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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 

31/12/2018 

 

1 CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O Conselho Regional de Psicologia 8ª Região – CPR-PR, Autarquia Federal, criado pela 
Lei 5.766/71, com o objetivo de orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão 
de Psicólogo na jurisdição do Paraná, bem como zelar pelos princípios éticos que 
disciplinam a categoria. Possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira, quanto a gestão de seus serviços, recursos, regime de 
trabalho e relações empregatícias. Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
sob Nº 37.115.391/0001-08. 

De acordo com o art. 150 da Constituição Federal de 1988 CF/88, o CRP-08 possui 
imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços. Os procedimentos 
Administrativos, Financeiros e Contábeis são regidos pela Resolução CFP 010/2007. 

Os recursos do CRP-08 advêm das Anuidades dos Psicólogos e entidades que prestam 
serviços na área de Psicologia, Taxas de Inscrição, Emissão de Cédulas de Identidade 
Profissional e Declarações, sendo que do montante arrecadado, 25% é repassado ao 
Conselho Federal de Psicologia.  

 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em “REAIS”; moeda corrente nacional 
vigente em 31/12/2018, e foram elaboradas com observância aos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público, ao Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis, 
instituído pela Resolução CFP nº 010/2007, estão sendo apresentadas em 
conformidade com a legislação vigente e pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

As demonstrações contábeis do exercício 2018 foram elaboradas observando o Regime 
de Competência para contabilização das Receitas e das Despesas, bem como para a 
apuração do Resultado do Exercício. 

 

2.1 Balanço Orçamentário 

O balanço orçamentário fundamentado no art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra as 
receitas e despesas orçamentárias, comparando o orçamento inicial, suas alterações 
durante a execução das atividades do CRP-PR, demonstrando o resultado 
orçamentário. 

No exercício de 2018 o total de Receitas Realizadas R$ 8.807.456,25 e o total de 
Despesas Empenhadas R$ 8.832.324,54, apresenta um Déficit Orçamentário de R$ 
127.660,07, ocasionado pela diferença entre as receitas realizadas e as despesas 
legalmente empenhadas. 
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2.2 Balanço Financeiro 

Demonstrativo contábil estabelecido no artigo 103 da Lei 4320/64, em que se 
confrontam, as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os 
pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do 
exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

A estrutura do Balanço Financeiro permite verificar, no confronto entre receita e 
despesa, o resultado financeiro do exercício, bem como o saldo em espécie que se 
transfere para o exercício seguinte, saldo esse que pode ser positivo (superávit) ou zero 
(equilíbrio). 

No exercício 2018, o resultado financeiro é demonstrado pela diferença entre a soma 
dos ingressos orçamentários R$ 8.807.456,25 com os extra orçamentários R$ 
2.690.698,26, totalizando R$ 11.498.154,51, e de dispêndios orçamentários R$ 
8.935.116,32 e extra orçamentários R$ 2.618.066,73, total R$ 11.553.183,05, 
apresentando um resultado de R$ - 55.028,54. 

O saldo em espécie que passou para o exercício seguinte foi de R$ 2.091.244,56. 

 

2.3 Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial, artigo 105 da Lei 4320/64, tem a finalidade de demonstrar 
qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial, em determinado momento, 
da entidade. É composto pelo: 

 

2.3.1 Ativo Circulante 

Constitui-se no grupo de contas contábil que registra as disponibilidades (caixa, bancos 
conta movimento e aplicações financeiras), Créditos a Curto Prazo (créditos tributários 
a receber decorrente de anuidades de Psicólogos, receitas de Divida Ativa, que são 
inscritas anualmente com base nas CDA’s emitidas pelo setor financeiro do CRP-PR), 
demais créditos e valores a curto prazo (Adiantamento de Férias), os estoques (material 
de consumo para manutenção das atividades do CRP-PR) e Variação Patrimoniais 
Diminutivas Pagas Antecipadamente (valor de taxas bancárias para emissão de boletos 
das anuidades de 2019, prêmios de seguro a apropriar e serviços de emergências 
médicas a apropriar).  

Durante o exercício 2018, o CRP-PR optou por aplicação financeira, com resgate e 
aplicação automáticas vinculadas as suas contas correntes e a conta de arrecadação. 
Além de manter uma caderneta de poupança no Banco do Brasil, Ag. 1244. 

As aplicações financeiras são de liquidez imediata e podem ser resgatadas a qualquer 
momento, sem perda de rendimento e atendem os requisitos de rentabilidade e 
segurança. 

 

2.3.2 Ativo Não Circulante 

No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não Circulante são registrados todos 
os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade 
e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. 
Nesse grupo estão contabilizados os bens móveis e imóveis do CRP-PR. 
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Conforme estabelecido pela NBC T 16.9, o CRP-PR realiza mensalmente a depreciação 
dos itens do Ativo Imobilizado, utilizando o método de cotas constantes e com valor 
residual conforme tabela abaixo 

Tipo Bem 

Depreciação 

Ativa 

Residual/Revenda 

Vida 

Útil 

(Anos) 

% Depreciação 

Mensal 

Equip. Processamento de Dados Sim 10,00% 5 1,6667 

Instalações Sim 10,00% 25 0,3333 

Máquinas e Equipamentos Sim 10,00% 10 0,8333 

Mobiliário em Geral Sim 10,00% 10 0,8333 

Móveis e Utensílios Sim 10,00% 10 0,8333 

Sist. Processamento de Dados Sim 10,00% 5 1,6667 

Utensílios de Copa e Cozinha Sim 10,00% 10 0,8333 

Edifícios Sim 10,00% 25 0,3333 

 

No exercício findo em 31/12/2018, os saldos do Imobilizado apresentavam a seguinte 
composição: 

Exercício 2018 2017 

IMOBILIZADO 2.976.074,18 3.035.947,68 

 BENS MÓVEIS 734.134,14 646.499,22 

Móveis e Utensílios  256.200,35 233.784,29 

Máquinas e Equipamentos  192.189,35 178.870,49 

Equipamentos de Processamento de Dados  227.343,02 175.443,02 

Sistemas de Processamento de Dados  58.401,42 58.401,42 

Itens Sem Controle Patrimonial 0,00 990,00 

 BENS IMÓVEIS 2.628.843,52 2.774.642,14 

 BENS IMOVEIS 2.628.843,52 2.774.642,14 

Edifícios  1.428.843,52 1.470.959,56 

Terrenos  1.200.000,00 1.200.000,00 

Obras em Andamento 0,00 0,00 

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS 

-386.903,48 -355.193,68 

 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -386.903,48 -355.193,68 

 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -299.750,51 -264.557,00 

 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -47.971,54 -90.636,68 

 (-) Amortização Acumulada 39.181,43 0,00 

INTANGIVEL 800,00 0,00 

 SOFTWARES 800,00 0,00 

Programas de Informática (Softwares) 800,00 0,00 

 

No exercício 2018, adotamos a amortização para bens intangíveis, e criamos a conta 
intangível, para registro de novos bens com essa natureza. Os bens que possuíam essa 
natureza estão registrados no sistema de patrimônio como Sistemas de Processamento 
de Dados, e não é possível fazer a alteração. 
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2.3.3 Passivo Circulante 

O Passivo Circulante é composto pelas seguintes contas: Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias a pagar em Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 
(Restos a Pagar Processados), Obrigações Fiscais a Curto Prazo (Impostos a 
Recolher), Obrigações de Repartição a Outros Entes (Repasses de Cota Parte, Cota 
Revista e Fundo de Seção ao CFP), Provisões a Curto Prazo (Provisões de Férias) 
Demais Obrigações a Curto Prazo (Anuidades Recebidas Antecipadamente). 

 

2.3.4 Patrimônio Líquido 

O Patrimônio Líquido representa a diferença entre o Ativo e o Passivo da Entidade, 
resultando em Resultados Acumulados. 

No exercício 2018, o Balanço Patrimonial, aponta o total do Ativo R$ 8.351.925,91 e o 
Passivo Circulante de R$ 534.048,09, resultando em um Saldo de R$ 7.817.877,82 que 
é composto pelo resultado acumulado de exercícios anteriores mais o superávit do 
Exercício, R$ 1.953.583,34. 

 

2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais 

Este demonstrativo serve para apresentar as variações quantitativas, o resultado 
patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária, Lei 
4320/64, art. 104.  

Variações quantitativas decorrem de atividades que aumentam ou diminuem o 
patrimônio liquido, e as variações qualitativas são decorrentes de atividades que alteram 
a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio liquido. 

A apuração do resultado do exercício se dá pelo confronto entre as variações 
quantitativas aumentativas e diminutivas. Caso esse resultado seja positivo, teremos 
Superávit, caso seja negativo teremos um Déficit. 

No exercício 2018 esse resultado apontou os seguintes valores: 

 2018 2017 

Variações Ativas  R$   9.507.222,84  R$   8.590.386,58 

Variações Passivas  R$   9.153.767,93  R$   7.511.129,89 

Resultado Patrimonial  R$       353.454,91   R$   1.079,256,69  

  

2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

A demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC – evidencia as movimentações ocorridas 
no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos 
financiamentos. 

A geração liquida de caixa e equivalente de caixa no exercício 2018, foi de R$ - 
199.325,31, sendo o resultado do Fluxo de Caixa líquido das atividades das operações, 
que totalizou R$ 45.017,97, deduzido do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de 
Financiamento R$ -102.791,78. Que correspondem às inscrições de Restos a Pagar 
Processados que serão pagos em 2019 R$ 141.551,50. 
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3 TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA (CFP) 

Conforme as disposições constantes nos artigos 77 e 78 da Resolução CFP nº 
003/2007, no que ser refere a Cota Parte, Cota Revista, o CRP-PR efetuou o repasse 
automático de 20% referente a Cota Parte e 5% referente a Cota Revista.  

Demonstramos abaixo os valores repassados ao CFP no exercício de 2018. 

 

NOMENCLATURA VALOR 

Cota Parte 1.635.951,55 

Cota Revista    408.987,96 

Fundo de Seção 93.212,47 

TOTAL 2.138.151,98 

 

Restando ser repassado ao CFP, R$ 874,11, referente ao Fundo de Seção de 2018. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao analisar as Demonstrações Contábeis e todas as informações necessárias para 
avaliação das movimentações patrimoniais ocorridas no exercício de 2018, a Diretoria 
do Conselho Regional de Psicologia – Paraná, afirma que o Balanço Patrimonial, o 
Balanço Financeiro e demais demonstrações, incluindo as Notas Explicativas que as 
acompanham, espelham com exatidão e transparência todas as transações realizadas 
no período. Que deverão ser aprovadas pelo Plenário do CRP-PR e enviada para 
apreciação e Julgamento do CFP. 

 

 

 

Curitiba (PR), 31 de Dezembro de 2018. 
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