução CFP nº 011/2018. 
Realização de reunião, em 04/08, em Capão da Canoa (Polo Litoral Norte) objetivando debater a ética e exercício profissional. 
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Realização de reunião sobre a associação de práticas alternativas ao exercício profissional, em 06/10, na cidade de Capão da Canoa 
(Polo Litoral Norte): a atividade contou com psicóloga fiscal do CRPRS que abordou o tema com base no Código de Ética e em 
resoluções relacionadas a essa temática. 
Publicação da 7ª edição “Profissão Psicóloga/o – Caderno de perguntas e respostas”: publicado em setembro de 2018, com revisão 
e atualização de seu conteúdo pelo CRPRS. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO  Desenvolver ações e material informativo sobre Psicologia do Trabalho e Organizacional 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de evento sobre a Reforma Trabalhista e Saúde, em 05/05, na Sede: objetivou debater o impacto da nova legislação, que 
entrou em vigor em novembro de 2017, na qualidade de vida no trabalho dos brasileiros, orientando a categoria quanto às práticas 
nas organizações a partir desse contexto. 
Realização de roda de conversa “Empreendedorismo, Marketing e Psicologia: uma parceria que dá certo”, na Subsede Serra, em 
Caxias do Sul, no dia 10/11: objetivou  suscitar nas/os profissionais de Psicologia o interesse em empreender e, a partir disso, 
instrumentalizá-los com estratégias de marketing adequadas na divulgação de seus serviços junto ao mercado de trabalho; captando 
e fidelizando clientes de forma ética. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Defender o SUAS e a Psicologia na Assistência Social: parâmetros de atuação, formação e condições de trabalho 

AÇÕES EXECUTADAS 

CRPRS sediou, no I Encontro Gaúcho da Psicologia, o Fórum de Psicólogas/os do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 
17/08: A reunião oportunizou o debate é sobre a atuação profissional no SUAS, com destaque para a Nota Técnica com Parâmetros 
para Atuação das Profissionais de Psicologia no Âmbito do SUAS. 
Encontro itinerante bimestral das psicólogas trabalhadoras do SUAS, em 11/09, na cidade de Estrela: as reuniões visam debater o 
papel das/os profissionais da Psicologia no âmbito da assistência social. O CRPRS esteve presente e debateu entre outros temas a 
possibilidade de criação de um polo do CRPRS na região do Vale do Taquari. 
Participação no Seminário “A Seguridade Social e os impactos das atuais mudanças no acesso a serviços e benefícios”, em 18/10, 
em Porto Alegre: O CRPRS em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social, a Frente Gaúcha em Defesa do SUAS, o Fórum 
em Defesa do SUS/RS e o Conselho Regional de Serviço Social promoveram a atividade, que debateu sobre as restrições ao 
financiamento da seguridade social no país, promovido pela PEC 95. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Defender o SUS e a Psicologia na Assistência Social: parâmetros de atuação, formação e condições de trabalho 

AÇÕES EXECUTADAS 

Em 12/04, o CRPRS emite nota de repúdio, manifestando-se contrário à proposta de construir um novo Sistema Único de Saúde 
(SUS): proposta foi apresentada no “I Fórum Brasil – Agenda Saúde”, organizado pela Federação Brasileira de Planos de Saúde 
(Febraplan). Na nota, CRPRS advertiu que tal proposta visa adequar atendimento da população à visão mercantilista e empresarial 
dos planos privados. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Aprimorar participação nos espaços de controle social 
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AÇÕES EXECUTADAS 
Em 10/10, o CRPRS publicou chamamento para relatos de experiência de seus (ex)representantes do Controle Social: objetivando 
publicação impressa e no formato e-book reunindo exemplos potenciais que subsidiem e que contribuam para a trajetória de 
outras/os futuras/os representantes do CRPRS no controle social em diferentes espaços. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fomentar ações relativas ao Sistema Prisional 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de encontro, em 09/05, em Passo fundo: a atividade objetivou estudar a norma técnica 001/2018 – Departamento de 
Tratamento Penal. Além disso, também se discutiu proposta de redução de danos aplicada à população prisional. 
Realização do Seminário “Sistema prisional: entre grades e possibilidades”, em 15/06, na cidade de Santa Maria: objetivou oferecer 
um debate ético sobre o sistema na ótica das/os psicólogas/os, através da reflexão das alternativas à política de encarceramento. 
Realização de reunião sobre o uso de celulares em prisões e sobre o método da Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados (APAC), em 27/09, na Subsede Centro-Oeste. 
CRPRS e CFP publicam Nota de Apoio à Apropens, em 12/04: O Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Conselho Regional de 
Psicologia do Rio Grande do Sul (CRP-07) manifestam apoio à proposição da Associação dos Profissionais Penitenciários de Nível 
Superior do Rio Grande do Sul (Apropens/RS) para inclusão do tratamento penal no texto da Proposta de Emenda Constitucional 
14/2016 e 372/2017, conhecida como “PEC da Polícia Penal”. 
CRPRS participa de inspeção ao Presídio Central de Porto Alegre, em 29/06: participou da primeira visita ao sistema prisional 
realizada pelo Fórum Interinstitucional Carcerário, que reúne entidades como Tribunal de Justiça do Estado, Defensoria Pública, 
Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, entre outras. Visita objetivou verificar as condições do Centro de Triagem, onde 
deveriam ser realizadas audiências de custódia de presos provisórios. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Debater a avaliação psicológica nos diferentes contextos do trabalho da/o psicóloga/o 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de transmissão ao vivo sobre Avaliação Psicológica em Concursos Públicos, em 18/06, através de live na página do CRPRS 
no Facebook: objetivou orientar a categoria com base na Resolução CFP nº 002/16 e na Resolução CFP nº 009/18. 
Realização de reunião, em 27/09, na cidade de São Borja: o objetivo foi discutir sobre processos avaliativos. 
Projeto CAP Itinerante – “A avaliação psicológica e suas áreas”: o projeto objetiva apresentar as resoluções mais importantes 
relativas à Avaliação Psicológica, atualizando as/os profissionais sobre parâmetros éticos e técnicos. 
– Em 01/09, em Pelotas. 
– Em 05/10, em São Borja. 
Em 21/06, o CRPRS publica nota informativa sobre sigilo na avaliação psicológica: documento visa a informar categoria e sociedade 
sobre a importância de se preservar a privacidade na relação entre paciente e psicóloga/o, como forma de garantir caráter científico 
da avaliação. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Aproximar a categoria das Subsedes 
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AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de Plenária Ampliada em Caxias do Sul, em 11/05, seguida da comemoração: após a plenária ampliada, foi oferecido um 
coffee break e, após, a celebração dos 20 anos da Subsede, com a participação de psicólogas/os ex e atuais conselheiras/os e 
colaboradoras/es, que realizaram um resgate histórico das ações do CRPRS na Serra ao longo desses anos. 
Reunião geral do Polo Alto Uruguai do CRPRS, em Erechim, em 02/07: realizou-se a apresentação às/aos presentes das questões 
que estão sendo debatidas no Núcleo de Psicoterapia da Subsede Serra, em Caxias do Sul. 
Realização do encontro temático “Aproximação dos Núcleos de Trabalho com a categoria”, em 10/10, na Subsede Sul, em Pelotas: 
no encontro, as/os psicólogas/os da região tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho que realizado pelos Núcleos de 
Psicoterapia, Avaliação Psicológica e Políticas Públicas, objetivando gerar maior aproximação da categoria com a Subsede. 
Plantões de Orientação Técnica nas Subsedes: objetivou o esclarecimento de dúvidas de psicólogas/os esclareceram dúvidas sobre 
o exercício profissional na parte da tarde. 
– Na subsede Centro– oeste, em 29/06 e 30/11; 
– Na Subsede Sul, em 20/07 e 07/12: 
– Na Subsede Serra, em 23/10 e 23/11. 

    
OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar as ações de garantias de direitos para criança e adolescentes 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de transmissão ao vivo sobre atuação de psicólogas/os em casos de violência contra criança e adolescente, em 15/05, 
através de live na página do CRPRS no Facebook: objetivou orientar à categoria sobre o tema, trazendo a discussão sobre a Nota de 
Orientação publicada pelo CRPRS em 10/04. 
Realização de reunião, em 09/06, no município de Capão da Canoa (Polo Litoral Norte): na ocasião, foi lida a Nota de Orientação 
“Atuação das/os psicólogas/os em casos de violência contra criança e adolescente” e as/os profissionais compartilharam suas 
experiências sobre essas temáticas, esclarecendo dúvidas. 
Realização de reunião pautada na atuação de psicólogas/os em casos de violência contra crianças e adolescentes, em 24/11, na 
cidade de Bagé (Polo Bagé): a reunião desenvolveu-se tomando como base o live realizado em 15/05 pelo CRPRS, onde orientou-se 
sobre o tema. 
CRPRS emite Nota de Orientação sobre violência contra crianças e adolescentes, em 10/04: Documento reafirma necessidade de 
notificação de situações de violência identificadas por psicólogas/os durante o exercício profissional e a adoção de medidas 
protetivas. 
CRPRS manifestou-se, em 17/05, pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/05): 
salientando que a sociedade tem o papel de garantir a crianças e adolescentes o direito à proteção, à vida e à saúde, e que os 
profissionais de Psicologia não podem se omitir sobre qualquer forma de violência. Comprometido com o debate sobre a exploração 
e os abusos contra crianças e adolescentes, o CRPRS destacou a emissão da Nota de Orientação do dia 10/04, bem como a realização 
da live de orientação sobre o tema, em 15/05. 
Em nota, CRPRS rejeita integralmente projeto do Estatuto da Adoção (PL 394/2017), em 07/08: proposta em tramitação no Senado 
previa uma normativa desvinculada das garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e em flagrante ataque a direitos 
históricos. 
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CRPRS participa de Audiência Pública sobre projeto do Estatuto da Adoção (PL 394/2017), em 13/08: realização em conjunto com a 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado e com o Conselho Regional de Serviço Social do Rio 
Grande do Sul (CRESSRS). A audiência debateu garantias contra a violação da convivência familiar e comunitária de crianças e 
adolescentes contidas na proposta do Estatuto, em tramitação no Senado. 
CRPRS manifesta apoio à ação da Defensoria Pública contra uso do SIU, em 19/09: por meio de nota divulgou o apoio à Ação Civil 
Pública movida pela Defensoria Pública do Estado, juntamente a União (DPU) e a ONG Thêmis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, 
que pede o cancelamento da colocação Defensoria Pública da de Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel 20mcg (SIU) em 
meninas inseridas no programa de atendimento institucional de Porto Alegre. A medida, segundo avaliação do CRPRS, apresenta 
uma flagrante violação dos direitos das adolescentes envolvidas. 
Em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: para marcar a data, o CRPRS 
lançou a campanha “A/O psicóloga/o não pode se omitir – Identificar, Notificar, Proteger”. 
Participação do CRPRS, em 18/05, de evento promovido pela equipe de Saúde Mental do município de Arvorezinha “IV Reinventado 
Saúde Mental: pela vida e contra o retrocesso”: o CRPRS realizou uma fala sobre formas de combate ao abuso sexual de crianças e 
adolescentes. 

    
OBJETIVO ESTRATÉGICO Debater a atuação da/o psicóloga/o em questões relativas à mobilidade humana 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de reunião para debater a criação do Grupo de Trabalho (GT) Psicologia do Trânsito, em 02/03: objetivou responder às 
demandas crescentes especialmente por exame de condutores nas renovações de habilitação. Em 24/10 foram instaurados dois 
GTs de Trânsito, um na Sede e outro na Subsede Centro-Oeste, que reúnem profissionais que atuam na área para atualizar junto à 
categoria as normativas referentes à atividade. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Descentralizar as ações do CRPRS, ampliando a participação da categoria 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de Plenária Ampliada em Caxias do Sul, em 11/05. 
Realização de Plenária Ampliada em Santa Maria, em 10/11. 
No dia 21/07, o CRPRS promoveu o Encontro Estadual das Comissões Gestoras e Coordenações dos Polos em sua Sede, em Porto 
Alegre: o objetivo do encontro foi proporcionar um espaço para alinhamento de ações planejadas para o segundo semestre, trocas 
e aproximação entre os participantes. 
Seguindo a política de descentralização do CRPRS, foram inaugurados três novos polos regionais: 
– Em 05/04, criação do Polo Alto Uruguai: em Erechim, congregando profissionais da Psicologia da região Norte do Estado. 
– Em 18/04, criação do Polo Região Celeiro: em Três Passos, congregando profissionais da Psicologia da região Norte do Estado. 
– Em 06/10, criação do Polo Bagé: em Bagé, congregando profissionais da Psicologia de toda a região da Campanha. 
Criação de banners para cada polo regional: objetivando dar mais visibilidade para os Polos CRPRS. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Aproximar o CRPRS dos outros regionais para articular proposições conjuntas para o Sistema Conselhos 
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AÇÕES EXECUTADAS 

Curso de capacitação em eSocial, nos dias 2 e 3 de outubro na Sede do CFP, em Brasília: o Departamento Pessoal do CRPRS, 
participou da atividade representando o Regional. O curso buscou ajustar uso do novo sistema, que será obrigatório a partir de 
2019. 
CRPRS realizou visita técnica no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, em 29 e 30/10: profissionais das áreas de Comunicação 
e de TI estiveram em Curitiba para discutir processos de trabalho. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Informar a sociedade sobre a importância do trabalho da/o psicóloga/o da psicoterapia 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de reunião sobre psicoterapia na contemporaneidade, em 27/01, na cidade de Capão da Canoa (Polo Litoral Norte): 
evento objetivou orientar a categoria sobre as decisões para atendimento online e sobre as práticas psicológicas com pessoas trans, 
que foram definidas na Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças (Apaf) realizada em Brasília em dezembro de 2017. 
CRPRS promove reunião sobre psicoterapia, em 02/07, na cidade de Erechim (Polo Alto Uruguai). 
Em 25/10, realização do evento “O racismo tem dessas coisas” abordando o racismo na psicoterapia, na Sede do CRPRS, em Porto 
Alegre: foi destacada a importância do tema para a Psicologia, principalmente considerando que ainda há uma lacuna na formação 
das/os psicólogas/os com relação a questões raciais. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Discutir ações de acessibilidade em Psicologia 

AÇÕES EXECUTADAS 
Realização de reunião ampliada sobre acessibilidade, em 09/11, na Sede do CRPRS: encontro aberto a psicólogas/os debateu a 
criação de um Grupo de Trabalho (GT) para tratar do tema. O GT foi instaurado em 30/11. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Debater o papel da Psicologia na prevenção ao Suicídio 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de reunião sobre a prevenção do suicídio, em 03/09, em Erechim (Polo Alto Uruguai): o encontro tratou do tema através 
do debate do filme “O Vendedor de Sonhos”. 
Realização de transmissão ao vivo sobre questões relacionadas ao suicídio, em 11/09, através de live na página do CRPRS no 
Facebook: objetivou orientar sobre que procedimentos éticos e técnicos as/os profissionais devem tomar quando da identificação 
de risco de suicídio, com base no Código de Ética da/o Profissional Psicóloga/o e na publicação Suicídio e os Desafios para a 
Psicologia. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar o espaço físico da Sede 

AÇÕES EXECUTADAS 
Realização de reforma de sala de 76 metros quadradas a ser anexada à Sede atual do CRPRS: objetivando oferecer melhores 
condições de trabalho aos funcionários, mais espaço para a realização de reuniões e propiciar melhor acolhimento as/os 
psicólogas/os que forem à Sede do Conselho. O novo espaço possibilitará a reorganização das salas. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Ampliar o debate do papel da Psicologia junto a usuários de álcool e outras drogas 



51 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de roda de conversa sobre política da redução de danos, na Sede do CRPRS, em 01/03: objetivou debater a atuação 
das/os profissionais da psicologia no cuidado em álcool e outras drogas. 
Realização dos Seminários “Outras Palavras sobre Álcool e Outras Drogas”, contando com a parceria de diversas entidades das 
regiões: 
– Região Serra, em 26/06, em Caxias do Sul; 
– Região Centro-Oeste, em 15/09, em Santa Maria; 
– Região Metropolitana e Vales, em 28/09, em São Leopoldo. 
Os eventos atenderam às diretrizes 2.11 e 2.15 do Eixo I das deliberações do IX Congresso Nacional de Psicologia, realizado em 
2016, que preconiza a promoção de ações que visem à superação da legislação antidrogas vigente no Brasil, focada na repressão, e 
a criação de espaços de discussão, debates e combates às políticas proibicionistas, tendo como foco a descriminalização e a garantia 
do direito das/os usuárias/s ao acesso às políticas públicas. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Demonstrar o papel da Psicologia na defesa dos Direitos Humanos 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização do evento “Psicologia, Direitos Humanos e Povos Indígenas”, em 03/04, no município de Passo Fundo: objetivou 
promover o debate junto às/aos psicólogas/os da região acerca dos direitos humanos e suas interseções com as diversas formas de 
violência de Estado. 
Realização de reunião ampliada sobre o tema “Educação e Direitos Humanos”, em 19/10, na Sede do CRPRS. 
Em 10/12, o CRPRS publicou manifestação sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: pontuando a 
importância do documento no contexto da Psicologia, cujo os valores constituem o primeiro princípio fundamental do Código de 
Ética da profissão. 
CRPRS repudia ataque à democracia e exige investigação rigorosa, em 16/03: O CRPRS manifestou seu repúdio pelo assassinato 
brutal da vereadora Marielle Franco (PSol) e do motorista Anderson Pedro Gomes e alertou para o que considerou atentado explícito 
à luta pelos direitos humanos. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Participar da discussão sobre laicidade, espiritualidade e a Psicologia 

AÇÕES EXECUTADAS 

Eventos preparatórios para o 9º Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas – Etapa Sul – Educação e Laicidade, ocorridos 
em Santa Maria (23/05); Caxias do Sul (14/06); Porto Alegre (15/06); e, São Borja (21/06): nos encontros, profissionais da Saúde, 
Educação e Assistência Social discutiram o quanto a laicidade se atravessa nas políticas públicas, interferindo na atuação profissional 
da/o psicóloga/o e o que pode ser feito para que isso não gere sofrimento ou remete a um processo de medicalização. 
Participação no Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, realizada de 14 a 18 de novembro, em São Paulo: o CRPRS 
apresentou o relato de experiência “Psicologia, laicidade e políticas de educação: tecendo diálogos de resistência e enfrentamento” 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO  Realizar ações de valorização da profissão e aproximação com a categoria 
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AÇÕES EXECUTADAS 

Lançamento de Campanha pelo Dia da/o Psicóloga/o: comemorado em 27 de agosto, neste ano foi marcado pelo CRPRS com a 
campanha “A Psicologia faz a diferença na sua vida”. O vídeo da campanha foi publicado na página do CRPRS no Facebook, no perfil 
no Twitter, no canal no YouTube e enviado pelo Fala CRP, serviço de recebimento de informações pelo WhatsApp. A campanha 
contou, ainda, com anúncios nos jornais Correio do Povo, Zero Hora, Metro, Diário Popular (Pelotas), Pioneiro (Caxias do Sul) e 
Diário de Santa Maria. Também foram veiculadas peças publicitárias em lotações e bancas de revista de Porto Alegre. 
Em 25/08, participação do CRPRS em comemoração aos 10 anos da Associação de Psicólogas/os de Carlos Barbosa e Garibaldi – 
SerPsi. 
Continuação de campanha de valorização das especialidades “A Psicologia faz a diferença”: em 2018, o CRPRS deu continuidade à 
campanha de 2017, que, além de informar a sociedade em geral sobre a importância da/o profissional da Psicologia e destacar sua 
contribuição em diferentes áreas, mostrou que a/o psicóloga/o trabalha para ampliar ideias e aproximar pessoas. Seu objetivo era 
valorizar a atuação da/o psicóloga/o nas suas 12 especialidades, em diferentes espaços. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Inovar e aprimorar as estratégias de relacionamento e comunicação com a categoria 

AÇÕES EXECUTADAS 

Disponibilização no site da Carta de Serviços do CRPRS, em 13/12: a publicação objetivou reunir em um mesmo documento todos 
os serviços prestados pelo Conselho e o tempo estimado de atendimento das demandas nas modalidades de pedidos presencial, 
por telefone, por e-mail ou online – tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Além da Missão, da Visão e dos Valores 
do CRPRS, o documento também lista os principais canais de comunicação entre o Conselho e as/os profissionais registradas/os, 
além de trazer informações sobre o serviço de Ouvidoria. 
Realização de Campanha Eletrônica do Encontro Gaúcho da Psicologia, a partir de 06/08: o Encontro, que se realizou entre 16 e 18 
de agosto em Porto Alegre, contou com uma campanha de mídia com inserções de áudio e vídeo nas principais emissoras de rádio 
e TV do Estado. Os spots de rádio, com 30 segundos de duração, foram difundidos nas rádios Gaúcha, Continental FM, Band AM e 
FM, Universidade AM, Caxias 93,5 AM e Antena 1 Santa Maria. Os vídeos, com 30 segundos de duração, produzidos com técnica de 
animação, foram exibidos entre 06 e 12/08 nas emissoras da RBS TV de Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria. Todos os materiais 
também foram disponibilizados nas plataformas online do Conselho para serem compartilhados. 
O evento foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de agosto no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Estado (Praça Marechal 
Deodoro, 101), em Porto Alegre: o objetivo do Encontro Gaúcho da Psicologia foi proporcionar um espaço de debate sobre o 
exercício profissional, incluindo orientação técnica e ética, além de programação cultural. Na programação, conferências de Viviane 
Mosé, Djamila Ribeiro, João W. Nery e Luis Cláudio Figueiredo; 17 mesas temáticas com convidadas/os; espaços de orientação 
técnica; fórum de psicólogas/os trabalhadoras/es do SUAS; fórum de usuários de serviços; encontro histórico do movimento 
estudantil da Psicologia e apresentações culturais. Cerca de 800 participantes circularam pelos ambientes do Encontro, que contou 
também com a participação de 11 instituições em uma Feira e com a apresentação de 99 trabalhos no formato de pôsteres. 
Implementação do envio impresso optativo, em 2018: o CRPRS passou a enviar a edição impressa da EntreLinhas somente às/os 
profissionais que se cadastraram para continuar a receber a revista pelos Correios. A iniciativa atende aos princípios da 
sustentabilidade e economicidade, com significativa redução nos custos de impressão e envio pelos. 
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Disponibilização em formato interativo, em 15/10: a partir da edição 79, a revista passou a ser publicada em formato interativo na 
página do CRPRS. A nova versão digital permite navegação por parte dos leitores e integração do conteúdo às redes sociais – além 
de ser totalmente compatível com tablets e telefones celulares. A revista digital valoriza conteúdos produzidos em outras mídias, 
como vídeos e podcasts, além de permitir o acesso a arquivos correlatos às reportagens e artigos por intermédio de links. 
Criação do Logo Comemorativo aos 45 anos do CRPRS: objetivando dar visibilidade a data, o logo comemorativo foi desenvolvido 
para ser utilizado nas comunicações oficiais e demais materiais gráficos que serão produzidos pelo Conselho em 2019. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Inovar e aprimorar as estratégias de relacionamento e comunicação com a categoria e sociedade em geral 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de audiodescrição de todas imagens postadas nas redes sociais do CRPRS. 
Contratação de intérprete de libras em eventos CRPRS: eventos com transmissão online (Encontro Gaúcho da Psicologia e Seminário 
de Psicologia e Políticas Públicas), o Encontro Mulheridades, Direitos Humanos e Psicologia e a live sobre Acessibilidade e Inclusão 
contaram com intérprete de libras. 

     
OBJETIVO ESTRATÉGICO Informar a categoria sobre o trabalho realizado pela Comissão de Ética 

AÇÕES EXECUTADAS 

Realização de reunião sobre processos éticos, em 22/02, na cidade de São Borja (Polo São Borja): objetivou discutir processos éticos, 
com base nas orientações apresentadas na live “Processo ético: da representação ao julgamento” no Facebook realizado pelo 
CRPRS. 
Adoção equipamento de áudio e vídeo para gravar audiências da Comissão de Ética, em 07/05: objetivou qualificar a captação e 
armazenamento de dados junto aos processos. A nova tecnologia proporcionou maior fidedignidade e autenticidade ao registro dos 
depoimentos das partes e das provas testemunhais colhidas. 
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INDICADORES DE GESTÃO 
 

 Os indicadores de gestão, recomendados pelo TCU e adotados pela gestão desde o final de 2017, possibilitam um acompanhamento eficaz das ações. 
Não foram registradas desfunções estruturais ou situacionais que tenham afetado ou prejudicado os objetivos, metas e ações do CRPRS, assim como não foram 
identificadas alterações significativas que pudessem alterar o nível macro das descisões da gestão.  

Para demonstrar os resultados da gestão, segue abaixo relação de indicadores: 

 
EIXO CATEGORIA E SOCIEDADE 

INDICADORES RESULTADOS 2017 RESULTADOS 2018 
DIGITAL 

Quantidade de acessos ao site  820.392 928.730 

Quantidade de notícias publicadas no site  402 364 

Quantidade de acessos às notícias do site 304.471 237.950 

Quantidade de novas curtidas na página do Facebook 7.421 4.345 

Quantidade de matérias postadas do Facebook 524 436 

Quantidade de pessoas alcançadas pelas postagens no Facebook (orgânico e pago) 4.023.158 1.921.413 

Quantidade de novos seguidores do Twitter 383 445 

Quantidade de postagens no Twitter 521  430 

Quantidade de vezes que os tweets foram vistos (impressões - somente orgânico) 155.530 194.067 

Quantidade de novos seguidores do canal do Youtube 345  815 

Novos cadastrados no Fala CRP (WhatsApp) 788 160 

Mensagem enviadas no Fala CRP (WhatsApp) 52  79 

Informativos e divulgações enviadas por e-mail 144 135 
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MÍDIA 

Quantidade de citações em mídias espontânea 22 36 

Quantidade de anúncios em jornais de grande circulação (valorização da profissão, esclarecimento à 
sociedade)  19 10 

Valor total estimado em anúncios em jornal R$ 45.219,00 R$ 23.541,97 

Quantidades de inserções pagas (anúncios) em emissoras de rádio (valorização da profissão, esclarecimento 
à sociedade)  1.800 2.341 

Valor total estimado em anúncios em rádio R$ 62.220,00 R$ 93.785,62 

Quantidades de anúncios em TV (valorização da profissão, esclarecimento à sociedade) - 27 

Valor total estimado em anúncios em TV - R$ 41.971,75 

Quantidade de pontos contratados de mídia exterior (valorização da profissão, esclarecimento à sociedade)  570 22 

Valor total estimado em mídia exterior R$ 32.829,00 R$ 11.116,50 

 

CONVÊNIOS 

Quantidade de parcerias / convênios firmados por meio de Edital de Patrocínio 10 7 

Valor em materiais destinado às instituições contempladas pelo Edital R$ 7.322,00 R$ 3.180,80 

Valor em deslocamentos e hospedagens destinado às instituições contempladas pelo Edital R$ 19.209,50 R$ 3.917,39 

Quantidade de participantes dos eventos patrocinados pelo CRPRS 570 1.410 

EVENTOS 

Quantidade de eventos realizados 98 56 

Número de participantes nos eventos 4237 2720 

Número de cidades em que foram realizados eventos 15 12 
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Quantidade de universidades envolvidas com projeto "Visita ao CRPRS" e "Encontro com formandos" 21 35 

Quantidade de estudantes que participaram do projeto "Visita ao CRPRS" e "Encontro com formandos" 396 832 

Quantidade de eventos promovidos por outras instituições com participação do CRPRS 76 117 

Quantidade de eventos em Instituições de Ensino Superior com participação do CRPRS 47 40 

Quantidade de Instituições de Ensino Superior visitadas pelo CRPRS 22 26 

DESLOCAMENTOS / HOSPEDAGENS 

Quantidade de hospedagens  216 257 

Valor médio hospedagens  R$ 317,16 R$ 362,61 

Quantidade de passagens aéreas  55 60 

Valor médio de passagens aéreas  R$ 1.214,78 R$1.436,31 

Média dias de solicitação antecipada de viagens 20 20 

Quantidade de locações de carro 32 26 

Valor total estimado com locações de carro R$ 51.719,56 R$ 51.417,56 

Valor médio por deslocamento com carro locado R$ 1.616,24 R$1.977,60 
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EIXO CONSELHO 

INDICADORES RESULTADOS 2017 RESULTADOS 2018 

 FINALÍSTICOS 

Taxa de inadimplência 13,46% 15,11% 

Quantidade de fiscalizações externas. 23 84  

Quantidade de processos éticos julgados 7 4 

Quantidade de processos éticos instaurados 4 3 

Número de processos éticos arquivados 1 0 

Número de processos em análise 28 46 

Número de representações recebidas (denúncias) 5 29 

Quantidade de penalidades aplicadas decorrente de processos éticos 7 4 

Número de orientações técnicas realizadas por e-mail 1.045 3.848 

Número de orientações técnicas via telefone 3.536 3.923 

Número de orientações presenciais - 183 

Número de orientações por ofício - 114 

Número de análise de pedidos de cancelamento de pessoa física realizados pela área técnica 529 596 

Fiscalização para aprovação de atendimento online 48 174  

Proporção de registro de recém formados (comparação com o total de formandos) 87,95% 90,01% 

Quantidade de novos registros profissionais PF 1.577 1.891 

Quantidade de novos registros profissionais PJ 112 103 

Quantidade de cancelamentos de PF 529 517 
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Quantidade de cancelamentos de PJ 20 37 

Quantidade de profissionais transferidos - 166 

Quantidade de endereços atualizados (via setor de cadastro, online pelo próprio profissional e nas Subsedes) 2.218 8.315 

Quantidade de endereços desatualizados 308 449 

Alcance de comunicados via e-mail (setor de cadastro) - 6702 

Quantidade de registro de veterenos (retorno ao mercado) 181 180 

Quantidade de ligações recebidas pelo 0800 - 10.648 

Quantidade de atendimentos pelo 0800 da Ouvidoria - 198 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Quantidade de bloqueios pelo Firewall - 56837 

Coeficiente de Acordos de Nível de Serviços (SLA) cumpridos - 79% 

 Coeficiente de solicitações de serviços de TI resolvidos - 93% 

Tempo médio de resolução para solicitações de serviços de TI - 14h 33min 

Coeficiente de disponibilidade de internet - 99% 

Coeficiente de disponibilidade de internet móvel - 98% 

Coeficiente de equipamentos substituídos - 23% 

Coeficiente de computadores na garantia - 23% 

Proporção de serviços prestados pela WEB - 25% 
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6. ALOCAÇÃO DE RESCURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO  

6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

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.  

O CRPRS tem apresentado, nos últimos exercícios, resultados 
orçamentários positivos, com superávits de R$ 983.370,27 em 2016, de R$ 
907.850,97 em 2017 e de R$ 935.262,99 no exercício de 2018. 

 Os desempenhos orçamentários têm alcançado resultados positivos 
devido ao crescimento da base de psicólogos inscritos (PF e PJ), à 
intensificação nas atividades de cobrança de inadimplentes e à utilização 
dos recursos de forma eficaz, conforme demonstra o quadro comparativo 
de desempenho orçamentário. 

 

 Em seguida, demonstramos os repasses totais realizados ao 
Conselho Federal de Psicologia – CFP, no exercício de 2018, de R$ 
2.626.551,10.  

 

 

 

COMPARATIVO DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

DESEMPENHO 
ORÇAMENTÁRIO 2018 2017 2016 

Receita Realizada  R$  10.532.599,68   R$  9.517.316,97   R$  8.794.838,38  
Despesa Empenhada  R$    9.597.336,69   R$  8.609.466,00   R$  7.811.468,11  

Superávit 
Orçamentário  R$       935.262,99   R$     907.850,97   R$     983.370,27  

Figura 30 - Repasses realizados ao CFP 
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O CRPRS apresentou, no exercício de 2018, um resultado financeiro positivo de R$ 1.036.600,97, o que representa um aumento de 4,1% em relação ao 
resultado de 2017, conforme demonstra o quadro comparativo de desempenho financeiro. 

COMPARATIVO DE DESEMPENHO FINANCEIRO 
DESEMPENHO FINANCEIRO 2018 2017 2016 

Saldo Inicial  R$    4.764.754,75   R$    3.769.258,36   R$    2.871.797,57  
Saldo Final  R$    5.801.355,72   R$    4.764.754,75   R$    3.769.258,36  

Resultado Financeiro  R$    1.036.600,97   R$       995.496,39   R$       897.460,79  
 

 

A seguir apresentamos as tabelas receita prevista e arrecadada por grupo de receita e  despesas por grupo e elemento de despesa: 

  

Figura 31 - Receita 2018 
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RECEITA PREVISTA E ARRECADADA POR GRUPO DE RECEITA 
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DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA 
Figura 34 - Despesas por Grup o de Elemento de Despesa  
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6.2  GESTÃO DE PESSOAS 
 

O CRPRS realiza suas contratações de funcionários efetivos por meio de 
concurso público, contratando sob o regime jurídico da consolidação das leis 
trabalhistas, conforme exige o artigo 35 da lei 5.766/71.  

Encerramos o ano de 2018 contando com uma equipe formada por 40 
pessoas, sendo 35 funcionários efetivos, 1 cargo em comissão e 4 estagiários. 

Nossos funcionários são organizados por um plano de cargos e salários 
(PCS). Em nosso PCS constam diversas informações referentes aos nossos 
cargos, como os requisitos para cada cargo e os critérios para progressão. Existe 
a previsão de progressão por tempo, que ocorre a cada 4 anos, e por mérito, 
que aceita pontuação também a partir da realização de cursos ou de formação 
(graduação, pós-graduação, ...).  

Dessa forma, estabelecemos faixas salariais para progressão, dividindo as carreiras de nossos funcionários em nível fundamental, nível médio/técnico e 
nível superior. Excluindo aqueles que foram contratados como estagiários e como cargos em comissão, temos 35 funcionários estruturados em plano de 
carreira.  

TÉCNICO-CONTÁBIL

RELAÇÕES PÚBLICAS

PSICÓLOGO-FISCAL

JORNALISTA

ESTAGIÁRIO

CONTADOR

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR

ASSESSOR DE COMISSÕES

1

2

4

2

4

1

3

21

1

1

DISTRIBUIÇÃO POR CARGOS

ATÉ 30 ANOS

DE 31 A 50 ANOS 

MAIS DE 50 ANOS 

11

22

7

QUANTIDADE DE PESSOAS POR FAIXA ETÁRIA

SUPERIOR

TÉCNICO

MÉDIO

FUNDAMENTAL

11

1

21

3

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS CONFORME A ESCOLARIDADE 
EXIGIDA

Figura 35 - Funcionários x faixa etária 

Figura 36 - Distribui ção de cargos  
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Incentivamos a capacitação de nossos funcionários realizando o 
pagamento de inscrições em cursos, congressos e simpósios, arcando inclusive 
com diárias e custos de hospedagem. Temos ainda a previsão de pagamento de 
auxílio educação para até três funcionários simultaneamente, o que consiste 
em um ressarcimento dos valores gastos com cursos de graduação ou de pós-
graduação, limitado a determinados valores. 

Em razão de nossas práticas de capacitação, atualmente boa parte do 
corpo funcional possui nível de formação superior ao nível exigido, o que afeta 
de maneira bastante positiva a qualidade dos serviços prestados pelo CRPRS. 
Atualmente há duas funcionárias cursando graduação e uma funcionária 
cursando pós-graduação com auxílio do CRPRS, o que indica um crescimento na 
quantidade de funcionários que possuem formação acima da exigida em um 
futuro próximo.  

 

  

51%49%

DISTRIBUIÇÃO POR FORMAÇÃO

Proporção de
funcionários que
possuem apenas a
formação exigida

Proporção de
funcionários que
possuem formação
superior à exigida

80%

7%

10%
3%

DISTRIBUIÇÃO POR 
CATEGORIAS

Funcionários
efetivos

Funcionários
temporários

Estagiários

Cargos em
comissão

Figura 40 - Corpo funcional x escolaridade  

ENTRE 8 E 11 SALÁRIOS 
MÍNIMOS

ENTRE 5 E 8 SALÁRIOS 
MÍNIMOS

ENTRE 2 E 5 SALÁRIOS 
MÍNIMOS

ATÉ 2 SALÁRIOS 
MÍNIMOS

17%

17%

61%

6%

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA SALARIAL

INSCRIÇÕES EM 
CURSOS

DESLOCAMENTO DIÁRIAS HOSPEDAGEM

R$8.080,00 

R$9.435,46 

R$4.354,00 

R$6.586,67 

DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES
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ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 
 

ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

SEDE - PORTO ALEGRE 

SETOR 
PESSOAL 

ALOCADO 
Coordenação Administrativa 1 
Setor de Cadastro 5 
Setor de Cobrança 5 
Setor de Contabilidade 2 
Setor de TI 2 
Setor Financeiro 2 
Setor de Gestão de Pessoas 2 
Setor de Licitações e Contratos 1 
Setor de Patrimônio, Compras e Almoxarifado 1 

Setor de Serviços Gerais, Limpeza e Apoio 3 
Ouvidoria 1 
Coordenação Técnica 1 
Setor de Fiscalização e Orientação 3 

Setor de Fiscalização – Apoio Administrativo 1 

Coordenação de Comunicação 1 
Setor de Relações Públicas, Comunicação e 
Jornalismo 

4 

Assessoria de Comissões 1 
 

ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

SUBSEDES 

SUBSEDE 
PESSOAL 

ALOCADO 
Subsede Centro-Oeste - Santa Maria 1 
Subsede Sul - Pelotas 1 
Subsede Serra - Caxias do Sul 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Força de trabalh o  
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DESPESAS COM PESSOAL 
 

 Nossas despesas com pessoal são compostas pelos valores de 
salário e remunerações, encargos e benefícios pagos ao corpo funcional. 
Como era de se esperar, as despesas com folha de pagamento vêm 
sendo alteradas ao longo do tempo de forma controlada, havendo 
diversos motivos para o seu aumento.  

 Contamos com um corpo funcional pequeno, de forma que 
poucas contratações já causam grandes diferenças nos valores anuais de 
folha de pagamento. A concessão de benefícios e de salários não sofreu 
aumentos significativos desde 2014, já que todos os nossos cargos 
efetivos estão estabelecidos em planos de cargos e salários. 

 Contudo, anualmente realizamos reajustes salariais baseados na 
inflação e em negociação coletiva, podendo resultar em aumentos reais, 
ou seja, acima do valor da inflação. A inflação é o principal fator que 
afeta a variação das despesas com folha de pagamento. Para demonstrar 
as variações de inflação podemos utilizar as variações do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), índice medido pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) desde de 1979. Ele tem como 
objetivo oferecer a variação dos preços no mercado, demonstrando o 
aumento do custo de vida da população.  

DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS 
 

Ainda que tenhamos diversos regramentos de pessoal, como o 
plano de cargos e salários, acreditamos que podemos desenvolver ainda 
mais nossa gestão de recursos humanos. Dessa forma, acreditamos que 
o principal desafio futuro sob o qual precisamos trabalhar é o 
estabelecimento de avaliações de desempenho para nosso corpo 
funcional. Em um segundo momento, precisaremos valorizar a avaliação 
de desempenho, criando uma cultura de melhoria contínua. 
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6.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

As aquisições de bens e serviços, as alienações de bens e as escolhas de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos no âmbito do sistema Conselhos de 
Psicologia, são precedidos, obrigatoriamente, de licitação, conforme determinam as leis nº 8.666/93 e suas alterações, nº 10.520/2002 e suas alterações, nº 
12.462/11, lei complementar nº 123/06, Decretos 3.555/00, 5.450/05, 7.174/10, 7.581/11, 7.892/13, bem como o Manual de Procedimentos Administrativos 
e Financeiros. As compras diretas – não precedidas de licitação – também são realizadas em conformidade com a legislação citada. 

Os contratos celebrados pelo Conselho são controlados por meio de um sistema de gestão de contratos, e são elaborados de forma padronizada, sendo 
devidamente verificados pela assessoria jurídica, de acordo com a legislação vigente. Desde 2017 a modalidade preponderante de licitação é o pregão 
eletrônico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÕES - 2018 

PROCESSO Nº MODALIDADE MODALIDADE CONTRATADO VIGÊNCIA VALOR 
0001/2018 0001/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA – ME 26/01/2018 - 26/01/2019  R$   16.000,00  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

0002/2018 0002/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
PROQUILL 

07/03/2018 - 07/03/2019  R$   11.678,70  
PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 

0002/2018 0002/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E 

EMBALAGENS LTDA - EPP 
07/03/2018 - 07/03/2019  R$        361,00  

0002/2018 0002/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP 07/03/2018 - 07/03/2019  R$     1.112,10  
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
0022/2018 0003/2018 PREGÃO ELETRÔNICO GRÁFICA CS EIRELI - EPP 27/03/2018 - 27/03/2019  R$   16.020,00  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DA REVISTA ENTRELINHAS 
0023/2018 0004/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP GRAFICA IGUACU LTDA - ME 06/04/2018 - 06/04/2019  R$     3.530,00  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE ENVELOPES PERSONALIZADOS. 

0025/2018 0008/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 
RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

TELEMATICA LTDA - EPP 
10/08/2018 - 10/08/2019  R$   12.000,00  

OBJETO: LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

0027/2018 0005/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA 
01/08/2018 - 01/08/2019  R$   18.972,00  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AO QUADRO FUNCIONAL DO CRPRS 
0032/2018 0001/2018 CONCORRÊNCIA CAPACITÀ EVENTOS EIRELI 29/06/2018 - 26/12/2018  R$ 166.735,00  

OBJETO: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DO “I ENCONTRO GAÚCHO DA PSICOLOGIA – A PSICOLOGIA FAZ A DIFERENÇA" 

0034/2018 0006/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 
JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - 

EPP 
04/07/2018 - 04/07/2019  R$   25.200,00  

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CRPRS 
0041/2018 0002/2018 CONCORRÊNCIA CSM CONSTRUTURA SILVEIRA MARTINS EIRELI 10/09/2018 - 10/03/2019  R$ 203.676,00  

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, COM ENTREGA DE MOBILIÁRIO, DA SALA 204 DA SEDE DO CRPRS 
0042/2018 0007/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP SCORPION INFORMATICA LTDA - ME 10/08/2018 - 10/08/2019  R$        772,50  

0042/2018 0007/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
AGUIA COMERCIO DE 

10/08/2018 - 10/08/2019  R$     9.446,00  
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME 

0042/2018 0007/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP J. P. CAVEDON SOARES - ME 10/08/2018 - 10/08/2019  R$        957,70  
0042/2018 0007/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP LAZARO BEZERRA SOARES – ME 10/08/2018 - 10/08/2019  R$     4.112,15  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
0052/2018 0001/2018 CONVITE ENFATO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 09/08/2018 - 09/08/2019  R$   25.280,00  

OBJETO: EDITORAÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA PARA A REVISTA ENTRELINHAS 

0053/2018 0009/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
PASCOAL & MARINS PRODUCOES 

CINEMATOGRAFICAS E VIDEOS LTDA - ME 
27/07/2018 - 27/07/2019  R$   24.880,00  

OBJETO: SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM EVENTOS, COM TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE STREAMING 

0054/2018 0010/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
INTERPRETARE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 

LTDA - ME 
08/08/2018 - 08/08/2019  R$   13.040,00  

OBJETO: SERVIÇOS DE TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS EM EVENTOS/ATIVIDADES REALIZADOS PELO CRPRS 
0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP H. F. ZAMORA - BRINDES - EPP 17/08/2018 - 17/08/2019  R$        228,00  
0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 17/08/2018 - 17/08/2019  R$     5.462,50  
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0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE 

PAPEL LTDA – ME 
17/08/2018 - 17/08/2019  R$     1.925,00  

0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP C A DE O NEVES - ME 17/08/2018 - 17/08/2019  R$     1.420,00  

0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA – 

ME 
17/08/2018 - 17/08/2019  R$     3.090,00  

0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA – ME 17/08/2018 - 17/08/2019  R$     3.060,00  
0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP ROGER ANDRE BRAUN – ME 17/08/2018 - 17/08/2019  R$     4.270,00  

0062/2018 0012/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS 

LTDA – ME 
17/08/2018 - 17/08/2019  R$     4.910,00  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS UTILIZADOS EM EVENTOS E EXPEDIENTE 

0068/2018 0011/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP 
FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA – 

ME  
10/10/2018 - 10/10/2019  R$     6.840,00  

0068/2018 0011/2018 PREGÃO ELETRÔNICO - RP TRANSPORTES STELMACH LTDA – ME  12/10/2018 - 12/10/2019  R$ 165.060,00  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REGULARMENTE HABILITADOS 

0092/2018 0013/2018 PREGÃO ELETRÔNICO GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP 05/11/2018 - 05/11/2019  R$   49.260,00  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE CALENDÁRIOS DE MESA 2019 

0095/2018 0014/2018 PREGÃO ELETRÔNICO REVOGADA -  R$ 330.120,00  
OBJETO: SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 

0111/2018 0015/2018 
PREGÃO ELETRÔNICO - 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA 

12/12/2018 - 12/03/2019  R$   30.000,00  

OBJETO: SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO 
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RESUMO DE DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
 

As despesas relacionadas por modalidade de contratação demonstram que houve um aumento significativo de aquisições através de pregão eletrônico e 
redução nas aquisições pela modalidade Concorrência e nas contratações diretas por Dispensa. 

 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 
DESPESA EMPENHADA DESPESA PAGA 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

1. Modalidade de Licitação 

a) Convite  R$      331.530,13   R$      314.364,13   R$      466.059,99   R$      319.835,36   R$      292.515,43   R$      414.385,86  
b) Concorrência  R$      262.965,37   R$      594.537,36   R$      506.346,04   R$      255.886,87   R$      507.600,86   R$      476.292,71  
c) Pregão Eletrônico  R$   1.248.063,04   R$      164.950,35   R$          7.097,95   R$   1.043.343,40   R$      117.233,67   R$             284,65  

Subtotal (licitações)  R$   1.842.558,54   R$   1.073.851,84   R$      979.503,98   R$   1.619.065,63   R$      917.349,96   R$      890.963,22  
2. Contratações Diretas 

d) Dispensa  R$      512.673,06   R$      936.941,85   R$      620.724,50   R$      467.619,47   R$      905.919,46   R$      596.793,84  
e) Inexigibilidade  R$      431.619,17   R$      151.411,45   R$      158.419,22   R$      425.671,40   R$      144.362,72   R$      147.999,57  

Subtotal (contratações diretas)  R$      944.292,23   R$   1.088.353,30   R$      779.143,72   R$      893.290,87   R$   1.050.282,18   R$      744.793,41  
Total  R$   2.786.850,77   R$   2.162.205,14   R$   1.758.647,70   R$   2.512.356,50   R$   1.967.632,14   R$   1.635.756,63  
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6.4 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 
 

A gestão patrimonial do CRPRS é realizada 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 
020/2018. 

Analisando as despesas  com infraestrutura e equipamentos de 2018, é possível verificar que cerca de 59% das despesas foram utilizadas para a reforma 
estrutural da sede de Porto Alegre, sendo executada com o objetivo de melhorar o espaço físico, atendendo às necessidades do corpo funcional e 
proporcionando uma maior qualidade nos serviços prestados. 

No ano de 2018, contratamos uma empresa para execução do serviço de reavaliação patrimonial de todos os bens móveis e imóveis e o inventário físico 
com emissão de laudo técnico, conforme exigência legal. 

 

 

DESPESAS COM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

Despesas Total Empenhado 
Parte investida em 

reformas de 
infraestrutura 

Locação de Imóveis  R$         73.681,20   -  
Locação de Equipamentos  R$         24.030,32   -  

Manutenção de Bens Imóveis  R$       140.185,19  97% 
Despesas de Capital 

Móveis e Utensílios  R$         61.398,92  98% 
Máquinas e Equipamentos  R$         11.937,89  66% 

Utensílios de Copa e Cozinha  R$               809,00  - 
Equipamentos de Processamento 

de Dados  R$         33.550,00  - 

Subtotal Despesas de Capital  R$       107.695,81  63% 
Total  R$       345.592,52  59% 

Figura 45 - Despesas com locação de i móveis por se de  
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Sede - Porto Alegre
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6.5 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

O Conselho Regional de Psicologia RS é membro desde 2017, ano de sua criação, do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação, presidido pelo 
Conselho Federal de Psicologia. 

Entre outras, o GT de TI tem a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Tecnologia da Informação – PNTI, o qual conterá, obrigatoriamente, mas não 
exclusivamente, o estabelecimento de um modelo de governança de TI, a nível nacional, que considerará as características de cada Regional. 

A ideia central é transformar o Sistema Conselhos de Psicologia num modelo nacional, estabelecendo uma padronização de procedimentos, em segurança 
da informação, utilização de aplicativos, boas práticas em Tecnologia da Informação, elaboração de projeto para desenvolvimento de sistemas próprios, 
eliminando a eterna dependência de terceiros, além de possibilitar, principalmente aos Regionais com menos recursos, o acesso aos benefícios de TI. 

 

MODELO DE GOVERNANÇA DE TI. 
 

O Conselho Regional de Psicologia RS pauta a Governança de TI no 
atendimento, em primeiro lugar, das determinações emanadas do 
Planejamento Estratégico da Gestão atual. 

Acompanhamento da execução do Plano de TI, elaborado anualmente 
para o ano subsequente e que contempla todas as atividades a serem 
desenvolvidas, considerando: 

 Inventário de necessidades em software e hardware; 
 Necessidades de infraestrutura; 
 Necessidades de Recursos Humanos, quantitativo e qualitativo, 

proporcionando cursos de especialização dentro das necessidades 
do Regional; 

 Necessidades de melhoria na segurança da informação; 
 

O CRPRS dispões de uma equipe de dois (2) funcionários Assistentes 
Administrativos, ambos com larga formação da área de informática e 
desempenhando as funções de Assessor de Informática e Suporte e 
Desenvolvimento. 

O CRPRS dispõe de ferramentas digitais (aplicativos) para controle de 
atendimentos de demandas, com definição de SLA, firewall, com bloqueios 
de acesso, controle de utilização de bandas de internet, gravação de ligações 
telefônicas (entradas e saídas). 

Foi elaborada e instituída em 2018 a Diretriz Interna de Gestão nº 01, 
que institui diretrizes para utilização da Internet, equipamentos de 
informática, softwares, emails e afins do CRPRS. 

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI EM 2018. 
 

Aquisição de software de base  R$       4.596,51  
Aquisição de equipamentos de informática  R$     33.550,00  
Locação de equipamentos (impressoras e central 
telefônica) 

 R$     22.623,22  

Aquisição de materiais de informática  R$       2.030,50  
Licenças de uso de softwares de terceiros  R$     88.543,64  
Hospedagem de site, e-mails, e-mail marketing  R$     15.561,57  

TOTAL  R$   166.905,44  
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CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES DE RECURSOS DE TI. 
 

Em 2018 foram realizadas algumas melhorias na área de Tecnologia da 
Informação, sendo as principais: 

 Renovação do parque de computadores, com aquisição de 6 
notebooks; 

 Aquisição de equipamento para a central telefônica possibilitando a 
gravação das ligações telefônicas; 

 Aumento do link principal de internet para 240Mb; 
 Mudança na estrutura física do setor, com ampliação e adequação 

da sala de servidores; 
 Entrada em operação do servidor de redundância; 
 Investimento em qualificação técnica do pessoal do setor; 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

A segurança da informação deve ser vista sob dois aspectos. 

Em relação à segurança dos dados nossa maior preocupação é manter 
backups diários dos arquivos, bancos de dados, e-mails, site, inclusive com 
um servidor de arquivos redundante. 

Quanto à segurança da informação, mantemos em todos os 
equipamentos um antivírus eficiente, de marca reconhecidamente eficaz e 

sempre atualizado; mantemos um firewall de proteção à nossa rede, com 
bloqueios definidos para determinados grupos de sites; todo o acesso, tanto 
interno quanto externo (pelos profissionais) são feitos através de logins e 
senhas, sendo que as principais senhas são rotineiramente alteradas para 
prevenção de ataques externos;  

PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS 
 

As principais ações previstas em nosso plano para 2019 são: 

 Mudança do software de cadastro/financeiro para um novo sistema, 
em nuvem, a nível nacional (todos os Regionais) em licitação pelo 
Conselho Federal; 

 Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 
 Atualização dos sistemas operacionais dos servidores e banco de 

dados, já obsoletos e em fase de desativação pela Microsoft; 
 Implantação do novo site do CRPRS; 
 Aquisição de desktops para adequação do parque; 
 Substituição do link secundário de Internet por um link dedicado com 

maior velocidade; 
 Substituição de alguns switches e roteadores já obsoletos; 
 Aumento da capacidade do servidor de arquivos; 
 Avaliação e contratação de backup externo; 
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6.6 GESTÃO 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 2, segue cópia do Relatório de Participação das Despesas sobre os Centros de Custo do CRPRS, do exercício de 2018. 

 

6.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

A gestão AmpliaPsi considerou no seu planejamento estratégico os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 2015. Em 2018 trabalhamos pela redução de uso de papel e de outros materiais de expediente. Realizamos o monitoramento das 
impressões realizadas visando e redução da quantidade de impressões e ainda centralizamos as impressoras de forma setorial, visando uma melhor utilização 
dos recursos disponíveis.  

Merece destaque a disponibilização da revista Entrelinhas de forma digital, decisão realizada mediante pesquisa com a categoria. Assim, passamos a 
enviar a revista em sua forma impressa apenas para quem deseja recebe-la nesse formato, disponibilizando-a em 
forma digital para toda a categoria.  

Assim, enquanto realizávamos a impressão de 48 mil exemplares a revista em 2017, 
pudemos passar a imprimir cerca de 16 mil exemplares em 2018, demonstrando a busca 
por assegurar padrões de consumo sustentáveis, em 
conformidade com o Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de nº 12, e ainda a importância 
dada por toda a categoria à sustentabilidade. Os 
exemplares tem custos com impressão e 
posteriormente custos com envio, e a impressão de 
uma quantidade menor de exemplares permite uma 
redução bastante significativa dos gastos necessários 
para que a revista chegue de forma física a cada 
profissional registrado.  
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Figura 48 - Despesas de impressão e envio da revista entrelinhas  

Figura 47 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 12  
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Por fim, da ótica mais relevante para toda a sociedade, podemos afirmar que o resultado dessa consulta à 
categoria para que seja utilizada a revista em formato digital trouxe impactos diretos ao meio ambiente. A redução 
na quantidade de 31.500 exemplares impressos evitou a impressão de 882.000 páginas em 2018, se compararmos 
com a quantidade de páginas impressas em 2017.   

Ao apresentarmos a importância da profissão da Psicologia nos diferentes 
âmbitos sociais, entendemos que o Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis perpasse todas as ações realizadas, visto que a Profissão de 
Psicóloga/o responde ao seu Código de Ética que têm como primeiro princípio 
fundamental a Declaração dos Direitos Humanos. 

Nas demais ações podemos apresentar exemplos que contemplaram os 
seguintes objetivos: 

 Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Durante as 
Realização dos eventos preparatórios para o 9º Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas – Etapa Sul – Educação e Laicidade: ocorridos em Santa 
Maria (23/05); Caxias do Sul (14/06); Porto Alegre (15/06); e, São Borja (21/06), os profissionais da Saúde, Educação e Assistência Social discutiram o conceito 
da laicidade e seu atravessamento nas políticas públicas. Onde os reflexos da falta de conhecimento do tema interferem na atuação profissional psicóloga/o e 
quais as formas de minimizar o sofrimento das pessoas (adultos e crianças) minimizando a excessiva indicação de medicalização. 

A mesma temática foi retomada durante a participação no “Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão”, 
realizado nos dias 14 a 18 de novembro, em São Paulo: o CRPRS apresentou os relatos de experiência “Psicologia da e na 
Educação: contribuições do Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia/RS” e “Psicologia, laicidade e políticas 
de educação: tecendo diálogos de resistência e enfrentamento” 

Ainda nesta ODS, em 30/11, o CRPRS publicou manifestação pelo Dia de Luta contra a Aids: reforçando a importância 
das políticas públicas para os resultados contra a epidemia e seu compromisso na garantia dos direitos sexuais e à saúde de 
toda a população brasileira. 

Com ênfase na Infância e Adolescência, o CRPRS elaborou nota de Orientação técnica para a Categoria profissional 
em 10/04/2018. A fim de garantir maior acesso, realizou uma transmissão ao vivo sobre atuação de psicólogas/os em casos 
de violência contra criança e adolescente, em 15/05, através de live na página do CRPRS no Facebook. 

A partir desta ação levou a discussão para os seguintes municípios, que servirão de referência e multiplicação das ações: Capão da Canoa/Polo Litoral 
Norte (reunião em 09/06); Bagé/Polo Bagé (reunião em 24/11);  

Figura 49 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 16  

Figura 50 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 3  
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No âmbito legislativo, o CRPRS participou de Audiência Pública sobre projeto do Estatuto 
da Adoção (PL 394/2017), em 13/08 em conjunto com a Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa do Estado e com o Conselho Regional de Serviço Social do 
Rio Grande do Sul (CRESSRS). A audiência debateu garantias contra a violação da convivência 
familiar e comunitária de crianças e adolescentes contidas na proposta do Estatuto, em 
tramitação no Senado. 

Em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes: para marcar a data, o CRPRS lançou a campanha “A/O psicóloga/o não pode se 
omitir – Identificar, Notificar, Proteger” e ainda participou através de fala sobre formas de 
combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em evento promovido pela equipe de 
Saúde Mental do município de Arvorezinha “IV Reinventado Saúde Mental: pela vida e contra 
o retrocesso”.  

Para o Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos, bem como o 
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles, visto que atuando em nosso micro sistema 
(Conselho Regional dentro de um Sistema de Conselhos a 
nível Nacional) foram trabalhadas as seguintes ações: Acessibilidade, pois o CRPRS precisa se comunicar com a sociedade 
e toda a categoria profissional, incluindo os profissionais com deficiência, que não eram contemplados até esta gestão. 
Foram instituídas as ações de audiodescrição e intérprete de Libras nos canais de comunicação com a categoria e desta 
forma serviu de modelo aos demais Conselhos regionais, incluindo o Conselho Federal 
de Psicologia (CFP). Neste ano podendo ser conferidas nas imagens postadas nas redes 

sociais do CRPRS e Contratação de intérprete de libras em eventos CRPRS: eventos com transmissão online (Encontro 
Gaúcho da Psicologia e Seminário de Psicologia e Políticas Públicas), o Encontro Mulheridades, Direitos Humanos e 
Psicologia e a live sobre Acessibilidade e Inclusão contaram com intérprete de libras. Ainda em relação a acessibilidade foi 
Realizada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) uma reunião ampliada sobre acessibilidade, em 09/11, na Sede do 
CRPRS: o encontro aberto a psicólogas/os debateu a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para tratar do tema, sendo o 
GT instaurado em 30/11/2018.  

Ainda dentro do tema da Inclusão, foram realizadas atividades contemplando a  temática sobre o Racismo. Em 25/10, 
houve realização do evento “O racismo tem dessas coisas” abordando o racismo na psicoterapia, na Sede do CRPRS, em 

Figura 52 - Campanha A/O psicólo ga/o n ão pode se omitir 

Figura 51 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 4  

Figura 53 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 10  
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Porto Alegre onde foi destacada a importância do tema para a Psicologia, principalmente considerando que ainda há uma lacuna na formação das/os 
psicólogas/os com relação a questões raciais. Foi desenvolvido  o Projeto:  “Ciclo – O Racismo tem dessas coisas”, em cinco edições, ocorridas na Sede do CRPRS, 
trabalhando diferentes temas: em 30/08, abordou o racismo na formação psicológica; em 27/09, abordou o racismo na juventude; em 25/10, abordou o racismo 
na psicoterapia; 29/11, abordou o racismo no contexto das políticas públicas. O ciclo teve o objetivo de promover reflexão sobre estratégias de superação do 
racismo em diferentes campos de atuação da Psicologia, incluindo locais de trabalho, organizações, políticas públicas, formação, socio educação, entre outros. 
Também a temática da Inclusão dos Povos Indígenas através da realização do evento “Psicologia, Direitos Humanos e Povos Indígenas”, em 03/04, no município 
de Passo Fundo, onde foi promovido o debate junto às/aos psicólogas/os da região acerca dos direitos humanos e suas interseções com as diversas formas de 
violência de Estado a este grupo específico. 

E a Inclusão da minoria LGBTQ+ a partir das seguintes atividades: publicação em 29/01 pelo CRPRS de manifestação pelo Dia da Visibilidade Trans: 
reforçando seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito contra a diversidade de gênero e conclamando as/os profissionais a defenderem a 
garantia de direitos e atenção em saúde das pessoas transexuais e travestis. Em 28/06, o CRPRS publicou manifestação pelo Dia do Orgulho LGBT: reforçando 
seu compromisso em promover a atenção integral à saúde da população LGBT a garantia dos direitos dessa população e a defender uma sociedade livre de 
preconceitos. E culminando na realização de roda de conversa sobre saúde LGBT, em 30/10, na Subsede Centro-Oeste do CRPRS: a atividade foi realizada em 
parceria com o Coletivo Voe, grupo de ativismo LGBT de Santa Maria. Na atividade foram apresentadas as Resoluções do CFP nº 001/99, que estabelece normas 
de atuação para as/os psicólogas/os em relação à questão da orientação sexual, e 001/2018, que estabelece normas de atuação para as/os psicólogas/os em 
relação às pessoas transexuais e travestis, além do destaque ao compromisso ético das/os profissionais da Psicologia. 

Nesta ODS, ainda foram realizadas atividades contemplando a inclusão e desenvolvimento de oportunidades para aprendizagem nos grupos das pessoas 
que vivem em regime de cerceamento de liberdade por cumprimento de pena. Foi realizada atividade de encontro com profissionais, em 09/05, em Passo 
fundo com objetivo de apresentar e discutir a norma técnica 001/2018 – Departamento de Tratamento Penal. Além disso, também se discutiu proposta de 
redução de danos aplicada à população prisional. Na cidade de Santa Maria foi realizado Seminário “Sistema prisional: entre grades e possibilidades”, em 15/06, 
que ofereceu debate ético sobre o sistema na ótica das/os psicólogas/os, através da reflexão das alternativas à política de encarceramento. 

De maneira transversal, também foi incluído o Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas, quando no dia 08/03 em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o CRPRS publicou 
manifestação pela erradicação das violências contra as mulheres onde reafirmou a importância do papel da/o psicóloga/o 
no acolhimento, na orientação e no fortalecimento da autonomia das mulheres em situação de vulnerabilidade e violências. 
Ainda nesse tema o CRPRS realizou em 24/03, na Sede em Porto Alegre o “Encontro Mulheridades, Direitos Humanos e 
Psicologia”, cuja atividade objetivou conscientizar profissionais da Psicologia sobre suas responsabilidades em relação a 
episódios de violência de gênero. Reuniu especialistas do meio acadêmico e integrantes de movimentos sociais para discutir 
o tema e ainda realizou uma fala de 20 minutos sobre a “Violência contra a mulher e a relação com a dor”, durante Seminário 
“Mulheres que Vivem com Dor”, em 04/05, em Porto Alegre. As atividades culminaram com  a realização de Reunião 
Ampliada com o tema “Violência contra as mulheres e a questão racial”, em 10/12, na Subsede Serra: o evento promovido 

Figura 54 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 5  



78 

em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Caxias do Sul, integrou a programação da mobilização global “16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres”. 

Ao desenvolver ações referentes à Psicologia Organizacional e do Trabalho, o CRPRS contemplou o Objetivo 8: Promover 
o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, 
quando em 05/05/2018 realizou evento sobre a Reforma Trabalhista e Saúde na Sede onde debateu o impacto da nova 
legislação, que entrou em vigor em novembro de 2017, na qualidade de vida no trabalho dos brasileiros, orientando a categoria 
quanto às práticas nas organizações a partir desse contexto. E ainda realizou no dia 10/11/2018 na Subsede Serra, em Caxias 
do Sul uma roda de conversa sobre “Empreendedorismo, Marketing e Psicologia: uma parceria que dá certo”, objetivou  
suscitar nas/os profissionais de Psicologia o interesse em empreender e, a partir disso, instrumentalizá-los com estratégias de 
marketing adequadas na divulgação de seus serviços junto ao mercado de trabalho; captando e fidelizando clientes de forma 
ética. Ainda pensando no grupo de funcionários da Autarquia e suas condições de trabalho, foi adquirida e reformada uma 
sala de 76 metros quadradas que foi anexada à Sede atual do CRPRS. 

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55 - Objetivo do Desenvolvime nto Sustentável nº 8  



79 

7.  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

7.1  DECLARAÇÃO DA CONTADORA 
 

As Demonstrações Contábeis do 
Conselho Regional de Psicologia do Rio 
Grande do Sul – CRPRS foram aprovadas 
pelo Plenário de Conselheiros da gestão 
vigente. 

Esta declaração refere-se às 
Demonstrações Contábeis do exercício de 
2018. 

As Demonstrações Contábeis do 
Conselho Regional de Psicologia do Rio 
Grande do Sul são as seguintes: 

 Balanço Orçamentário - evidencia 
as receitas e as despesas orçamentárias, 
confrontando o orçamento inicial e as suas 

alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. 
  Balanço Financeiro - demonstra 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. 

  Balanço Patrimonial - evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 
situação patrimonial do Conselho. 

 Demonstração das Variações Patrimoniais - demonstra as variações 
patrimoniais quantitativas e o resultado patrimonial. O resultado patrimonial 
é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e 
diminutivas. 

  Demonstração dos Fluxos de Caixa - evidencia as movimentações 
havidas no caixa e seus equivalentes nos fluxos das operações, dos 
investimentos e dos financiamentos. 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com 
a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª 
edição - MCASP. 

Declaro que as informações constantes nas Demonstrações Contábeis: 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, 
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, regidas pela Lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, relativas ao exercício de 2018, refletem nos seus aspectos mais 
relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho 
Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. 

 

Porto Alegre, 30 de abril de 2019. 

Aline Clivatti dos Santos 

CRCRS nº 66.415/O-3 

Contadora 

Figura 56 - Aline Clivatti dos Santos, 
Contadora do CRPRS 
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7.2  RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

 

Apresentamos o resumo dos principais critérios e políticas contábeis 
adotados pelo CRPRS, em consonância com os dispositivos legais que regem 
a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

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 e 
reavaliado periodicamente. Para o cálculo da depreciação, a qual é 
registrada mensalmente, utiliza-se 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: 

 

 Os parâmetros definidos para a depreciação dos bens imóveis foram 
vida útil de 50 anos e valor residual de 70%, de acordo com o laudo técnico 
da reavaliação patrimonial realizada por empresa especializada. 
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7.3  BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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7.4 BALANÇO FINANCEIRO 
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7.5 BALANÇO PATRIMONIAL 

 
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 
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7.6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
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7.7 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2018 
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 2018 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. 

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 2018 é demonstrado pela 
diferença entre o total de Receitas Realizadas de R$ 10.532.599,68 e o total 
de Despesas Empenhadas de R$ 9.597.336,69, apresentando um superávit 
orçamentário de R$ 935.262,99.  
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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 2018 é demonstrado pela 
diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários (R$ 
10.532.599,68) com os extraorçamentários (R$ 6.138.938,30) que foi de R$ 
16.671.537,98 e dos dispêndios orçamentários (R$ 9.597.336,69) e 
extraorçamentários (R$ 6.037.600,32) que foi de R$ 15.634.937,01, 
apresentando um resultado positivo de R$ 1.036.600,97 o qual também 
pode ser apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício 
seguinte (R$ 5.801.355,72) e o saldo em espécie do exercício anterior (R$ 
4.764.754,75). 

III- Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 
situação patrimonial da entidade pública. Sobre o balanço patrimonial 
podemos destacar: 

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 e Tributo a recuperar), 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 2019 recebidas em 
dezembro de 2018). 

b) Ativo Não-Circulante 

O Ativo Não-Circulante inclui o Imobilizado que é composto pelos Bens 
Móveis e Imóveis, deduzidos pela Depreciação. 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: 

 

 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 2018, o CRPRS realizou a Reavaliação Patrimonial de 
todos os bens móveis e imóveis. A empresa contratada para a realização do 
serviço foi a Lautec Laudos Técnicos de Engenharia Ltda. Os aumentos ou 
diminuições relativas à reavaliação patrimonial foram reconhecidos no 
resultado patrimonial do exercício através da Reavaliação de Imobilizado e 
Redução a valor recuperável de Imobilizado, respectivamente. 

Alinhada à política do CRPRS para gestão do ativo imobilizado, a Lautec 
determinou como parâmetros de Vida Útil Total e Valor Residual para os 
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bens móveis os já adotados pelo Conselho, conforme tabela acima. Na 
avaliação física individual foi determinada a Vida Útil Remanescente de cada 
bem, a qual foi atualizada no sistema de controle patrimonial. 

Para os bens imóveis, a Lautec determinou a Vida Útil Remanescente 
de 50 anos e o Valor Residual de 70%, sendo este último conforme já 
adotado pelo CRPRS. 

Como os resultados dos laudos da Reavaliação Patrimonial realizada 
pela Lautec apresentaram, em sua maioria, avaliações aumentativas, o Ativo 
Imobilizado do CRPRS, ao final do exercício de 2018, reflete valores 
atualizados que correspondem ao seu valor justo. 

O Imobilizado apresenta a seguinte composição: 

DESCRIÇÃO 31/12/2018 31/12/2017 
BENS MÓVEIS 622.514,54 208.032,01 
Móveis e Utensílios 365.383,03 343.515,49 
Máquinas e Equipamentos 102.006,18 102.567,20 
Utensílios de Copa e Cozinha 22.015,92 29.260,99 
Equipamentos de Processamento de Dados 126.959,24 186.033,41 
Outros Bens Móveis 13.358,71 13.826,00 
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -7.208,54 -467.171,08 
BENS IMÓVEIS 4.922.645,21 3.345.598,45 
Salas 4.925.000,00 3.441.091,47 
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -2.354,79 -95.493,02 
TOTAL IMOBILIZADO 5.545.159,75 3.553.630,46 

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 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). 

d) Passivo Não-Circulante 

O Passivo Não-Circulante não apresentou nenhum saldo ao final do 
exercício de 2018. 

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 2018 demonstra o total do Ativo 
de R$ 12.728.736,62 e o total do Passivo de R$ 457.048,27, apresentando o 
Resultado Acumulado de R$ 12.271.688,35, o qual está constituído pelo 
Superávit do Exercício de R$ 3.296.188,29 e pelo Superávit Acumulado de 
Exercícios Anteriores de R$ 8.975.500,06. 

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 2018 apresentou o total das variações 
quantitativas aumentativas de R$ 14.821.089,37 e o total das variações 
quantitativas diminutivas de R$ 11.524.901,08, gerando como resultado 
patrimonial do período um Superávit de R$ 3.296.188,29. 
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A Reavaliação Patrimonial realizada pela Lautec, descrita no item 2.3 
subitem III letra b, resultou em variações patrimoniais aumentativas de 
Reavaliação de Imobilizado de R$ 2.052.952,30 e em variações patrimoniais 
diminutivas de Redução a valor recuperável de Imobilizado de R$ 7.777,66, 
impactando significativamente o resultado patrimonial do exercício de 
2018.  

 

 

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 2018 
foi de R$ 1.036.600,97, apurada através do Fluxo de caixa líquido das 
atividades das operações de R$ 1.050.996,86 e do Fluxo de caixa líquido das 
atividades de investimento negativo de R$ 14.395,89. 

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. 

O Passivo Contingente apresenta a seguinte composição: 

Número do processo Ano Comarca Natureza Valor (R$) Status Obrigação 
Probabilidade 

de saída de 
recursos 

Probabilidade de 
estimativa 

confiável do valor 

0001170-22.2014.504.0022 2011 Porto Alegre 
Reclamatória. 

Trabalhista 
 R$ 678.000,00  

Ação Procedente com a obrigação de fazer, já 
cumprida pelo CRPRS. Autora postula 

indenização, negada em primeira instância e 
em fase de apreciação pelo TRT4.  

Possível Pouco provável Não possível 

0021959-08.2017.504.0030 2017 Porto Alegre 
Reclamatória 
Trabalhista  R$ 37.500,00  Aguarda audiência de instrução Possível Pouco provável Não possível 

0020546-56.2018.504.0019 2017 Porto Alegre 
Reclamatória 
Trabalhista 

 R$ 200.319,17  Aguarda audiência de instrução Possível Pouco provável Não possível 

0020298-33.2017.504.0017 2018 Porto Alegre 
Reclamatória 
Trabalhista 

 R$ 38.000,00  Aguarda julgamento dos recursos no TRT4. Possível Provável Possível 

3. Considerações Finais 
As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2018 e a Prestação de Contas do exercício de 2018 serão aprovadas pelo Plenário do CRPRS e enviadas 

ao CFP para apreciação e julgamento. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 
 

O presente relatório elaborado foi elaborado pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul seguindo as recomendações da da cartilha de 
orientação elaborada pelo Tribunal de Contas da União.  

Ainda que seja uma pequena unidade administrativa, o CRPRS elaborou o relatório com sua equipe funcional e sua estrutura de governança, 
depreendendo todo o esforço possível para proporcionar à sociedade a melhor disponibilização possível das informações aqui prestadas.  

Houve envolvimento de todos os setores no fornecimento de informações e dados para a elaboração do relatório. Contudo, ainda não há, no processo 
de elaboração, a integração idealizada de todos os setores envolvidos.  

Durante a elaboração do presente relatório, constatamos que os responsáveis pela governança, bem como os funcionários envolvidos, necessitam de um 
maior conhecimento e capacitação da estrutura de um relatório integrado de gestão, apesar de apresentarmos – no presente relatório – uma melhoria 
significativa em comparação com o relatório do ano anterior, tanto na quantidade como na qualidade das informações prestadas. 

A respeito da integridade dos dados, podemos informar que os dados são fieis à realidade e aos controles internos que possuímos, havendo ciência de 
parte dos gestores a respeito de sua responsabilidade em assegurar a integridade desse relatório. 

O principal desafio futuro que identificamos em relação à elaboração do relatório de gestão, é o desenvolvimento de certa apropriação de determinados 
setores a respeito da responsabilidade pela prestação de suas informações, permitindo que o relatório seja elaborado de forma mais fluída e integrada. Para 
sanar as questões apresentadas, pretendemos realizar capacitações internas e, buscando melhoria dos futuros relatórios, organizaremos uma comissão para 
fazer acompanhamento e compilaçao contínua para elaboração da estrutura, sendo atendida essa estrutura – em sua totalidade – até 2021. 

Sem mais, ficamos à disposição. 

Evelise Arispe de Campos, 

Coordenadora Administrativa do CRPRS, 

CRA-RS 1528. 
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ANEXO 2 – PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS SOBRE OS CENTROS DE CUSTO - FASE PAGAMENTO 
 

Centro de Custo x Conta 
Total 

Realizado 
% sobre o 

Total 

01.01.01 - PLENARIAS 80.570,13   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  374,00 0,46 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  20.477,84 25,42 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  561,00 0,70 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 14.385,00 17,85 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  2.247,34 2,79 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  435,60 0,54 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

630,38 0,78 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  12.672,26 15,73 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

1.011,17 1,26 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 1.004,81 1,25 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  25.149,75 31,21 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  869,25 1,08 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  751,73 0,93 

01.01.02 - ASSEMBLEIAS 1.719,43   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  561,00 32,63 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

786,67 45,75 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  371,76 21,62 

01.01.03 - REUNIOES 30.651,67   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  355,00 1,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  13.065,50 42,63 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  1.683,00 5,49 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 7.623,66 24,87 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  687,18 2,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  143,20 0,47 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  2.230,91 7,28 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

120,44 0,39 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  3.974,81 12,97 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  691,60 2,26 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  76,37 0,25 

01.01.04 - APAF 9.076,69   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  1.728,00 19,04 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  2.901,63 31,97 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  472,00 5,20 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

2.509,16 27,64 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

1.190,80 13,12 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  261,00 2,88 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  14,10 0,16 

01.01.05 - EVENTOS 304.254,83   
    
  

6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 

16.151,30 5,31 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  187,00 0,06 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  6.825,50 2,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  7.096,00 2,33 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 5.177,00 1,70 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 3.525,00 1,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  23.409,63 7,69 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

5.945,02 1,95 
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6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

5.721,72 1,88 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  3.612,54 1,19 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  1.805,00 0,59 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  26,30 0,01 

  6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional  7.200,00 2,37 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 

217.572,82 71,51 

01.01.06 - OUTRAS 1.487,16   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  374,00 25,15 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

556,58 37,43 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  556,58 37,43 

01.01.09 - DIRETORIA 27.314,59   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  13.873,84 50,79 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 2.883,50 10,56 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  792,37 2,90 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  753,38 2,76 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  8.862,15 32,44 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  149,35 0,55 

01.01.10 - COREP 18.335,87   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  4.675,00 25,50 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 1,02 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 395,00 2,15 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  100,70 0,55 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  89,45 0,49 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  5.548,20 30,26 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

287,00 1,57 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  6.768,37 36,91 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  280,25 1,53 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  4,90 0,03 

01.01.11 - REPRESENTAÇÕES 30.927,60   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  2.056,00 6,65 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  7.778,41 25,15 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  748,00 2,42 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 4.190,50 13,55 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 901,00 2,91 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  1.889,97 6,11 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  1.945,86 6,29 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

1.403,23 4,54 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

1.351,94 4,37 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

1.704,58 5,51 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 649,80 2,10 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  6.057,96 19,59 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  228,00 0,74 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  22,35 0,07 

01.01.12 - PARTICIPAÇÕES 40.015,49   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  2.764,00 6,91 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  3.519,00 8,79 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  5.828,12 14,56 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  15.785,22 39,45 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  152,90 0,38 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

5.018,40 12,54 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  6.623,15 16,55 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 233,70 0,58 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  85,50 0,21 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  5,50 0,01 

01.01.13 - AUXÍLIOS / APOIOS 5.561,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  2.314,81 41,63 
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6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

3.246,19 58,37 

01.02.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS 4.273.616,63   
    
  6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  1.787.630,03 41,83 

  6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço  141.025,34 3,30 

  6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão  52.511,07 1,23 

  6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 131.967,05 3,09 

  6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal  13º Salário 199.727,65 4,67 

  6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias  23.773,20 0,56 

  6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 71.609,77 1,68 

  6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras  4.740,97 0,11 

  6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno  141,39 0,00 

  6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias  214.829,28 5,03 

  6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado 23.999,02 0,56 

  6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Insalubridade 2.448,60 0,06 

  6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal  562.082,72 13,15 

  6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 257.707,32 6,03 

  6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento  26.153,65 0,61 

  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  48.881,96 1,14 

  
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao 
Trabalhador - Pat 

312.921,54 7,32 

  6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde  342.586,35 8,02 

  6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico  17.128,72 0,40 

  6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação  9.699,54 0,23 

  6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche  37.429,76 0,88 

  6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico 4.421,70 0,10 

  6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários 200,00 0,00 

01.02.01.04 - CAPACITAÇÃO 5.498,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  864,00 15,71 

  6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários 4.634,00 84,29 

01.02.02 - MATERIAL DE CONSUMO 70.006,62   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente  12.840,79 18,34 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis  6.334,40 9,05 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas  6.020,00 8,60 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação 
Profissional  

2.670,15 3,81 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  398,00 0,57 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática  2.030,50 2,90 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base  4.596,51 6,57 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia  4.500,52 6,43 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens 
Móveis  

1.100,00 1,57 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha  1.724,36 2,46 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação  5.791,27 8,27 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e 
Conservação  

7.335,72 10,48 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e 
Homenagens 12.917,00 18,45 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança 532,40 0,76 

  6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e 
outros 

765,00 1,09 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 

450,00 0,64 

01.02.03.01 - PESSOA FISICA 43.722,14   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários  33.384,30 76,36 

  6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física 2.500,00 5,72 

  6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios  1.699,27 3,89 

  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações  1.858,57 4,25 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - INSS Sobre Serviços Prestados  4.280,00 9,79 

01.02.03.02 - PESSOA JURIDICA 540.937,20   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e 

Homenagens 
218,00 0,04 

  6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários  8.496,40 1,57 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  2.540,60 0,47 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  3.370,80 0,62 
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  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  2.780,00 0,51 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de 
Encomendas  

5.750,11 1,06 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana 9.924,65 1,83 

  6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios  83.500,71 15,44 

  6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática  88.543,64 16,37 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e 
Jardinagem  

11.520,00 2,13 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e 
Preventiva  2.481,82 0,46 

  6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho  736,00 0,14 

  6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios  6.676,82 1,23 

  6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos  8.070,00 1,49 

  6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e 
Equipamentos  

22.623,22 4,18 

  6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis  6.428,73 1,19 

  6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  105.278,72 19,46 

  6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis  370,00 0,07 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens 
Imóveis  

4.400,00 0,81 

  6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica  36.839,70 6,81 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

41.090,06 7,60 

  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações  44.669,59 8,26 

  6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet  15.561,57 2,88 

  6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades 10.782,48 1,99 

  6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições  300,00 0,06 

  6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros 3.700,00 0,68 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 2.785,00 0,51 

  6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação 883,53 0,16 

  6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários 2.746,00 0,51 

  6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais 7.770,00 1,44 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais  99,05 0,02 

01.02.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 94.446,46   
    

  6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis  518,00 0,55 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens 
Imóveis  

79.532,57 84,21 

  6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios  1.387,00 1,47 

  6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos  9.458,89 10,02 

  
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de 
Dados  

3.550,00 3,76 

01.02.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS 10.321,74   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  2.305,18 22,33 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  3.281,50 31,79 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

1.167,99 11,32 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 1.834,74 17,78 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.732,33 16,78 

01.02.07 - OUTRAS DESPESAS 55.226,68   
    
  

6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e 
Serviços 

133,14 0,24 

  
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações 
Tributárias 25,26 0,05 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  907,00 1,64 

  6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

177,40 0,32 

  6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros 180,30 0,33 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas  9.212,60 16,68 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais  1.648,74 2,99 

  6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais  20.363,81 36,87 

  6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições  980,32 1,78 

  6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  3.161,77 5,73 

  6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários  18.436,34 33,38 

  6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança  0,00 0,00 

01.02.08 - REPASSES CFP 2.626.551,10   
    
  6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte  2.006.128,15 76,38 

  6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista 501.532,04 19,09 

  6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções 118.890,91 4,53 
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01.02.09 - DESPESAS DE COBRANÇA 265.883,34   
    
  6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de 

Cobrança  
134.072,20 50,43 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

22,80 0,01 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais  8.445,44 3,18 

  6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições  417,10 0,16 

  6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança  122.925,80 46,23 

01.02.10 - JORNAL ENTRELINHAS 60.264,31   
    
  

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

26.254,31 43,57 

  6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais 34.010,00 56,43 

  6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 

01.02.11 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 262.699,48   
    
  6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional  219.330,78 83,49 

  6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades 570,00 0,22 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e 
matérias 

39.618,70 15,08 

  6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais 1.980,00 0,75 

  6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação 1.200,00 0,46 

01.03.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS 44.156,24   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  3.744,00 8,48 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  6.091,00 13,79 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  1.728,00 3,91 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  7.097,60 16,07 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  6.290,17 14,25 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  2.126,47 4,82 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

6.414,54 14,53 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

6.539,51 14,81 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  1.289,45 2,92 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  275,50 0,62 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana 300,00 0,68 

  6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições  2.260,00 5,12 

01.03.02 - OUTRAS DESPESAS 10.193,20   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  4.573,85 44,87 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  4.573,85 44,87 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

1.045,50 10,26 

01.05.02 - REUNIÕES 21.967,15   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  11.006,50 50,10 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  41,15 0,19 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  10.919,50 49,71 

01.05.03 - OUTRAS DESPESAS 9.775,35   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  1.277,82 13,07 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  465,88 4,77 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 6.299,33 64,44 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.732,32 17,72 

01.06.01 - EVENTOS 195,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  195,00 100,00 

01.06.02 - REUNIÕES 7.896,50   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  3.241,50 41,05 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  4.655,00 58,95 

01.07.02 - REUNIÕES 4.751,41   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  1.090,83 22,96 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  239,40 5,04 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

492,01 10,36 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  2.929,17 61,65 

01.08.01 - EVENTOS 8.585,56   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  935,00 10,89 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  654,50 7,62 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 158,00 1,84 
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6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

697,00 8,12 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 4.244,25 49,43 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.891,91 22,04 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  4,90 0,06 

01.08.02 - REUNIÕES 17.387,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  5.361,00 30,83 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 1.975,00 11,36 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  10.051,00 57,81 

01.08.03 - OUTRAS DESPESAS 187,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  187,00 100,00 

01.08.04 - PLENÁRIAS DE JULGAMENTO 4.491,81   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  1.402,48 31,22 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 1.425,50 31,74 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  80,71 1,80 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.566,70 34,88 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  16,42 0,37 

01.10.01 - EVENTOS 7.718,60   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  1.043,00 13,51 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  705,00 9,13 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 237,00 3,07 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 725,00 9,39 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  1.885,21 24,42 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

321,16 4,16 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  481,76 6,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.028,67 13,33 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  1.284,75 16,64 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  7,05 0,09 

01.10.02 - REUNIÕES 1.058,00   
    

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  176,66 16,70 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 881,34 83,30 

01.11.01 - EVENTOS 4.841,82   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  374,00 7,72 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  748,00 15,45 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 516,00 10,66 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  145,80 3,01 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  513,00 10,60 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  41,30 0,85 

  6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos  1.202,50 24,84 

  6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 

1.301,22 26,87 

01.11.02 - REUNIÕES 2.005,42   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  358,50 17,88 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 1.343,00 66,97 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

174,25 8,69 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  129,67 6,47 

01.11.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 6.452,95   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  2.369,00 36,71 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  904,00 14,01 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 301,00 4,66 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 237,00 3,67 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  714,25 11,07 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  96,10 1,49 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  881,60 13,66 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  950,00 14,72 

01.12.01 - EVENTOS 187,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 100,00 

01.12.02 - REUNIÕES 3.294,13   
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  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  187,00 5,68 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  561,00 17,03 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 987,50 29,98 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 395,00 11,99 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  226,30 6,87 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  177,33 5,38 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  760,00 23,07 

01.15.02 - REUNIÕES 3.493,11   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  374,00 10,71 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 2.589,34 74,13 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  15,28 0,44 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

130,69 3,74 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  383,80 10,99 

01.16.01 - EVENTOS 8.274,32   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  561,00 6,78 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  342,84 4,14 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 158,00 1,91 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

842,54 10,18 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 3.220,92 38,93 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  2.716,92 32,84 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  14,10 0,17 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 

418,00 5,05 

01.16.02 - REUNIÕES 6.429,48   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  2.150,50 33,45 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 2.106,66 32,77 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  2.172,32 33,79 

01.16.03 - OUTRAS DESPESAS 24.491,16   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e 

Homenagens 
218,00 0,89 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  331,00 1,35 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  3.828,00 15,63 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  1.204,30 4,92 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  8.056,97 32,90 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

495,08 2,02 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

2.787,50 11,38 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 980,37 4,00 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  5.765,54 23,54 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  94,40 0,39 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e 
Homenagens 730,00 2,98 

01.18.01 - EVENTOS 374,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  187,00 50,00 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 50,00 

01.18.02 - REUNIÕES 1.151,55   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 16,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 869,00 75,46 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  95,55 8,30 

01.19.01 - EVENTOS 1.538,89   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  93,50 6,08 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 12,15 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 79,00 5,13 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 294,00 19,10 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

110,19 7,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  281,20 18,27 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  494,00 32,10 

01.19.02 - REUNIÕES 24.468,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 224,00 0,92 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 24.244,00 99,08 
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01.19.04 - REPRESENTAÇÕES 158,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 158,00 100,00 

01.20.03 - OUTRAS DESPESAS 725,55   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  187,00 25,77 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  93,70 12,91 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  444,85 61,31 

01.22.01 - EVENTOS 19.498,81   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  935,00 4,80 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  2.057,00 10,55 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  1.683,00 8,63 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 158,00 0,81 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 158,00 0,81 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  960,55 4,93 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  867,96 4,45 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  1.535,45 7,87 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

888,44 4,56 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

2.296,03 11,78 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 4.431,44 22,73 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  2.682,44 13,76 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  822,70 4,22 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  22,80 0,12 

01.22.02 - REUNIÕES 12.184,68   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  187,00 1,53 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  3.460,34 28,40 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 1,53 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 316,00 2,59 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 1.106,00 9,08 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  583,42 4,79 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

1.129,05 9,27 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 270,75 2,22 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  4.920,39 40,38 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  24,73 0,20 

01.23.02 - REUNIÕES 1.280,56   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  654,66 51,12 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  374,00 29,21 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  251,90 19,67 

01.24.02 - REUNIÕES 5.776,89   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  187,00 3,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  187,00 3,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 237,00 4,10 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

589,32 10,20 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

292,91 5,07 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

312,63 5,41 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 2.724,63 47,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  598,50 10,36 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  647,90 11,22 

01.25.01 - EVENTOS 707,83   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  374,00 52,84 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 79,00 11,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  13,95 1,97 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

240,88 34,03 

01.25.02 - REUNIÕES 480,60   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 395,00 82,19 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  85,60 17,81 

02.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS 790,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  790,00 100,00 
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02.01.03.01 - PESSOA FISICA 67,01   
    
  6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas  67,01 100,00 

02.01.03.02 - PESSOA JURIDICA 41.319,73   
    
  

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e 
Homenagens 480,40 1,16 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  3.146,00 7,61 

  6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e 
Jardinagem  

4.640,59 11,23 

  6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis  23.707,88 57,38 

  6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  4.276,91 10,35 

  6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica  918,81 2,22 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

481,03 1,16 

  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações  2.650,60 6,41 

  6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros 200,00 0,48 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas  817,51 1,98 

02.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS 6.656,91   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  2.431,00 36,52 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  22,80 0,34 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

610,90 9,18 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 2.609,24 39,20 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  982,97 14,77 

02.01.07 - OUTRAS DESPESAS 649,48   
    
  6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  649,48 100,00 

02.02 - EVENTOS / REUNIÕES 24.738,96   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  1.309,00 5,29 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  2.711,50 10,96 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  1.652,00 6,68 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 553,00 2,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 4.130,00 16,69 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  80,00 0,32 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  627,15 2,54 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

1.339,68 5,42 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

1.648,69 6,66 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  609,88 2,47 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 2.977,18 12,03 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  4.403,47 17,80 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  2.659,41 10,75 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios  38,00 0,15 

02.04.02 - REUNIÕES 232,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  156,00 67,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 76,00 32,76 

02.10.02 - REUNIÕES 86,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 86,00 100,00 

03.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS 855,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  855,00 100,00 

03.01.03.01 - PESSOA FISICA 41,44   
    
  6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 

Institucional  
41,44 100,00 

03.01.03.02 - PESSOA JURIDICA 34.269,24   
    
  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  171,00 0,50 

  6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e 
Jardinagem  

6.193,00 18,07 

  6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis  16.546,71 48,28 

  6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  5.410,73 15,79 

  6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica  1.239,10 3,62 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

506,11 1,48 

  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações  3.533,31 10,31 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas  669,28 1,95 

03.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS 11.908,99   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  3.490,68 29,31 
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  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  71,50 0,60 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

2.578,85 21,65 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 4.639,07 38,95 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  1.128,89 9,48 

03.01.07 - OUTRAS DESPESAS 496,96   
    
  6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  496,96 100,00 

03.02 - EVENTOS / REUNIÕES 1.480,35   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  187,00 12,63 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  188,40 12,73 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

533,00 36,00 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

266,50 18,00 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

305,45 20,63 

04.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS 2.693,27   
    
  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte  1.327,50 49,29 

  6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche  976,97 36,27 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e 
Jardinagem  

388,80 14,44 

04.01.03.02 - PESSOA JURIDICA 52.076,48   
    
  

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e 
Homenagens 

240,00 0,46 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  688,20 1,32 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  1.179,80 2,27 

  
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e 
Jardinagem  10.369,66 19,91 

  6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis  21.430,89 41,15 

  6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  6.610,71 12,69 

  6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis  680,00 1,31 

  6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica  3.704,14 7,11 

  6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência 
Institucional  

1.648,29 3,17 

  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações  4.525,43 8,69 

  6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades 198,80 0,38 

  6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros 320,00 0,61 

  6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas  480,56 0,92 

04.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS 1.096,13   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  312,00 28,46 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  

784,13 71,54 

04.01.07 - OUTRAS DESPESAS 528,83   
    
  6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  516,23 97,62 

  6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários  12,60 2,38 

04.02 - EVENTOS / REUNIÕES 17.103,56   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários  623,32 3,64 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros  1.839,00 10,75 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores  374,00 2,19 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 2.068,00 12,09 

  6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores 1.791,00 10,47 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários  206,30 1,21 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros  365,50 2,14 

  6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores  2.069,22 12,10 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - 
Funcionários  553,50 3,24 

  6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - 
Conselheiros  

1.107,00 6,47 

  
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - 
Colaboradores  

830,25 4,85 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários 909,53 5,32 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros  2.319,90 13,56 

  6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores  2.047,04 11,97 

04.04.02 - REUNIÕES 474,00   
    
  6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros 474,00 100,00 

TOTAL GERAL 9.322.830,07   


