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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE 

1.1.  Identificação da Entidade 
Nome: 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES (CRP16/ES) 
CNPJ: 
06.964.242/0001-81 
Natureza Jurídica: 
Autarquia Federal 
Endereço Postal: 
Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 330, sala 806, Ed. Eldorado Center, Praia do Suá, Vitória (ES), CEP 29.052-210 

Telefones: 
(27) 3324-2806 | (27) 3315-2807 | (27) 9 9944-4716 

Endereço da página da Internet: 
www.crp16.org.br  
Endereço do Correio Eletrônico Institucional: 
crp16@crp16.org.br  
1.2.  Normas Relacionadas à Criação das Unidades Agregadora e Agregadas 
Lei Ordinária:  
Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971 
Decretos: 
Decreto nº 79.822 de 17 de junho de 1977 
Resoluções: 
Resolução nº 01/1974 – CFP (esta Resolução fixa a Zona de Jurisdição e Sede do CRP04 (MG e ES) 
Resolução nº 001/2004 – CFP (esta Resolução cria o CRP16/ES e fixa novas jurisdições e dá novas providências) 
Resolução nº 007/2004 – CFP (esta Resolução aprova o Regimento Interno do CRP16/ES) 
 

Manuais e Publicações relacionadas às Atividades da Unidade:  
Resolução nº 003/2007 – CFP, que institui a consolidação das Resoluções do CFP e Resolução nº 10/2007 – CFP, que 

institui o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema CFP/CRP’s 

 

1.3 Finalidade e Competências Institucionais da Entidade Jurisdicionada 
Finalidade: Disposta no art. 1º da Lei nº 5.766 de 20.12.1971 

Competências: Dispostas no art. 13 do Decreto nº 79.822 de 17.06.1977  

1.4. Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas 

http://www.crp16.org.br/
mailto:crp16@crp16.org.br
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Gerência Geral - Gerenciar as atividades do CRP16/ES, envolvendo as áreas de Gestão de Pessoas, Planejamento 

Estratégico, Patrimônio, Materiais e Serviços Gerais. 
Gerência Administrativa Financeira - Gerenciar, coordenar e orientar as atividades dos setores Administrativo e 

Financeiro do CRP16/ES. 
Gerência de Políticas e Gestão de Pessoas - Gerenciar as atividades do CRP16/ES, envolvendo as áreas de Gestão de 

Pessoas, Planejamento Estratégico, bem como, assegurar o atendimento aos resultados instituídos pela Gestão do Conselho. 
Coordenação Técnica de Orientação Fiscalização e Ética - Supervisionar as atividades dos(as) Técnicos(as) que atuam 

juntamente a COF e COE do CRP16/ES, coordenando a atuação destes(as), dos(as) estagiários(as) e outros(as) profissionais 

vinculados(as) a tais Comissões. 
Psicólogo(a) Técnico(a) de Orientação Fiscalização e Ética - Assegurar que as atividades de serviços de Psicologia sejam 

realizadas conforme a legislação vigente, realizando orientações em empresas, aos(às) psicólogos(as) e população em geral, 

efetuar fiscalizações, participar em eventos de debates em instituição e demais prestação de informações, bem como, 

realizar abertura de processos disciplinares, fazer acompanhamentos, encerramento e arquivamentos dos mesmos.  
Assessor(a) de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas - Realizar pesquisas para atender as metas e diretrizes do 

CREPOP/CFP, fazer convocações e mobilização de psicólogos(as) para a obtenção de informações e dados de pesquisa, 

realizar eventos de entrega de Referências Técnicas, bem como, manter relacionamento com o CREPOP Federal a fim de 

atender todas às demandas solicitadas. 
Assessor(a) Administrativo e Financeiro - Receber e prestar informações aos(às) psicólogos(as) e demais profissionais 

que se apresentarem ao CRP16/ES, realizar inscrições de cadastro para habilitação profissional, assessorar as cobranças para 

serem realizadas nos prazos estabelecidos, bem como, garantir a confiabilidade e atualização das informações referentes a 

recebimentos e dívida ativa. 
Assistente Administrativo - Receber e prestar informações aos(às) psicólogos(as) e demais profissionais que se 

apresentarem ao CRP16/ES, realizar inscrições de cadastro para habilitação profissional, emitir boletos para pagamento de 

taxas e anuidade, fazer confecção de carteira profissional, bem como, a distribuição, agendar reunião de entrega de 

habilitação e administrar os arquivos de documentação dos(as) psicólogos(as) inscritos(as). 
Assistente de Cobrança - Assegurar que as cobranças sejam realizadas nos prazos estabelecidos e entrego em tempo hábil 

para a execução dos pagamentos, bem como, garantir a confiabilidade e atualização das informações referentes a 

recebimentos e dívida ativa. 
Assistente de Compra - Garantir a segurança das contratações como prestações de serviços e aquisições de produtos 

através dos procedimentos de licitações e elaborações de contratos, conforme a legislação vigente, que visa à seguridade da 

instituição do CRP16/ES em suas relações com fornecedores e profissionais inscritos. 
Assistente de Diretoria - Prestar assistência administrativa nas reuniões do CRP16/ES com atividades de elaboração de 

pauta de assuntos a serem discutidos, elaborar ata de reunião, executar ações e tratativas definidas nas reuniões, redigir 

textos de convocações para eventos e prestar apoio administrativo, com o objetivo de tornar as informações mais 

esclarecidas e socializadas entre os integrantes do CRP16/ES.  
Assistente Financeiro - Assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros da entidade quanto aos pagamentos e 

manter relacionamento com o setor fiscal de contabilidade para garantir a execução das responsabilidades fiscais. 
Assistente de Recursos Humanos - Controlar e executar os processos de administração de pessoal e gestão de recursos 

humanos como admissão de colaboradores(as) e demissão, fechamento de folha de pagamento, controle de frequência de 

colaboradores(as) e manutenção das ferramentas de gestão e desenvolvimento de pessoas. 
Auxiliar de Serviços Gerais - Realizar atividades de copa e limpeza nas dependências da instituição do CRP16/ES, como 

preparo de café diariamente, lanches para reuniões, executar a higienização do escritório, varrendo, lavando, aromatizando e 

desinfetando salas, áreas de circulação e instalações sanitárias, visando mantê-las em boas condições de higiene e limpeza. 
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 2.1. Descrição sucinta do planejamento estratégico ou plano de ação da unidade 

 
O Planejamento Estratégico do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região do estado do Espírito Santo (CRP16/ES) no 

triênio 2010/2013, para o período de setembro/2010 à setembro/2013, teve o cumprimento da missão no topo, que 

juntamente com os valores determinaram a direção mestra para definição do foco estratégico e a proposição de visão de 

futuro (onde a entidade queria chegar ou conquistar até o ano de 2013). Tais diretrizes foram o alicerce para a definição dos 

objetivos estratégicos. Assim, segue a constituição o Mapa Estratégico: 
1ª - Diretrizes Estratégicas 
2ª - Objetivos Estratégicos 
 
Perspectiva 1: Finanças (Para ter sucesso financeiro, como devemos parecer a nossa Diretoria?) 
Perspectiva 2: Registrados(as) e Sociedade (Para realizar nossa visão como devemos parecer a nossos(as) registrados(as) e 

para sociedade?) 
Perspectiva 3: Processos Internos (Para satisfazer os(as) registrados(as) e a sociedade, em que processos de negócio 

deveremos ser excelentes?) 
Perspectiva 4: Pessoas e Organização (Para realizar nossa visão, como mantemos nossa capacidade de mudar e melhorar?) 
 
As quatro Perspectivas compõem os objetivos estratégicos, determinando os fatores críticos de sucesso, propostos para 

alcançar os resultados pretendidos, que foram definidos pelas diretrizes estratégicas.  
 
Ou seja, analisando as diretrizes segue-se para propostas de consolidação com atribuições necessárias para o aprendizado e 

o crescimento das pessoas e da organização (perspectiva 1), que serão estruturadas e mantidas com processos internos 

(perspectivas 2) relevantes as propostas da organização, para então satisfazer os anseios dos(as) registrados(as) e da 

sociedade (perspectiva 3) oferecendo os serviços agregadores de valor, que serão determinantes para os resultados 

financeiros (perspectivas 4). Este processo torna-se cíclico para o cumprimento da missão e alcance da visão. 
 

Mapa Estratégico – CRP16/ES (2010-2013) 
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Objetivos Estratégicos: 

 
Perspectiva 1: Finanças 

 
 
Perspectiva 2: Registrados e Sociedade  

 
 
Perspectiva 3: Processos Internos 

 
 
Perspectiva 4: Pessoas e Organização 
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2.2 Informações sobre as ações adotadas ela entidade para atingir os objetivos estratégicos traçados para o exercício  

Metas Ações propostas 

 
As metas do CRP16/ES estão demonstradas no Item 2.1 

deste Relatório e referem-se às metas descritas para cada 

perspectiva apontada pelo Planejamento Estratégico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As ações propostas pelo CRP16/ES, quando da realização do 

Planejamento Estratégico pela entidade, foram as seguintes: 
 
Eixo 1: Aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos - 

nº de 11 ações; 
 
Eixo 2: Construção de referências e estratégias de qualificação 

para o exercício profissional - nº de 43 ações; 
 
Eixo 3: Diálogo com a sociedade e com o Estado - nº de 24 

ações; 
 
À título de exemplificação, algumas das ações propostas foram 

criação e reativação de GT’s e Comissões, a saber: GT da 

Socioeducação, GT de Psicologia Jurídica e GT de Educação. 

Além da Comissão de Psicologia Organizacional e Trabalho, 

Comissão de Assistência Social e Comissão de Políticas 

Públicas e Sociais. 
 
E foram também realizados vários eventos direcionados aos 

assuntos abordados nas metas sugeridas, dentre eles, destaca-se 

o evento realizado pelo CRP16/ES em parceria com o CFP 

denominado “Seminário Psicologia Emergências e Desastres na 

América Latina: promoção de direitos e construção de 

estratégias de atuação”, que articulou com outros Regionais para 

discutir a dimensão das emergências e desastres e empreender 

ações concretas da Psicologia nos municípios atingidos pelas 

chuvas que castigaram os municípios brasileiros, dentre eles, o 

estado do ES. E que posteriormente resultou em uma publicação 

de um livro acerca do evento pelo CFP juntamente com o 

CRP16/ES. 
 
Destaca-se a firmação de contrato de aluguel de uma nova sala 

para aumento da Sede do CRP16/ES. A elaboração de um novo 

Plano de Cargos e Salários (PCS) segundo a política de Gestão 

de Pessoas do CRP16/ES que tem o objetivo de promover e 

disciplinar de forma coerente e necessária o sucesso contínuo e 

recíproco entre o CRP16/ES e seus(as) empregados(as). 
 
Além da criação de Código de Conduta Ética elaborado pelo III 

Plenário do CRP16/ES sinalizando aos(às) empregados(as), 

estagiários(as) e conselheiros(as) as diretrizes com as quais 

espera compromisso no cumprimento. 
 
Ressalta-se também a publicação do livro “Re-conhecer quem 

somos: Um retrato da Psicologia Capixaba em 2011/2012”, em 

comemoração ao 50 anos de profissão no Brasil, resultado do 

projeto do III Plenário do CRP16/ES com o objetivo de mapear, 

identificar e traçar um perfil dos(as) profissionais psicólogos(as) 

capixabas.  
 
O material desenvolvido durante o Planejamento Estratégico 
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compôs o Plano de Trabalho da Peça Orçamentária do Exercício 

de 2013 foi parte integrante da Ata da 103ª Plenária 

Extraordinária em 24.08.2012 e da Ata de Assembleia Geral 

dos(as) Psicólogos(as) do ES em 01.09.2012.  
 
Foi também realizada a abertura de Seleção Pública nº 01/2012 

para o provimento de cargos de níveis fundamental, médio e 

superior sob Regulamento Normativo nº 01/2012-CRP16/ES. 
 
O citado material está disponível para consulta pública na Sede 

do CRP16/ES. 
 

2.3. Demonstrações e contextualização dos resultados alcançados no exercício 
 

a) O Planejamento da entidade e suas competências legais: 

 
Entende-se que o Planejamento Estratégico deva acontecer a cada mudança de Plenário, que marca o início de mandato de 

uma nova gestão, oportunidade em que serão elencados os objetivos, as metas, as ações e as políticas que devem ser 

priorizados(as) e aplicados(as) pela nova gestão para o próximo triênio subsequente, e assim contribuir para o projeto 

coletivo, democrático e transparente da Psicologia enquanto “ciência e profissão”. O referido Planejamento constitui-se 

como um elemento primordial para a elaboração do orçamento anual da entidade, além de atuar, como o Plano Plurianual, 

elencando as diretrizes a serem seguidas pelo Plenário. 
 
Destaca-se que o período de mandato em cada Plenário é trienal consoante ao parágrafo único do art. 7º da Lei nº 5766/71, e 

artigos 1º, 2º e 7º da referida Lei, que dispõe sobre a criação do Sistema Conselhos de Psicologia (CFP e CRP´s), o 

Planejamento Estratégico é elaborado no primeiro ano de mandato em cada nova gestão para desenvolvimento das 

estratégias da entidade. 
 
Cumpre informar quanto ao orçamento financeiro, que o mesmo é elaborado para o primeiro ano de mandato e realizado 

pela gestão anterior e, por conseguinte, embasado pelo Planejamento Estratégico estabelecido por tal gestão anterior. Sendo 

assim, é sempre pontuado no orçamento, para este primeiro ano de mandato, a possiblidade de serem realizadas adequações, 

se estas forem necessárias no Planejamento Estratégico. 

 

b) A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos 

processos em tramitação no âmbito da entidade: 

 
Destaca-se que dentre os resultados alcançados pelo CRP16/ES no exercício de 2013 foram de suma importância para a 

entidade, sob o ponto de vista operacional, a firmação de contrato de aluguel de uma nova sala para ampliação da estrutura 

física da Sede do CRP16/ES que foi direcionada para as atividades e reuniões junto às Comissões, Diretoria, Plenária do 

CRP16/ES, bem como, para melhor atender à categoria profissional e à sociedade civil em geral.  
 
Ressalta-se que no segundo semestre de 2013 foi implantada uma Política de Segurança da Informação no CRP16/ES, 

estando esta relacionada com a proteção de um conjunto de informações e dados do CRP16/ES e de todos os sistemas em si, 

no sentido de preservar a memória histórica deste Regional, enquanto entidade representativa da categoria profissional de 

psicólogos(as) capixabas. Tal ação foi de suma importância para a segurança da informação seguindo os atributos de 

confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações eletrônicas repassadas e divulgadas por 

mailling, redes sociais, além dos site e blog do CRP16/ES. 
 
Neste contexto, o CRP16/ES pretendeu priorizar e privilegiar o processo de disseminação das informações, fortalecendo os 

serviços de informação/comunicação, tendo o site e o blog do CRP16/ES, as suas principais ferramentas de aproximação 

junto à categoria profissional. As principais ações foram traçadas conjuntamente com a ASCOM - CRP16/ES, em função da 

necessidade de se atualizar, principalmente o site do Regional ES, com o gerenciamento de notícias sobre as atividades, 

ações, políticas do CRP16/ES, sobre a Psicologia e suas interfaces. 
 
Em síntese, outra representatividade do CRP16/ES foi pelo fortalecimento do CREPOP/ES, associando-o ao projeto político 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Confidencialidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disponibilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autenticidade
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do Regional, como “Recurso de Gestão”, e aproximando-o das Comissões e GT´s do CRP16/ES, além de atuar 

externamente junto às demais entidades públicas municipais e estaduais, Conselhos de Classe e de Direito, Movimentos 

Sociais e instituições de Ensino Superior. No período de 2010 à 2013, o CRP16/ES buscou realizar muitos eventos 

organizados pelo CRP16/ES e suas Comissões, em parceria com o CREPOP/ES, para a entrega e discussão dos documentos 

técnicos de referências produzidos, e articulando como desdobramento destes, em diversificados eventos temáticos como 

forma de estreitar as relações com os gestores públicos e os profissionais atuantes nas políticas públicas, bem como, das 

relações institucionais. 

 

c) Tempestividade das ações empreendidas: 

 
O CRP16/ES cumpriu, em sua maioria, com os prazos estabelecidos no Planejamento Estratégico para execução das 

diversas ações e atividades estabelecidas no mesmo. 

 

 

d) Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o 

alcance dos objetivos e metas 

 bem como, as medidas adotadas para tratar as causas do insucesso: 

 
Destaca-se que durante o exercício de 2013 houve apenas a ocorrência de uma disfunção estrutural ou situacional relevante 

que tenha, de certa forma, prejudicado ou inviabilizado por um período curto de tempo, o alcance dos objetivos e das metas 

estabelecidos(as) no Planejamento Estratégico do CRP16/ES. Tal fato recaiu sobre a grande rotatividade do cargo de 

Gerência Geral do CRP16/ES que alterou por quatro vezes consecutivas a vaga em questão, e por ser tal função de chefia, 

responsável por gerenciar as atividades do Regional, envolvendo dentre elas, o Planejamento Estratégico, o mesmo ficou 

comprometido, provisoriamente, pela descontinuidade no acompanhamento e atingimento dos resultados instituídos pela 

gestão do CRP16/ES. 

 
Sendo assim, foi adotada pelo Plenário do CRP16/ES, a medida de alteração no Organograma do CRP16/ES, conforme 

consta no item 1.4, dispondo para a criação de duas Gerências responsáveis, a saber: a Gerência Administrativa e Financeira 

e a Gerência de Políticas e Gestão de Pessoas. Utilizando-se de duas funcionárias já lotadas no CRP16/ES que tinham 

conhecimento sobre as referidas áreas, e foram promovidas aos cargos de chefias, sendo uma Administradora e uma 

Psicóloga, respectivamente. Sendo que, provisoriamente, o cargo de Gerência Geral irá permanecer no referido 

Organograma do Regional, mas provisoriamente, não haverá uma pessoa responsável pela mesma.  

 

e) Os fatores que tenham contribuído para ao alcance ou superação das metas 

estabelecidas: 

 
Ressalta-se que o domínio mais rigoroso e efetivo do orçamento e das disponibilidades financeiras do CRP16/ES 

possibilitou atingir, em sua maioria, as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CRP16/ES, dentre elas, a 

firmação de contrato de aluguel de uma nova sala para ampliação da estrutura física da Sede do CRP16/ES, a aprovação 

para a elaboração de um novo Plano de Cargos e Salários (PCS) segundo a política de Gestão de Pessoas do CRP16/ES, a 

modernização e ampliação da Política de Segurança da Informação no CRP16/ES, bem como, do processo de disseminação 

das informações, fortalecendo os serviços de informação/comunicação, principalmente quanto ao site e blog do CRP16/ES, 

e a realização de diversos eventos temáticos ligados à Psicologia e suas interfaces, organizados pelo CRP16/ES e suas 

Comissões, em parceria com o CREPOP/ES. 
 

 

 

2.4. Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão 
 

Cumpre informar que a avaliação da gestão do CRP16/ES é monitorada continuamente pelos(as) Conselheiros(as) em 

reuniões Plenárias da referida entidade, quando medem-se os efeitos das atividades desenvolvidas, objetivando monitorar os 

resultados para subsidiar as decisões e as escolhas das metas do Planejamento Estratégico, com as ações a serem 

implementadas e as alternativas mais adequadas. E assim, garantir a consecução dos objetivos estratégicos no exercício de 

suas atribuições, obedecendo às orientações políticas, administrativas e financeiras do CRP16/ES. 
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 

3.1. Estrutura de governança da entidade 
 

A estrutura de governança do CRP16/ES encontra-se descrita no Regimento Interno da entidade com fulcro nos artigos 3º, 

4º e 5º do referido Regimento, dispostos abaixo:  
 
Art. 3º - O Conselho Regional de Psicologia da 16ª região, é constituído de 09 (nove) conselheiros efetivos e 09 (nove) 

conselheiros suplentes, podendo sofrer alteração em função do que dispõe o art. 5º e parágrafos da Resolução CFP                         

nº 018/00 (Consolidação das Resoluções do CFP), ou outra que venha e lhe substituir. 

§ 1º - O mandato do Conselheiro Regional é de 03 (três) anos, permitida a reeleição consecutiva por uma vez. 
§ 2º - Consideram-se como cumpridos os mandatos interrompidos por renúncia após a posse. 
 
Art. 4º - O Conselho Regional de Psicologia é composto pelos seguintes órgãos: 
I – Plenário; 
II – Diretoria; 
III – Comissões; 
IV – Congressos; 
V – Assembleias; 
 
Art. 5º - São órgãos auxiliares e consultivos do CRP16/ES as seguintes comissões permanentes: 
I - Comissão de Orientação e Ética (COE) 
II - Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
§ 1º - Quando necessário, serão constituídos comissões e grupos de trabalho para fins específicos, consoante o disposto 

neste Regimento. 
§ 2º - O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região em função do que dispõe o Regimento Eleitoral do CFP, nomeará 

Comissão Eleitoral, no ano em que se encerra o mandato dos membros do Plenário, para organizar e realizar o Processo 

Eleitoral do CRP16/ES. 

 
Ressaltando que as Assessorias e as Gerências estão ligadas diretamente à Diretoria e ao Plenário do CRP16/ES. 
 

3.2. Relação dos principais dirigentes e membros da unidade 

ROL DOS RESPONSÁVEIS: 

III PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 

Nome: Andrea dos Santos Nascimento CPF: 042.158.547-17 

Endereço Residencial: Rua Saúl de Navarro, nº 32, apto 204 Ed. Micheli, Praia do Canto  

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.175-581 

Fones: (27) 99781-7203 Fax: E mail: andreanas@gmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira - Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Dirigente de Máximo da Unidade Jurisdicionada 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

Folha 281. 

04/08/2012   04/08/2012 02/03/2013 

 

 

Nome: Sharla Provietti Bitencourt CPF: 046.616.977-90 

Endereço Residencial: João Joaquim da Mota, nº 275, apto 901, Ed. Costa Dourada, Praia da Costa 

Cidade: Vila Velha UF: ES CEP: 29.101-200 

Fones: (27) 9 9962-5609 Fax: E mail: sharla@selecta-es.com.br  

mailto:andreanas@gmail.com
mailto:sharla@selecta-es.com.br
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Cargo ou Função: Conselheira - Tesoureira 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

Folha 281. 

04/08/2012   04/08/2012 26/09/2013 

 

 

Nome: Emília Barbarioli Gonçalves CPF: 078.842.647-81 

Endereço Residencial: Avenida Brauna, nº 257, Torre E, apto 403, Colina de Laranjeiras 

Cidade: Serra UF: ES CEP: 29.167-124 

Fones: (27) 9 9941-8591 Fax: E mail: emilia_barbarioli@yahoo.com.br 

Cargo ou Função: Conselheira – Secretária 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

Folha 281. 

04/08/2012   04/08/2012 26/09/2013 

 

 

Nome: Adriana Salezze Fraga CPF: 020.123.127-13 

Endereço Residencial: Rua Açucena, nº 604, Jardim Asteca 

Cidade: Vila Velha UF: ES CEP: 29.104-496 

Fones: (27) 99972-8045 Fax: E mail: asalezze@hotmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira Vice-Presidente (1) / Conselheira – Presidente (2) 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro de Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

(1)Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

Folha  281. 

04/08/2012   04/08/2012 01/03/2013 

 

 

(2)Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

Folha 281. 

02/03/2013   02/03/2013 26/09/2013 

Nome: Danielli Merlo de Melo CPF: 057.511.826-18 

Endereço Residencial: Rua Eugenilio Ramos, nº 601, apto 101, Jardim da Penha 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.060-130 

Fones: (27) 9  9939-4666 Fax: E mail: dani_merlo@yahoo.com.br  

Cargo ou Função: Conselheira – Secretária 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata de Eleição e Posse, averbada em 

Cartório, Livro A-35, Termo: 287/40, 

26/10/2012   26/10/2012 30/04/2013 

mailto:emilia_barbarioli@yahoo.com.br
mailto:asalezze@hotmail.com
mailto:dani_merlo@yahoo.com.br
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Folha 281. 

Nome: Silvia Gomes de Mattos Fontes CPF: 609.104.377-34 

Endereço Residencial: Nossa Senhora da Penha, nº 699, sala 1010, Torre B, Praia do Canto 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.055-131 

Fones: (27) 99275-8739 Fax: E mail: apoio.psi@terra.com.br  

Cargo ou Função: Conselheira – Vice Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

02/03/2013   02/03/2013 26/09/2013 

IV PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 
Nome: Hildicéia dos Santos Affonso CPF: 003.708.747-90 

Endereço Residencial: Rua Desembargador Euripedes Queiroz do Valle, nº 375, apto 303, Jardim Camburi 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.090-090 

Fones: (27)  9 9944-3066 Fax: E mail:  hildiceia@hotmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira - Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Dirigente de Máximo da Unidade Jurisdicionada 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

Nome: Andrea dos Santos Nascimento CPF: 042.158.547-17 

Endereço Residencial: Rua Saúl de Navarro, nº 32, apto 204, Ed.Micheli, Praia do Canto 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.175-581 

Fones: (27) 99781-7203 Fax: E mail: andreanas@gmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira Vice - Presidente 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

Nome: Cleilson Teobaldo do Reis CPF: 031.890.577-96 

Endereço Residencial: Rua Herman Stern, nº 371, Torre G, apto 802, Ed. Residencial Recreio das Laranjeiras, Colina de Laranjeiras 

Cidade: Serra UF: ES CEP: 29.167-081 

Fones: (27)  9 9984-2099 Fax: E mail:  cleilson.teoreis@gmail.com  

Cargo ou Função: Conselheiro - Tesoureiro 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

mailto:apoio.psi@terra.com.br
mailto:hildiceia@hotmail.com
mailto:andreanas@gmail.com
mailto:cleilson.teoreis@gmail.com
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RELAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DO III PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 

A Posse do III Plenário do CRP16/ES foi realizada no dia 27/09/2010, conforme a Ata de Posse dos Membros Eleitos. 

Mandato: 27/09/2010 a 26/09/2013. 

 

Nome: Função: Mandato:  

Adriana Salezze Fraga Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Andréa dos Santos Nascimento Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Janaína Ferreira Pereira Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Sanny Ferreira de Jesus Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Sharla Provietti Bitencourt Efetiva 27/09/2007 a 26/09/2013 

Emília Barbarioli Gonçalves Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Jairo Tadeu Guerra Efetivo 27/09/2010 a 26/09/2013 

Jamily Fehlberg Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Sheila de Oliveira Lopes da Silva Efetiva 27/09/2010 a 26/09/2013 

Flavia de Melo dos Santos Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Fabrício Fonseca Moraes Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Felipe Rafael Kosloski Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Fernanda Schiavon Ogioni Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Silvia Gomes de Mattos Fontes Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Vensely Monserrato Masioli Barbosa Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Andreia Dan Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Danielli Merlo de Melo Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

Christine Ferretti  Suplente 27/09/2010 a 26/09/2013 

 

Ata de Reunião da Diretoria do CRP16/ES realizada no dia 02.03.2013 para remanejamento de cargos, em virtude da renúncia da  

Conselheira Andrea dos Santos Nascimento, ao cargo de Presidente, assumindo a Conselheira Adriana Salezze Fraga, sendo eleita a  

Conselheira Silvia Gomes de Mattos Fontes como Vice-Presidente, para complementação de Mandato até 26.09.2013.  

 

Fica declarado que a Conselheira Emília Barbarioli Gonçalves esteve em licença maternidade desde 26.10.2013, onde foi eleita a 

Conselheira Danielli Merlo de Melo para exercer a sua função temporariamente até a data de 30.04.2013. 

 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

Nome: Juliana Gomes de Figueiredo CPF: 086.843.767-06 

Endereço Residencial: Rua José Celso Cláudio, nº 269, apto 203, Jardim Camburi 

Cidade: Vitória UF: ES CEP: 29.090-410 

Fones: (27) 9 9864-8531 Fax: E mail: figueiredo-juliana@hotmail.com  

Cargo ou Função: Conselheira - Secretária 

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU 63/2010): Membro da Diretoria 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de Gestão 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Ata averbada em Cartório, Livro A-35, 

Termo: 287/40, Folha 281. 

27/09/2013   27/09/2013 27/09/2016 

mailto:figueiredo-juliana@hotmail.com
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RELAÇÃO DE CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS DO IV PLENÁRIO DO CRP16/ES 

 

A Posse do IV Plenário do CRP16/ES foi realizada no dia 27/09/2013, conforme a Ata de Posse dos Membros Eleitos. 

Mandato: 27/09/2013 a 26/09/2016. 

 

Nome: Função: Mandato:  

Hildicéia dos Santos Affonso Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Andrea dos Santos Nascimento Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Cleilson Teobaldo dos Reis Efetivo 27/09/2013 a 26/09/2016 

Juliana Gomes de Figueiredo Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Alexandra Maria Roman Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Alexsandro Luiz de Andrade Efetivo 27/09/2013 a 26/09/2016 

Grayce Lourdes A. Merçon Leonardo Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Rebeca Valadão Bussinger Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Sheila de Oliveira Lopes da Silva Efetiva 27/09/2013 a 26/09/2016 

Bárbara Lara de Araújo Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Bárbara de Souza Malvestio Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Felipe Rafael Kosloski Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Karina de Andrade Fonseca Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Patrícia Paiva Rocco Ramos Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Penélope Zecchinelli Sampaio Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Rebecca Fagundes e Costa Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Victor Hugo da Silva Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

Walter Lowal Braz Vieira Suplente 27/09/2013 a 26/09/2016 

 

3.3. Remuneração paga aos Conselheiros e membros da Diretoria 

 
Encontra-se descrito no Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema CFP / CRP’s que 

estabelece os pagamentos de Diária, Ajuda de Custo e Jeton: 

 
Conforme a Norma 07 do referido Manual dispondo sobre os pagamentos de Diária e Ajuda de Custo:  
 

1. Diárias:  
E o valor a ser concedido a conselheiros(as), convidados(as), funcionários(as) ou a prestadores(as) de serviço, quando em 

deslocamento fora do município sede, a serviço do Conselho, exclusivamente para cobrir as despesas de hospedagem, 

alimentação e locomoção urbana. 
 

2. Ajuda de Custo:  
2.1 b) Reuniões do Conselho: Ao serem convocados(as) para eventos de natureza institucional, os(as) conselheiros(as) 

ou convidados(as) especiais, residentes no mesmo município do evento, terão direito a ajuda de custo, em valores 

fixados por portaria do Conselho, a título de ressarcimento das despesas de transporte entre sua residência e o local onde 

se realiza o evento. 
 

Conforme a Norma 08 do referido Manual dispondo sobre os pagamentos de Jeton: 

 

1. Jeton: 
1.1  Jeton é a gratificação paga a conselheiro(a) efetivo(a), ou a conselheiro(a) suplente quando convocado(a) na 

condição de efetivo(a), pela sua participação em reunião Plenária do Conselho; 

1.2  A concessão do Jeton é facultativa, podendo o Conselho deliberar pela não instituição, e não caracteriza qualquer 

forma de remuneração, não gerando ao(à) beneficiário(a) qualquer direito trabalhista, previdenciário ou civil; 
1.3  O Conselho Regional fixará o valor integral do Jeton com base na sua capacidade financeira, obedecendo ao 
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parâmetro fixado pelo Conselho Federal, tendo como limite máximo o pagamento de 08 (oito) Jetons no mês; 
1.4 O Jeton é devido a cada sessão plenária do Conselho, entendida como sessão a atividade deliberativa com duração 

de no mínimo 3h30min. (três horas e trinta minutos) e no máximo 08h (oito horas) de duração. 
 
Cumpre informar que desde a data de 19 de março de 2011 foi deliberado pelo III Plenário do CRP16/ES pelo não 

pagamento de Jeton aos(às) Conselheiros(as) do CRP16/ES, conforme dispõe a Resolução nº 004/2012 – CRP16/ES. 

 

Sendo assim, os valores definidos na Resolução nº 004/2012 – CRP16/ES foram: 

 

Diárias  Valor 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para fora do Estado do ES com duração de 1 

(um) dia. 

R$ 215,00 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para fora do Estado do ES com duração de 

mais de 1 (um) dia. 

R$ 185,00 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para dentro do Estado do ES. 
R$ 100,00 

Ajuda de Custo Valor 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  residentes no mesmo município do evento, dentro do 

Estado do ES. 

R$ 70,00 

Jeton Valor 

Conselheiros(as) Efetivos(as), ou Conselheiros(as) Suplentes, quando 

convocados na condição de Efetivos, em reunião Plenária do Conselho. 
R$ 0,00 

Quilometragem Rodada Valor 
Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens que utilizarem de veículo próprio. 
R$ 0,65 por quilometro rodado 

 
Informa-se que desde a data de 02 de março de 2013 foi aprovado pelo III Plenário do CRP16/ES os novos critérios para 

pagamentos de diárias, ajuda de custo e quilometragem do CRP16/ES aos (às) Conselheiros(as), Empregados(as),  

Prestadores(as) de Serviços e Convidados(as) do CRP16/ES, conforme dispõe a Resolução nº 003/2013 – CRP16/ES. 

 

Sendo assim, os novos valores definidos na Resolução nº 003/2013 – CRP16/ES foram: 

 

Diárias Valor 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para fora do Estado do ES com duração de 1 

(um) dia. 

R$ 456,60 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para fora do Estado do ES com duração de 

mais de 1 (um) dia. 

R$ 392,90 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens para dentro do Estado do ES (fora da região 

metropolitana em que reside). 

R$ 212,40 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens internacionais. 
US$ 400,00 

Ajuda de Custo Valor 

Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  residentes no mesmo município do evento, dentro do 

Estado do ES (dentro região metropolitana em que reside). 

R$ 74,00 

Quilometragem Rodada Valor 
Conselheiros(as), Empregados(as),  Prestadores(as) de Serviços e 

Convidados(as),  em viagens que utilizarem de veículo próprio. 
R$0,69 por quilômetro rodado 
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Portanto, em 2013, foram pagos, a título de Diárias e Ajuda de Custo, os seguintes valores: 
 
Diárias: 
Diária a Conselheiros: R$: 5.253,00 
Diária a Colaboradores: R$: 2.329,20 
Diária a Funcionários: R$: 1.905,40 
Total Pago de Diária em 2013: R$ 9.487,60 
 
Ajuda de Custo: 
Ajuda de Custo a Conselheiros: R$: 32.725,26. 
Ajuda de Custo a Colaboradores: R$: 18.120,90 
Ajuda de Custo a Funcionários: R$: 4.316,20 
Total Pago Ajuda de Custo em 2013: R$ 55.162,36 
 
Neste interim, os cargos de Conselheiros(as) e membros de Diretoria são de caráter honorífico, público, gratuito, voluntário 

e temporário, compreendendo a representação da categoria dos (as) psicólogos (as) através do Conselho de Classe, dentro 

dos princípios éticos e profissionais para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, não havendo, por 

conseguinte, o pagamento de salários ou qualquer outro tipo de remuneração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Demonstração da atuação da unidade de Auditoria Interna: 
 

Não se aplica no CRP16/ES. 
 

3.5. Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correções: 
 

Não se aplica no CRP16/ES. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

4.1. Demonstração da Receita: 
 

a) Origens das receitas: 
 

Pontua-se que o ingresso principal de todo recurso financeiro do CRP16/ES é mediante o recebimento oriundo das 

arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas, como: os(as)  profissionais psicólogos(as) e de Pessoas Jurídicas, como: as 

empresas que prestam serviços na área da Psicologia, bem como, as taxas cobradas pelos serviços prestados, como: a 

inscrição e reativação das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, a emissão de 2ª via da Carteira Profissional, envio de mala 

direta, além de multas e juros decorrentes de pagamentos em atraso, e receitas diversas, como: a emissão de 2ª via de 

Certificado de Pessoa Jurídica.   
 

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações 

significativas:  
 

 

O CRP16/ES em 2013 realizou duas recobranças referentes à anuidade de 2013, sendo realizada a primeira recobrança no 

mês de junho de 2013, nela acordada a divisão em três parcelas para pagamento, com vencimento para os meses de julho, 

agosto e setembro de 2013, e a segunda recobrança no mês de outubro de 2013, nela acordada a divisão em duas parcelas 

para pagamento, com vencimento para os meses de novembro de dezembro de 2013. 
 
Cumpre informar que pelos efeitos da Resolução nº 004/2013-CRP16/ES que prorroga a Resolução nº 008/2012-CRP16/ES, 

dispondo sobre a redução de encargos legais no pagamento de anuidade de exercícios anteriores, para Pessoas Físicas e 

Jurídicas inscritas no CRP16/ES, foram enviadas no mês de setembro de 2012, o quantitativo de 540 Cartas-Acordo para 

os(as) profissionais psicólogos(as) e entidades informando acerca da referida Resolução do CRP16/ES, dentre estas, 389 

foram entregues às Pessoas Físicas, sendo que 122 delas retornaram, e 17 foram entregues às Pessoas Jurídicas, sendo que 

10 delas retornaram. E posteriormente foram enviadas mais 112 Cartas-Acordo após a atualização dos endereços.  
 
Destaca-se que o último Relatório de Acompanhamento Financeiro do ano de 2013 foi analisado que houve o recebimento 

de 10% em cima do valor orçado, sendo este de R$ 50.000,00, referente à arrecadação de Cobrança Administrativa no valor 

de R$ 5.141,01. E em relação à arrecadação de Cobrança Executiva foi orçado o valor de R$30.000,00, sendo recebido 

56,8% do mesmo, representado no valor de R$17.039,76. 

  

c) Forma de partilha da receita entre CFP e Regional:  
 

A tabela abaixo demonstra os valores repassados ao CFP pelo Regional, sendo estes, produtos da arrecadação das anuidades 

e dos serviços prestados, referente ao ano de 2013: 
 

 

RECEITAS CRP16/ES 
(desconsiderada a inadimplência para PF e PJ do valor orçado) 

 

2013 

PERCENTUAL 
ORÇADO EXECUTADO 

ANUIDADE – PF 1.260.507,00 1.077.521,48 -14,52% 

ANUIDADE – PJ 105.051,00 68.906,54 -34,41% 

FUNDO DE SEÇÃO – PF E PJ 16.059,00 14.269,51 -11,14% 

RENDIMENTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA 46.000,00 19.995,95 -56,53% 

INSCRIÇÕES – PF 16.848,00 11.173,55 -33,68% 

INSCRIÇÕES – PJ 11.814,00 4.025,99 -65,92% 

EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.893,00 2.203,24 -68,04% 

JUROS, MULTAS MONETÁRIAS S/ ANUIDADES 22.000,00 25.849,27 17,50% 

DÍVIDA ATIVA – ADMINISTRATIVA 30.000,00 6.053,83 -79,82% 

DÍVIDA ATIVA – EXECUTIVA 20.000,00 15.731,38 -21,34% 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.695,00 6.687,56 -23,09% 

TOTAL 1.543.867,00 1.252.418,30 -18,88% 
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NOMENCLATURA VALOR 

Cota Parte – 20% da Arrecadação 
(anuidades, emolumentos, multas, juros) 

R$ 242.532,74 

Cota Revista – 5% da Arrecadação 
(financiamento da Revista Ciência e Profissão /  

Diálogos e projetos similares) 

R$ 60.633,27 

Fundo de Seção – 100% da Arrecadação 
(subsidia os custos das seções) 

R$ 14.269,51 

TOTAL DE REPASSE AO CFP R$ 317.435,52 

 
 

 

4.2. Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira 
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a) Comparação entre os dois últimos exercícios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do Item 4.2, letra “a” 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do Item 4.2, letra “a” 
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b) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital: 

 

ORÇAMENTO CRP16/ES 

 

2012 
PERCENTUAL 

ORÇADO EXECUTADO 

DESPESAS CORRENTE 1.375.444,70 1.137.327,72 -17,31 

DESPESAS DE CAPITAL 21.487,00 14.159,60 -34,10 

TOTAL 1.396.931,70 1.151.487,32 -17,57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa: 

 
O CRP16/ES atende à Norma nº 09 das Normas de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do CFP, 

além de ser precedida pelas determinações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 que estabelece as normas gerais sobre 

Licitações e Contratos Administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Para conhecimento, demonstramos a seguir as informações sobre a execução dos Processos Licitatórios do CRP16/ES no 

exercício de 2013: 
 
Processo Licitatório: n° 007/2013 

Modalidade de Licitação: Carta Convite 
Tipo: Menor preço global 
Nº da Carta Convite: n° 001/2013 

Data de Abertura: 18 de março de 2013 

Objeto do Edital: contratação de Hotel para realização do III Congresso Regional de Psicologia do Espírito Santo 

(COREP) entre os dias 12 e 13 de abril de 2013 
Elementos de Despesas: 
 6.2.2.1.1.01.04.04.046 (Fornecimento de Alimentação); 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 (Hospedagem de Conselheiros/as e 

Funcionários/as); 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 (Hospedagem de Colaboradores/as Eventuais); 6.2.2.1.1.01.04.04.057 

(Serviços Prestados p/Terceiros) 
Valor estimado do Edital: 40.000,00 (quarenta mil reais) 
Empresas participantes:  
1) Núcleo Negócios e Serviços LTDA 
2) Âncora Turismo LTDA 
Empresa vencedora do Certame: Âncora Turismo LTDA 
Valor do contrato: R$ 32.620,00 (trinta e dois mil seiscentos e vinte reais) 

Contrato: n° 005/2013 
 
Processo Licitatório: n° 058/2013. 

Modalidade de Licitação: Carta Convite 
Tipo: Maior percentual de desconto sobre a remuneração da agência de viagens 
Nº da Carta Convite: n° 002/2013 

Data da Abertura: 25 de setembro de 2013 

Objeto do Edital: Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, reservas de hotéis nacionais incluindo do estado do Espirito Santo e internacionais, para atender as 

necessidades do CRP16/ES 
Elementos de Despesas: 

ORÇAMENTO CRP16/ES 

 

2013 
PERCENTUAL 

ORÇADO EXECUTADO 

DESPESAS CORRENTE 1.570.381,00 1.420.980,59 -9,51 

DESPESAS DE CAPITAL 36.045,00 29.990,92 -16,80 

TOTAL 1.606.426,00 1.450.971,51 -9,68 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 (Hospedagem de Colaboradores/as Eventuais); 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 (Hospedagem de 

Conselheiros/as e Funcionários/as); 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 (Passagens para o País) 
Empresas participantes:  
1) Pay Less Viagens e Turismo LTDA 
2) AZ Turismo e Viagens LTDA 
3) Bauer Operadora de Turismo LTDA 
Empresa vencedora do Certame: Pay Less Viagens e Turismo LTDA 
Valor do contrato: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) 

Contrato: n° 011/2013. 
 
Para conhecimento, demonstramos a seguir as informações sobre a execução dos Processos de Dispensa de Licitação do 

CRP16/ES no exercício de 2013: 
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Informa-se que o valor total dos Processes Licitatórios referente ao ano 2013 foi de R$ 175.955,53.   

Serve-se do presente para informar que todos os Processes Licitatórios descritos acima, são públicos, e estão disponíveis 

na sede do CRP16/ES para consulta geral dos(as) interessados(as), garantindo a transparência e seriedade de suas ações.  
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4.3. Informações sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referencia 
 

Conforme já relatado na letra “c” do Item 4.1, do produto de arrecadação das anuidades e dos serviços prestados, 25% foi 

repassado ao Conselho Federal de Psicologia. 
 
A tabela abaixo demonstra o valor repassado ao CFP pelo CRP16/ES: 
 

NOMENCLATURA VALOR 2012 VALOR 2013 

Cota Parte – 20% da Arrecadação 
(anuidades, emolumentos, multas, juros) 

 

R$ 204.096,63 

 

R$ 242.532,74 

Cota Revista – 5% da Arrecadação 
(financiamento da Revista Ciência e 

Profissão / Diálogos e projetos similares) 

 

 

R$ 51.024,11 

 

 

R$ 60.633,27 

Fundo de Seção – 100% da 

Arrecadação 
(subsidia os custos das seções) 

 

R$ 12.132,71 

 

R$ 14.269,51 

 

TOTAL DE REPASSE AO CFP 

 

R$ 267.253,45 

 

R$ 317.435,52 

 

 

 
No Exercício de 2013, o valor repassado de Cota Parte, Cota Revista e Fundo de Seção aumentou em 18,77%, se 

comparado ao Exercício de 2012. 
 



27 

 

 

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

E CUSTOS RELACIONADOS 

5.1. Informações sobre a estrutura de pessoal da entidade 

 

a) Demonstração da força de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em 31/12/2013 a força de trabalho do CRP16/ES era composta no total de: 
16 funcionários(as), sendo 10 empregados(as) efetivos concursados(as), 06 empregados(as) comissionados (recrutamento 

amplo). De acordo com o cargo, a função e com a forma de ingresso na entidade, os(as) referidos(as) empregados(as) estão 

divididos em: 
 
- Gerências: 01 empregado(a) comissionado(a) (recrutamento amplo): Gerente Geral (até 03.09.2013), sendo que a partir da 

data de 21.10.2013 foram criados os cargos de: Gerente Administrativa e Financeira e Gerente de Políticas e Gestão de 

Pessoas; 
 
- Coordenações: 02 empregados(as) comissionados(as) (recrutamento amplo): Coordenação Administrativa e Financeira 

(até 20.10.2013) e Coordenação Técnica de Orientação, Fiscalização e Ética; 
 
- Assessores(as): 03 empregados(as) comissionados(as) (recrutamento amplo): Assessor(a) Jurídico(a), Assessor(a) de 

Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas até 20.10.2013, e Assessor(a) Administrativa e Financeira; 
 
- Psicólogos(as) Técnicos(as) de Orientação, Fiscalização e Ética: 03 empregados(as) efetivos concursados(as); 
 
- Assistente de Nível Médio: 06 empregados(as) efetivos concursados(as) (Assistente Administrativo, Assistente de 

Diretoria, Assistente Financeiro, Assistente de Compras, Assistente de Cobrança e Assistente de Recursos Humanos); 
 
- Assistente de Nível Fundamental: 01 empregado(a) efetivo(a) concursado(a): Auxiliar de Serviços Gerais 
 
- 03 estagiários(as) de curso nível superior e 01 estagiário(a) de curso nível médio. 
Os cursos dos(as) estagiários(as) de nível superior são: Psicologia e Direito. 
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Considerações: 
Esclarece-se que na data de 21.10.2013 os(as) funcionários(as) dos cargos comissionados(as), sendo: a Coordenadora 

Administrativa e Financeira e a Assessora de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas foram promovidas aos novos 

cargos gerenciais do CRP16/ES, a saber: Gerente Administrativa e Financeira e Gerente de Políticas e Gestão de Pessoas, 

devidamente homologados na reunião 120ª Plenária em 18.10.2013.  
 
Desta forma foi extinto o cargo comissionado referente à Coordenação Administrativa e Financeira e na data de 02.12.2013 

foi contratada um(a) novo(a) funcionário(a) para ocupar o cargo de Assessor(a) de Pesquisa em Psicologia e Políticas 

Públicas.  
 
Importante também acrescentar a participação das Assessorias Externas contratadas pelo CRP16/ES, sendo: Assessoria de 

Comunicação/Imprensa, Assessoria e Consultoria Contábil e Assessoria de Informática.  
 
E a partir da data de 25.11.2013 o CRP16/ES terceirizou o serviço de limpeza e conservação de sua sede principal, devido a 

grande rotatividade no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo contratada a empresa Facilita Serviços que 

disponibilizou um(a) funcionário(a) para a realização do referido serviço. 
 
Importante destacar, mais uma vez, a contribuição honorífica dos(as) Conselheiros(as) do CRP16/ES. 

 
- Os valores gastos com a força de trabalho do CRP16/ES, em 2013, foram: 
 
Empregados = R$ 508.821,14 (remuneração, encargos, vale transporte, ticket alimentação / refeição e plano de saúde) 
Estagiários = R$ 19.091,84 (bolsas de estágio e serviço de intermediação de estágio) 
 
Serviço Terceirizado de Conservação e Limpeza = R$ 3.980,00 (referente a 02 meses de 2013) 
 
Assessoria de Comunicação/Imprensa = R$ 44.394,20  
Assessoria e Consultoria Contábil = R$ 18.043,92  
Assessoria de Informática = R$ 2.850,00 (referente a 03 meses de 2013) 

 

b) Processo de ingresso de funcionários na entidade: 

 
Informa-se que as modalidades de ingresso dos(as) novos(as) empregados(as) do CRP16/ES são: 
- Concurso Público (cargos efetivos) 
- Recrutamento Amplo (cargos em comissão – Gerências e Assessorias) 
 
Cabe informar que os cargos comissionados de Gerências e Assessorias da entidade, em função de confiança, deverão ser 

ocupados, preferencialmente, por pessoas com nível superior. Sendo que a carreira de gestão é transitória e cabe a Diretoria 

do Regional designar quem serão os (as) ocupantes das posições inerentes. 

 

c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível 

de escolaridade: 

 
Em conformidade com a política do Plano de Cargos e Salários (PCS) do CRP16/ES a política de qualificação da força de 

trabalho para o curto, médio e longo prazo, tendo em vista as características da organização, suas disponibilidades 

financeiras, evolução salarial da carreira dentro da periodicidade determinada e acompanhamento dos salários praticados no 

mercado através de pesquisa de remuneração, baseia-se na necessidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento 

dos(as) empregados(as) considerados(as) essenciais à entidade, estabelecendo as diretrizes que irão disciplinar as 

movimentações salariais no CRP16/ES, possibilitando o gerenciamento e tratamento adequado aos(às) mesmos(as). 
 
Sendo assim, os aumentos salariais no CRP16/ES são aplicados de acordo com as seguintes situações: 
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-Em relação aos ajustes salariais legais que são ocorridos na data base da categoria, sempre em 1º de maio de cada ano; 
-Em relação à título de gratificação para desempenho de função de Pregoeiro(a), ao(a) funcionário(a) responsável para a 

realização e condução de processos licitações na modalidade pregão e registro de preço, será acrescida a porcentagem de 20% do valor 

do salário base, aprovado por Portaria específica;  
-Em relação à Movimentação Salarial por Progressão Horizontal entre os Steps dentro de um mesmo módulo ou grupo 

salarial, sendo concedido a cada período de 24 meses. 

 
Os Steps ou Níveis Salariais ficam assim definidos: 
(steps: consiste no valor salarial definido para cada posição existente dentro da faixa salarial). 
 
(Steps 1 e 2): São os valores iniciais da carreira dos respectivos cargos e deverão ser posicionados e atualizados conforme 

os valores de mediana de mercado identificados em pesquisa de remuneração. 
(Steps 3 a 7): Serão os valores médios de cada faixa, ou Grupo Salarial. Estes valores equivalem aos salários praticados pelo 

CRP16/ES para cada um dos cargos que já estejam evoluídos na política salarial de crescimento na carreira e estão 

posicionados acima da Mediana de Mercado identificados através de pesquisa de remuneração. 
(Steps 8 a 10): Serão os valores máximos de cada faixa. Estes valores deverão ser aplicados aos(às) empregados(as) que 

estejam chegando à evolução máxima de suas carreiras e são praticados nos casos em que os(as) empregados(as) que 

possuem alto tempo de serviço na entidade e que vem ao logo deste período mostrando o desempenho acima do esperado, 

que tenham visão sistêmica do negócio, conhecimento superior à demanda, capacidade multifuncional e seu nível de 

envolvimento extrapolam os limites do processo onde atua. 
 
As movimentações somente serão permitidas nas carreiras dos respectivos cargos de ingresso, sendo necessária à realização 

de seleção pública no caso de movimentação para cargo superior ao ocupado como nas promoções verticais. 
 
Serão passíveis de evolução salarial na carreira os cargos que forem identificados com defasagem salarial apontados na 

pesquisa de mercado, conforme e periodicidade do CRP16/ES. 

 
 

 

6. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES 

LEGAIS E NORMATIVAS 

6.1. Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU                          

 
O CRP16/ES busca seguir todas as determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU que se aplicam a sua       
rotina administrativa, financeira e contábil. 

 
 

 

6.2. Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, apresentando 

as justificativas para os casos de não cumprimento.  
 

No CRP16/ES não há unidade de Controladoria Interna. Entretanto foi aprovado um novo Plano de Cargos e Salários (PCS) 

do CRP16/ES pela Resolução nº 006/2012-CRP16/ES, em 02/05/2012, mas não houve a criação do cargo de Controlador(a) 

Interno(a) na entidade.  
 

 

 

6.3. Tratamento das recomendações feitas pela auditoria interna ou por força de normativo tenha competência para 

exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária ou operacional, apresentando as justificativas para os casos 

de não cumprimento. 
 

O CRP16/ES não possui departamento de Auditoria Interna. A cada ano, o CFP envia uma empresa de Auditoria 

Independente, que verifica os procedimentos e as demonstrações contábeis da entidade. 
 
Os apontamentos recomendados pela Auditoria Independente, contratada pelo CFP, são analisados pelo CRP16/ES. Se 

passível de justificativa, o esclarecimento e a documentação para embasamento desta justificativa são encaminhados para a 



30 

 

empresa de Auditoria e para o CFP. Se observado alguma necessidade de mudança nos procedimentos apontados pela 

Auditoria, estes novos procedimentos são devidamente acatados pelo CRP16/ES. 
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7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

7.1. Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
 

Desde o Exercício de 2012, as demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas em conformidade com a               

Lei nº 4.320/64 e as Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do 

Tesouro Nacional. 
 

 

7.2. Demonstrações Contábeis 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013 

 

a) OBJETO DA ENTIDADE: 
 

Nos termos da Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 1971, o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP16/ES), 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, no quem concerne 

à administração de seus serviços, à gestão de seus recursos, ao regime de trabalho e a suas relações empregatícias, tem por 

objetivo fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo(a), competindo-lhe orientar, disciplinar e zelar pela fiel observância 

dos princípios éticos-profissionais, e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão. 
 
Ressalta-se que o CRP16/ES goza de imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços, nos termos do                   

art. 150 da Constituição Federal Brasileira de 1988. Sendo que a Resolução nº 010/2007-CFP institui os procedimentos 

administrativos, financeiros e contábeis dos Conselhos de Psicologia para adequação de suas normas internas. 
 
Pontua-se que o ingresso principal de todo recurso financeiro do CRP16/ES é mediante o recebimento oriundo das 

arrecadações de anuidades de Pessoas Físicas, como: os(as)  profissionais psicólogos(as),  e de Pessoas Jurídicas, como: as 

empresas que prestam serviços na área da Psicologia, bem como, as taxas cobradas pelos serviços prestados, como: a 

inscrição e reativação das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, a emissão de 2ª via da Carteira Profissional, envio de mala 

direta, além de multas e juros decorrentes de pagamentos em atraso, e receitas diversas, como: a emissão de 2ª via de 

Certificado de Pessoa Jurídica.   
 
Sendo que, do produto de arrecadação das anuidades e dos serviços prestados, 25% é repassado ao Conselho Federal de 

Psicologia. 
 

b) REGISTRO E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS: 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade, com vistas à convergência dessas normas as Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, explanadas nos Manuais publicados no site da Secretaria do Tesouro Nacional, e dentro dos 

Princípios Contábeis aceitos. 
 

c) RECOLHIMENTO DE ENCARGOS: 
 

Os recolhimentos dos encargos sociais e previdenciários foram feitos rigorosamente dentro dos prazos legais estabelecidos, 

com exceção dos listados abaixo: 
 

- INSS 07/2012 (complemento) - R$ 8,64 
- INSS s/ NF 6999 Viação Águia Branca - R$ 39,60 
- FGTS 13/2012 - R$ 874,75 
- PIS 04/2012 (complemento) - R$ 1,40 
- PIS 07/2012 (complemento) - R$ 0,28 
- PIS 08/2013 (complemento) - R$ 2,60 
- PIS 09/2013 (complemento) - R$ 2,35 
- Contr. Sindical 10/2012 - R$ 73,30 
- Contr. Sindical 12/2012 - R$ 36,65 
- Contr. Sindical 05/2013 - R$ 36,65 
- Contr. Sindical 10/2013 - R$ 39,21 
- IRRF s/ Fatura 33161 Correios - R$ 25,79 
- IRRF s/ Férias 08/2013 - R$ 152,95 
- ISS s/ NF 429715 Unimed - R$ 64,17 
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d) QUOTA-PARTE: 

 
A quota-parte do CRP16/ES destinada ao CFP foi paga rigorosamente em dia durante todo o exercício de 2013, com 

exceção da listada abaixo: 
- Sobre anuidade recebida do exterior em 01/2012 - R$ 88,42 
- Sobre anuidade depositada em 31/01/2013 - R$ 86,15 
- Sobre anuidade depositada em 11/10/2013 - R$ 544,26 

  
e) CONTROLE BANCÁRIO: 

 
As contas bancárias do CRP16/ES foram alvo de criteriosa conferência, por ocasião dos fechamentos dos balancetes 

mensais, visando à perfeita e correta conciliação bancária.  
 

f) AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS:  
 

As aquisições patrimoniais ocorridas durante o exercício de 2013 seguiram as normas legais estabelecidas e foram 

incorporadas ao patrimônio da entidade. O controle patrimonial, com o registro de todos os bens adquiridos no exercício, foi 

realizado sistematicamente. 
 

Descrição
Imobilizado em 

31/12/2012

Aquisições em 

2013

Imobilizado em 

31/12/2013

Imóveis de Uso Próprio 87.441,00R$       -R$               87.441,00R$        

1.2.3.2.1.03 - Salas 85.001,00R$       -R$                85.001,00R$        

1.2.3.2.1.06 - Instalações 2.440,00R$         -R$                2.440,00R$          

Bens Móveis 89.793,39R$       15.935,92R$    105.729,31R$      

1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral 37.603,09R$       1.130,00R$       38.733,09R$        

1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos 5.027,00R$         323,99R$          5.350,99R$          

1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática 46.458,30R$       14.481,93R$     60.940,23R$        

1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos 380,00R$            -R$                380,00R$             

1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis 325,00R$            -R$                325,00R$             

Intangível 34.946,99R$       14.055,00R$    49.001,99R$        

Programas de Informática (Softwares) 30.690,99R$       -R$                30.690,99R$        

Softwares 4.256,00R$         14.055,00R$     18.311,00R$        

TOTAL 212.181,38R$     29.990,92R$     242.172,30R$         
 

g) RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO: 
 

O exercício de 2013 apresentou um superávit no seu resultado patrimonial da ordem de R$ 50.567,69 (cinquenta mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos).  
 
Esse superávit é decorrente da seguinte movimentação: R$ 657.254,79 (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) provenientes pessoal e encargos; R$ 387.137,53 (trezentos e oitenta e 

sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) provenientes de uso de bens, serviços e consumo de capital 

fixo; R$ 21.465,65 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de variações 

patrimoniais diminutivas financeiras; R$ 319.925,13 (trezentos e dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais e treze 

centavos) de tributárias e r$ 35.197,49 (trinta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos) referentes 

a outras variações patrimoniais diminutivas.  
 
Em contra-partida de R$ 1.379.827,51 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta 

e um centavos) provenientes de contribuições; R$ 24.090,34 (vinte e quatro mil, noventa reais e trinta e quatro centavos) de 

exploração e venda de bens, serviços e direitos; R$ 45.845,22 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 

vinte e dois centavos) de variações patrimoniais aumentativas financeiras e R$ 21.785,21 (vinte e um mil, setecentos e 
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oitenta e cinco reais e vinte e um centavos centavos) de outras variações patrimoniais aumentativas. 
A conta de ativo real líquido que passou de R$ 793.111,72 (setecentos e noventa e três mil, cento e onze reais e setenta e 

dois centavos) para R$ 843.679,41 (oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um 

centavos).  
 
h) APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
 
Os recursos disponíveis foram aplicados em Renda Fixa, seguindo os preceitos legais. 
 

 
Vitória/ES, 31 de dezembro de 2013. 

 
RUBEM DANIEL SANTOS SILVA 

Contador CRC-ES 008295/O-1 
 

7.3. Relatório da auditoria independente 
 

As Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013 do CRP16/ES ainda não foram auditadas por empresa contratada pelo 

CFP. 
 

 

 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

8.1. Outas informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da 

gestão no exercício 

 

1) INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 

As Tabelas A, B e C, apresentadas abaixo, informam a situação do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas inscritas no 

CRP16/ES em 31 de dezembro de 2013, e os valores em aberto da Anuidade de 2013 que constitui direito de recebimento 

da entidade e serão inscritos em Dívida Ativa Administrativa no próximo exercício. 
 
 

 
Tabela A – PESSOA FÍSICA 

   

Situação                              Quantidade 
 

(+) Inscritos até 31/01/2013 4.177 

 
Inscritos de 01/01/2013 a 31/12/2013 351 

 
(-) Isentos (maiores de 65 anos) até 31/12/2013 41 

 
Isentos (maiores de 65 anos) de 01/01/2013 até 31/12/2013 02 

 
(-) Cancelamentos até 31/12/2013 479 

 
Cancelamentos de 01/01/2013 a 31/12/2013 86 

 
(=) Possíveis Pagantes Até 31/12/2013 774 

 

   
Inscrição Secundária até 31/12/2013 171 

 
Inscrição Secundária de 01/01/2013 até 31/12/2013 12 

 
(-) Cancelamentos Inscrição Secundária até 31/12/2013 01 
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(-) Cancelamentos Inscrição Secundária de 01/01 até 31/12/2013 00 

  
Tabela B - PESSOA JURÍDICA 
 

  
Situação                                         Quantidade 

 
(+) Inscritos até 31/12/2013 351 

 
Inscritos Ativos de 01/01/2013 até 31/12/2013 252 

 
(-) Isentos até 31/12/2013 57 

 
Isentos de 01/01/2013 até 31/01/2014 03 

 
(-) Cancelamentos até 31/12/2013 103 

 
Cancelamentos de 01/01/2013 a 31/12/2013 19 

 
(=) Possíveis Pagantes Até 31/12/2013 49 

 

    
Tabela C - INADIMPLÊNCIA PESSOA FÍSICA E  
                          PESSOA JURÍDICA / 2013 
 

  
Débito e Valor                              Quantidade 

 
Pessoa Física - R$ 279.088,69 1292 

 
Pessoa Jurídica - R$ 35.526,29 43 

 
Total =  R$ 314.614,98 

  

   2) ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Seguem para conhecimento as datas de realização das Reuniões realizadas pela COF do CRP16/ES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 21/01/13 

02 28/01/13 

03 04/02/13 

04 18/02/13 

05 25/02/13 

06 04/03/13 

07 11/03/13 

08 01/04/13 

09 23/04/13 

10 29/04/13 

11 06/05/13 

12 03/06/13 

13 10/06/13 

14 08/07/13 

15 29/07/13 

16 05/08/13 

17 12/08/13 

18 26/08/13 
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2.1 PRINCIPAIS ASSUNTOS/DELIBERAÇÕES E AÇÕES 

 

As principais ações da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) realizadas no ano de 2013 estão descritas na Planilha 

Informativa de dados quantitativos e qualitativos que segue abaixo. 

 

Data: As ações da COF ocorreram no decorrer dos meses de janeiro a agosto 2013, por meio de demandas que chegaram às 

Técnicas de Orientação, Fiscalização e Ética durante o expediente de atendimento ao público e eventos em que houve a 

participação de representantes do CRP16/ES. Tais demandas foram discutidas semanalmente nas reuniões da COF, nas 

quais estiveram presentes Conselheiros(as), a Psicóloga Convidada, as Técnicas e a Coordenadora Técnica da COF do 

CRP16/ES. 

 

Deliberação: Os assuntos pertinentes à COF foram discutidos nas reuniões desta Comissão, sendo deliberados pelos(as) 

Conselheiros(as) e Psicóloga Convidada presentes e executadas pelas Técnicas, de acordo com a decisão pertinente a cada 

assunto. 

 

2.1.1 Planilha Informativa de dados quantitativos e qualitativos referentes ao período compreendido  

entre janeiro e agosto de 2013 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO: (1) 

Ação Quantidade  Descrição da ação 

Atendimento pessoal 72 Atendimento ao público que compareceu pessoalmente 

ao CRP16/ES. 

Atendimento via telefone 941 Atendimentos ao público realizados por telefone. 

 

Atendimento via e-mail 

714 

E-mails enviados referentes a orientação profissional, 

fiscalização, denúncias, comunicações do CFP e 

CRP16/ES, divulgação de eventos, cursos e 

oportunidades de trabalho  
 

(1) Os atendimentos ao público via telefone, a comunicação realizada através de e-mails e as orientações cabíveis  

foram dirigidas a psicólogos(as), estudantes de Psicologia e também à comunidade em geral. 

 

DENÚNCIAS: 

Ação Quantidade  Descrição da ação 

Recebimento de 

denúncias em geral 

54 Denúncias contra psicólogos(as) – pessoas físicas 

ou empresas – pessoas jurídicas, devido à atuação 

profissional irregular, e também denúncias por 

indício de exercício ilegal da profissão. 

 
ADMINISTRATIVO: 

Ação Quantidade  Descrição da ação 

 

Documentos elaborados 
116 

Documentos produzidos pela equipe técnica, 

dentre eles: atas; projetos; ofícios enviados para 

instituições diversas; relatórios detalhados e notas 

técnicas de orientação à categoria.  

 

Consultas Nacionais 
249 

Consultas nacionais realizadas para checar 

inscrição profissional nos demais CRP´s do 
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Brasil, advindas de publicações em geral nos 

jornais da região e denúncias recebidas. 

 

Convocatórias 13 

Convocatórias executadas para realização de 

orientação sobre conduta/atuação profissional e 

esclarecimentos sobre a necessidade de inscrição 

de Pessoa Física ou Jurídica junto ao CRP16/ES. 

 

Notificações de 

Irregularidades 

9 

Notificações de irregularidades com relação à 

legislação profissional verificadas em visitas de 

fiscalização a PJ’s e demais instituições. 

Notificações / Intimações 

47 

Notificação de pessoas físicas e jurídicas para 

apresentação de documentos sobre as quais recai 

suspeita de exercício irregular/ilegal da profissão, 

obtida através de divulgações em meio eletrônico 

ou jornais da região, além de denúncias, para 

averiguação da obrigatoriedade ou não do registro 

junto ao CRP16/ES. As intimações para inscrição 

de Pessoa Jurídica junto ao Conselho, por sua vez, 

acontecem após análise do Contrato Social e 

outros documentos, realizada pela Assessoria 

Jurídica. 

 

VISITAS TÉCNICAS: 

Ação Quantidade Descrição da ação 

 

Visitas Técnicas em Geral 

69 

Visitas técnicas referentes à inscrição de Pessoa 

Jurídica, cancelamento, fiscalização, mudança de 

endereço, renovação do certificado, averiguação 

de denúncias em locais diversos e fiscalização 

junto aos serviços públicos onde há inserção de 

psicólogos(as).  

 

REUNIÕES E PARCERIAS: 

Ação Quantidade Descrição da ação 

 

Entrega de Carteira 

Profissional 12 

Reuniões de Entrega de Carteira Profissional para 

orientação profissional, contando com a presença 

de 01 Conselheiro(a) do CRP 16/ES, de 01 

Técnico(a) de Orientação, Fiscalização e Ética e 

01 Agente Administrativo do CRP 16/ES. 

 

Eventos Externos 

 

28 Palestras, reuniões, fóruns e seminários. 

 
Reuniões com ASJUR – 

Assessoria Jurídica 

15 Realização de reuniões semanais como parte do 

programa “Quarta Jurídica”, cujo objetivo é o 

estudo da legislação do Sistema Conselhos e 

orientação para encaminhamentos de demandas da 

COF. 
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Reuniões de Equipe 

70 Reuniões da equipe técnica para planejamento das 

atividades; reuniões da equipe técnica com outros 

setores do CRP16/ES e reuniões da Coordenadora 

Técnica com Conselheiros(as), Gerência e 

Coordenação de outros setores do CRP16/ES. 

 

Dentre as orientações realizadas pela COF do CRP16/ES aos(às) profissionais no decorrer do período compreendido entre 

janeiro e agosto de 2013, destacam-se os seguintes assuntos: 

 

 Informações sobre cursos, eventos e Pós-Graduação; 

 Orientações sobre o Código de Ética; 

 Legislação e outras normatizações sobre o exercício profissional; 

 Piso salarial, carga horária do(a) Psicólogo(a) e relações trabalhistas; 

 Avaliação Psicológica (orientações sobre testes, laudos e aspectos técnicos da avaliação, perícias psicológicas); 

 Estágio e supervisão; 

 Informações sobre editais de concursos públicos; 

 Abertura de consultórios, recibos, impostos; 

 Orientações técnicas sobre a atuação profissional em diversos campos; 

 Orientações sobre Contribuição Sindical; 

 Orientações sobre a elaboração/emissão de Documentos por Psicólogos(as); 

 Informações sobre o Título de Especialista em Psicologia do Trânsito; 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO/REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS E ÁREAS AFINS: 

    

 Palestras para os cursos de Psicologia nas Faculdades de Vitória/ES sobre ética profissional para alunos do curso de 

Psicologia; 

 Composição de mesas em eventos; 

 Reuniões com CRESS; OAB e CDH para discussão e articulação de ações políticas e de fiscalização junto ao 

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES); 

 Reuniões com os(as) psicólogos(as) que atuam na área da socioeducação para acolhimento de denúncias e pedidos 

de orientação, retorno de visitas realizadas nas Unidades do Sistema Socioeducativo; 

 Reunião com o Delegado da Polícia Federal para discussão das normas de credenciamento dos(as) psicólogos(as) 

responsáveis pela Avaliação Psicológica para porte de arma; 

 Apoio técnico aos(às) Conselheiros(as) do CRP16/ES na organização e realização dos Pré-Coreps e COREP; 

 Participação em encontros promovidos pelo CREPOP/ES - CRP16/ES para as entregas de Referências Técnicas e 

discussão de diferentes temáticas relacionadas às Políticas Públicas; 

 Participação em palestras e seminários, com temáticas pertinentes ao exercício profissional, promovidos pelo 

CRP16/ES e/ou outros órgãos, para capacitação da equipe técnica da COF do CRP16/ES; 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Diante dos dados apresentados, verificou-se o aumento da quantidade de atendimentos efetuados, seja por telefone, e-mail 

ou orientações presenciais, quando comparados aos anos anteriores. É válido ressaltar que o número de orientações em 

todas as modalidades, considerando apenas o período compreendido entre janeiro e agosto de 2013, já supera todo o ano de 

2012. Acredita-se que esse aumento se deu em virtude da aproximação da classe profissional de psicólogos(as) a este 

Conselho e também pelo crescente número de psicólogos(as) registrados(as) no Estado. Iniciativas como a reunião de 

entrega de carteira profissional aos(às) novos(as) psicólogos(as) inscritos(as), a participação do CRP16/ES em diversos 

eventos cujas temáticas envolvem o exercício profissional, a formação de parcerias com outros órgãos, além da visibilidade 
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das ações nas redes sociais e no site e blog do Regional, são fundamentais para que a categoria busque o CRP16/ES, 

legitimando seu papel de orientar e fiscalizar o exercício profissional. 

 

Destaca-se ainda que, no período referente a este relatório, além das averiguações de denúncias e das visitas às empresas 

registradas junto a este Conselho, a COF elaborou e executou o “Projeto Piloto de Fiscalização dos Serviços Públicos”, 

desenvolvido na cidade de Vitória/ES, capital do estado do ES, com objetivo de subsidiar ações semelhantes em toda a 

jurisdição. Tal projeto visou efetuar visitas técnicas em equipamentos públicos nos quais há a inserção do(a) profissional de 

Psicologia, com intuito de averiguar as condições éticas e técnicas em que se dá o exercício profissional nesse contexto, 

ampliando assim atuação deste Conselho. 

 

Observou-se ainda o aumento de demandas provenientes do Judiciário, seja por meio de solicitações de visitas a instituições 

diversas, encaminhadas por juízes e promotores, seja através de pedidos de orientação acerca do exercício profissional no 

âmbito da Justiça, realizados por profissionais, magistrados e sociedade civil. Também houve averiguações de denúncias de 

profissionais sobre condições inadequadas das instalações onde são oferecidos os serviços de Psicologia, uma vez que, a 

inserção do(a) psicólogo(a) ainda é recente no Estado.  

 

Ademais, foram realizadas diversas ações junto aos(às) profissionais que atuam no âmbito da socioeducação, seja no 

acolhimento e averiguação de denúncias, na realização de parcerias com outros órgãos, ou em intervenções diretas junto à 

direção do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) cobrando melhorias efetivas que permitam o 

desenvolvimento ético do trabalho da equipe técnica. 

 

Diante do exposto, o CRP16/ES reafirma o compromisso frente a sua finalidade legal de orientar e fiscalizar o exercício 

profissional do(a) psicólogo(a), cuidando para que a sociedade tenha serviços psicológicos prestados em condições 

apropriadas e por profissionais éticos, difundindo, assim, a importância da Psicologia como ciência e profissão.  

 

Vitória/ES, 31 de outubro de 2013. 

 

SHEILA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA  

Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do III Plenário do CRP16/ES 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

 

3) ORIENTAÇÃO E ÉTICA 
As informações sobre as atividades exercidas pela Comissão de Orientação e Ética (COE) do CRP16/ES estão relacionadas 

a seguir: 
 
      3.1 ENCAMINHAMENTOS DADOS AOS PROCESSOS DISCIPLINARES 

 
TOTAL DE PROCESSOS EM AGOSTO DE 2013: 14 processos disciplinares, sendo 09 processos disciplinares éticos em 

fase preliminar (PDE-FP) e 05 processos disciplinares éticos (PDE). 
 
NOVAS REPRESENTAÇÕES: Foram recebidas 05 novas representações durante o período de janeiro a agosto de 2013. 
 
PARECERES COE APRESENTADOS EM PLENÁRIA: Foi apresentado em reunião Plenária 01 parecer elaborado pela 

Comissão de Ética. 
 
RECURSOS AO CFP: Não foram encaminhados recursos ao CFP. 
 
ARQUIVAMENTOS: Foram realizados 02 arquivamentos. 
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APLICAÇÃO DE PENALIDADES: Não foram aplicadas penalidades. 
 
SESSÕES OITIVAS E PERÍCIAS: Não foi realizada sessão oitiva em instrução processual e foi realizada 01 perícia. 
 
JULGAMENTOS: Houve 01 julgamento. 
 
DEFENSOR DATIVO: Houve um despacho da Presidente da COE para nomeação de 01 Defensor Dativo. 
 
NOMEAÇÃO DE RELATOR: Foi nomeado em reunião Plenária 01 relator. 
 
CONSULTAS (CRs e CFP): Foram realizadas e/ou respondidas 11 consultas diversas a Conselhos Regionais de Psicologia 

e ao CFP. 
 
CONSULTA DE REGULARIDADE ÉTICA: Houve 282 consultas a esta Comissão sobre a regularidade ética dos(as) 

psicólogos(as) inscritos(as) neste Conselho. 
 
ESPELHOS DE PROCESSOS: Foram elaborados 16 espelhos de processos disciplinares ordinários, éticos e em fase 

preliminar. 
 
ARs ENVIADOS: Foram enviadas 40 cartas registradas a denunciantes, denunciados, advogados e instituições. 
 
DOCUMENTOS ELABORADOS: No período de maio a agosto de 2013 foram elaborados 93 documentos tais como 

notificações, citações, intimações, ofícios, entre outros. 
 
NOTA TÉCNICA: Foi elaborada 01 nota técnica sobre a Resolução CFP nº 007/2003. 
 
REUNIÕES ASJUR: Foram realizadas 15 reuniões de estudo do Código de Processamento Disciplinar (CPD) pelas 

Técnicas, Coordenadora Técnica e Assessora Jurídica.  
 
REUNIÕES COORDENAÇÃO COE: Foram realizadas 22 reuniões de planejamento e acompanhamento de atividades pela 

Coordenadora e Técnica de Referência da COE. 
 
REUNIÕES COE: Foram realizadas 23 reuniões de janeiro a agosto de 2013 para deliberações sobre os processos 

disciplinares. 

 
      3.2 DATAS DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COE 
 

REUNIÕES COE CRP16/ES – 2013 

 

MESES DIAS DA SEMANA 

JANEIRO - - - - 29 

FEVEREIRO - 05 - 19 - 

MARÇO - 05 12 - 27 

ABRIL 01 09 16 23 - 

MAIO - 07 14 21 28 

JUNHO 04 - - 25 - 

JULHO 02 09 16 23 - 

AGOSTO - 06 13 20 - 

 
      3.3  ATIVIDADES COMPLEMENTARES COE (JANEIRO A AGOSTO DE 2013) 
 

 Todos os processos em trâmite foram baixados em diligência para inspeção e houve andamento em paralelo de 
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todos os processos, além de realização de tarefas como conferência, juntada de documentos, cópias e paginação. 
 Levantamento do andamento e dos prazos prescricionais de todos os processos. 
 Análises e readequação dos procedimentos em consonância com o Código de Processamento Disciplinar (CPD). 
 Participação da Assessora Jurídica em reunião Plenária para esclarecimentos jurídicos sobre processos 

encaminhados pela Comissão. 
 Análises preliminares dos processos pelas Conselheiras da Comissão de Ética. 

                                                       
                                                                      Vitória/ES, 30 de outubro de 2013. 
 

SANNY FERREIRA DE JESUS 
Presidente da Comissão de Orientação e Ética do III Plenário do CRP16/ES 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

4) SETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DO CRP16/ES 

 
PRODUÇÃO DE INFORMATIVOS ONLINE DO CRP16/ES 

 
Para divulgação eletrônica das diversas atividades do CRP16/ES e informações de interesse dos(as) profissionais 

psicólogos(as), o Conselho se utiliza dos Boletins Eletrônicos. O Boletim Online traz notícias institucionais e de interesse 

do Sistema Conselhos. O Boletim Informes é voltado para divulgação de cursos, conferências e outras atividades 

promovidas por outras instituições. O Boletim Especial trata de comunicação específica para eventos e atividades. Em 2013 

foram veiculados a produção de 23 informativos online, 13 jornais online e 03 cartões virtuais (Dia da Mulher, Dia do(a) 

Psicólogo(a) e Boas Festas).  
 

 Setembro 2010 a 

Agosto 2011 

Setembro 2011 a 

Agosto 2012 

Setembro 2012 a 

Agosto 2013 

TOTAL 

Edições Jornal Online 06 18 18 42 

Atendimento à Imprensa 07 46 174* 227 

Inserções em TV 04 05     11** 20 

Inserções Jornais 04 06 12 22 

Inserções Sites 01 07 14 22 

Cobertura de Eventos 08 48 38 94 

Reuniões da Comissão -- 06 07 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Página no You Tube criada em novembro de 2011 

** Fan Page no Facebook criada em 30 de setembro de 2011 

 Setembro 2010 a 

Agosto 2011 

Setembro 2011 a 

Agosto 2012 

Setembro 2012 a 

Agosto 2013 

Visitas 37.248 47.214 54.394 

Visualizações de Páginas 90.596 108.396 116.331 

Páginas por visita 2,43 2,3 2,14 

Tempo médio no site do CRP16/ES 00:02:34 00:02:21 00:02:03 

Novas visitas 59,10% 56,12% 63,16% 

Exibições no You Tube * 1051 2.425 

Curtidores da Fan Page ** 531 1.105 
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ATENDIMENTO À IMPRENSA 
 

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013 foram realizados mais de 190 atendimentos (à) e contatos com a 

imprensa. Esses dados se referem tanto aos atendimentos demandados pelos próprios veículos de comunicação (73 no 

período), quanto à busca de inserção do CRP16/ES na imprensa (mídia espontânea) por meio do envio de releases dos 

eventos que a Assessoria de Comunicação (ASCOM) buscou divulgar as atividades do CRP16/ES: aproximadamente 120 

contatos com a imprensa para esclarecimentos/apuração de informações, indicações de fontes.  

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CRP16/ES 

 
SITE DO CRP16/ES 
 
www.crp16.org.br – é o endereço eletrônico do CRP16/ES na web e um dos principais canais de comunicação com a 

categoria profissional de Psicologia.  
 
Cumpre informar que o site do CRP16/ES teve um problema no início do mês de setembro de 2013, ficando algumas 

semanas fora do ar, entretanto, uma vez reparado, no final do mês de outubro de 2013, o mesmo teve um novo problema, 

dessa vez foi hackeado, conforme noticiado pelo blog, no mês de dezembro de 2013. Ressalta-se que o setor jurídico do 

CRP16/ES já providenciou a lavratura de um boletim de ocorrência ao órgão policial competente para instaurar e formalizar 

uma investigação em relação ao crime virtual praticado na página do site do CRP16/ES, e encontra-se em cumprimento das 

providências judiciais. 
 
Esclarece-se que diante de tais problemas, a ASCOM do CRP16/ES ficou impossibilitada de continuar produzindo os 

jornais online, que são feitos baseados na estrutura física e administrativa do referido site, que ainda encontra-se 

temporariamente indisponível.  
 
E em novembro, o CRP16/ES começou a utilizar o novo blog do CRP16/ES: www.crp16es.wordpress.com, que ficará no ar 

até que o novo site do CRP16/ES esteja pronto. Pontua-se que a Comissão de Comunicação juntamente com a Assessoria de 

Comunicação estão elaborando um novo projeto de site do CRP16/ES, e assim, após definido o objeto a ser orçado, será 

feita a abertura do processo licitatório em questão. 
  
YOUTUBE DO CRP16/ES 
 

Página onde são inseridos vídeos de entrevistas, atividades, comemorativos relativos ao CRP16/ES: 

http://www.youtube.com/user/Comunicacaocrp 

 

Destaque do Canal: entrevista com o Deputado Federal Jean Wyllys sobre o Projeto da “Cura Gay” atingiu mais de 950 

visualizações.  

 

FANPAGE DO CRP16/ES NO FACEBOOK 
 

Fanpage do CRP16/ES no Facebook: http://www.facebook.com/pages/CRP-16/254466947923660   

Lançada em 30 de setembro de 2011, a Fanpage do CRP16/ES no Facebook conta com 1.540 opções de curtir (dados de 

dezembro de 2013). 

 

Destaques:  

Alcance - de 4 a 11 de agosto de 2013: 73,9% de alcance, que é o número de pessoas que visualizaram a página no período, 

sendo o total de 2052 pessoas. Ou seja, a página tem mais de 1,1 mil curtidores, mas o alcance vai bem além, no caso acima 

- 70% além do número de pessoas que curtiram.  

 

Um bom exemplo desse alcance foi a postagem: A luta do CRP16/ES contra o Projeto da “Cura Gay” é destaque na 

imprensa. O alcance foi de 4.238 (orgânico). Isso aconteceu também por conta do grande número de compartilhamento que 

http://www.crp16.org.br/
http://www.crp16es.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/Comunicacaocrp
http://www.facebook.com/pages/CRP-16/254466947923660
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a postagem teve: 46 compartilhamentos e mais de 50 curtidas.  

 
O CRP16/ES, em 2013, promoveu 74 importantes eventos e ações/atividades. A seguir a listagem de algumas dessas 

realizações pelo referido Regional, a saber: 
 
AÇÃO: Retomada campanha do CRP16/ES sobre a quitação de anuidades 
DATA: 03 de janeiro de 2013  
 
EVENTO: Oficina do Grupo “Tortura Nunca Mais” e faz parte das ações sobre a “Psicologia e Direito à Memória e à 

Verdade” 
DATA: 18 e 19 de janeiro de 2013 
 
EVENTO: Assembleia para Eleição da Comissão Regional Eleitoral do CRP16/ES - conduzirá o processo eleitoral que 

definirá o IV Plenário do Regional 
DATA: 22 de janeiro de 2013  
 
AÇÃO: Nota Pública de solidariedade aos familiares da tragédia de Santa Maria (RS) 
DATA: 29 de janeiro de 2013  
 
AÇÃO: Nota Pública assinada pelo CRP16/ES e outras entidades após notícia no jornal A Gazeta sobre repasse do SUS 

para Clínica de Repouso Santa Izabel 
DATA: 03 de fevereiro de 2013  
 

AÇÃO: CRP16/ES faz mapeamento de profissionais e estudantes de Psicologia afetados pela Ditadura Militar 
DATA: 05 de fevereiro de 2013  
 
AÇÃO: Elaboração de cartazes por psicólogos postar nas redes sociais em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher” 
DATA: 08 de março de 2013 
 
EVENTO: II COREP/VIII CNP – A capital do ES, Vitória sedia o último encontro da categoria profissional 
DATA: 16 de março de 2013  
 
AÇÃO: Psicologia na mídia! Entrevista pelo “Programa 9 Minutos”, da TV Tribuna (afiliada do SBT), em Vitória/ES. E 

Debate "O crack, uma droga e muitas controvérsias", transmitido pelo programa Debate Universitária, na Rádio 

Universitária, na UFES, em Vitória/ES. 
DATA: 27 de março de 2013  
 
EVENTO: Encontro do III COREP – CRP16/ES 

DATA: 12 e 13 de abril de 2013  
 
AÇÃO: Inscrição da Chapa inscrita – CRE/CRP16/ES registra inscrição da Chapa 11 – “Cuidar e Agir na Profissão” 

DATA: 15 de abril de 2013  
 
AÇÃO: Apoio à campanha: Política sobre Drogas – tratar sim, criminalizar, não! Diga não ao PL 

DATA: 19 de abril de 2013 
 
AÇÃO: Entrevista ao Portal Capixabão: “O sufixo ‘ismo’ significa doença, e como sabemos a homossexualidade é uma 

condição e faz parte da identidade das pessoas” 
DATA: 19 de abril de 2013 
 
AÇÃO: Publicação do Artigo no jornal A Gazeta: “Diminuir a idade penal não é a solução”, assinado pela conselheira do 

CRP16/ES Andréa Nascimento 
DATA: 29 de abril de 2013 
 

http://www.crp16.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1046&Itemid=43
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AÇÃO: Publicação da Moção de Repúdio e Abaixo-Assinado contra o PDC nº 234/2011 
DATA: 10 de maio de 2013 
 
EVENTO: Sessão especial sobre o “Dia Nacional da Luta Antimanicomial” na Assembleia Legislativa do ES 
DATA: 16 de maio de 2013 
 
EVENTO: Passeata pelos(as) profissionais psicólogos(as) em relação ao “Dia Nacional da Luta Antimanicomial” 
DATA: 18 de maio de 2013 
 

AÇÃO: Assinatura do Deputado Federal Jean Wyllys, e imprensa capixaba dá destaque à mobilização do CRP16/ES na luta 

contra o Projeto sobre a "Cura Gay" 
DATA: 24 de maio de 2013 
 
EVENTO: Protesto pelos(as) profissionais psicólogos(as) contra o lançamento do edital de formação da “Rede Abraço” 

pelo Governo do Estado do ES 
DATA: 06 de junho de 2013  
 
AÇÃO: Divulgação da Moção de Repúdio à Clínica de Repouso Santa Izabel, aprovada pelo CNP. 
DATA: 06 de junho de 2013 
 
EVENTO: Seminário na UFES sobre a crítica da Redução da Maioridade Penal  
DATA: 14 de junho de 2013  
 
EVENTO: Protesto pelos(as) profissionais psicólogos(as) em favor do fechamento da Clínica de Repouso Santa Izabel, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim 
DATA: 15 de junho de 2013 
 
EVENTO: Congresso entre psicólogos(as) e assistentes sociais das instituições Sindpsi/ES, CRP16/ES, CRESS17/ES onde 

foi divulgada a Nota de Apoio à greve dos servidores do município de Colatina/ES, já dura mais de 30 dias, profissionais 

reivindicam melhores condições de trabalho  
DATA: 22 de junho de 2013  
 
EVENTO: Debate sobre estratégias de mobilização contra aprovação do PL do Ato Médico na UFES 
DATA: 27 de junho de 2013 
 
AÇÃO: Nota de Repúdio à forma de atuação do Poder Público ante às manifestações sociais no espaço público assinado 

pelo III Plenário do CRP16/ES  
DATA: 08 de julho de 2013  
 
AÇÃO: Entrevista “Programa 9 Minutos” – contra o “Ato Médico” 
DATA: 16 de julho de 2013 
 
AÇÃO: Premiação da milésima curtidora da Fanpage do CRP16/ES no Facebook 
DATA: 22 de julho de 2013 
 
AÇÃO: Publicação das ELEIÇÕES 2013 – divulgação constante em Fanpage e site do CRP16/ES sobre o processo 

eleitoral, que foi pela primeira vez pela internet 
DATA: 01 de agosto de 2013 
 
AÇÃO: Reunião do Secretário da SESA/ES afirma que internação compulsória não será adotada no ES 
DATA: 06 de agosto de 2013 
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AÇÃO: Assembleia Geral de profissionais psicólogos(as) para a aprovação de novo valor da anuidade de 2014 do 

CRP16/ES 
DATA: 17 de agosto de 2013 
 
EVENTO: Posse do IV Plenário do CRP16/ES 
DATA: 27 de setembro de 2013 

 
AÇÃO: As Comissões do CRP16/ES são formadas para promover atividades políticas do Regional: veja como os(as) 

psicólogos(as) podem colaborar nesses espaços que tratam de assuntos de interesse da categoria profissional 
DATA: 28 de setembro de 2013 
 
AÇÃO: CRP16/ES compõe Comitê de Prevenção à Tortura: Posse realizada no Palácio de Anchieta em Vitória/ES, sendo 

aprovada a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo  

DATA: 20 de novembro de 2013 

 
AÇÃO: Ato Público no Centro de Vitória/ES organizado pelo Fórum pelo “Dia Internacional pela Não Violência contra a 

Mulher” - luta contra o “feminicídio”, do qual o ES tem a maior taxa no país 
DATA: 25 de novembro de 2013 
 

EVENTO: CRP16/ES e psicólogos(as) criam GT sobre a Socioeducação:  Reunião entre profissionais do IASES com 

Conselheiros(as) e corpo técnico do CRP16/ES 

DATA: 29 de novembro de 2013 
 
EVENTO: Encontro do CRP16/ES com representantes das Instituições de Ensino Superior e da Associação Brasileira de 

Ensino em Psicologia (ABEP)  
DATA: 30 de novembro de 2013 
 
EVENTO: CRP-16 participa de encontro do Fórum em Defesa da Saúde Pública 
DATA: 06 de dezembro de 2013 
 
AÇÃO: Divulgação - Página do CRP16/ES é invadida por hacker: Regional protocola notícia crime na Polícia Federal 
DATA: 16 de dezembro de 2013 
 

AÇÃO: Divulgação - Confira o livro: “A Verdade é Revolucionária” - Publicação traz depoimentos de psicóloga e de 

psicólogo capixabas com testemunhos sobre a Ditadura Civil-militar Brasileira 

DATA: 20 de dezembro de 2013 
 
EVENTO: CRP16/ES faz treinamento sobre “emergências e desastres” para psicólogos(as) ajudarem às vítimas das fortes 

chuvas no Estado do ES 
DATA: 25 de dezembro de 2013 
 
AVALIAÇÃO GERAL 

Avalia-se que é de sua importância a atuação da Comissão de Comunicação do CRP16/ES, pois além de cuidar de boletins 

internos e dos canais de comunicação do Conselho Profissional com a sociedade, a referida Comissão atua, buscando inserir 

as atividades e eventos do CRP16/ES na imprensa capixaba, com vistas a ampliar as discussões da Psicologia em prol dos 

direitos humanos e de uma melhor qualidade de vida, mostrando o acúmulo técnico, teórico e científico da área. 
 

Vitória/ES, 26 de dezembro de 2013. 
 

ANDRÉA DOS SANTOS NASCIMENTO 
Conselheira-Presidente da Comissão de Comunicação do III Plenário do CRP16/ES 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 
 

http://crp16es.wordpress.com/2013/11/20/crp-16-compoe-comite-de-prevencao-a-tortura/
http://crp16es.wordpress.com/2013/12/16/pagina-do-crp-16-invadida-por-hacker-conselho-protocola-noticia-crime-na-policia-federal/
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5) CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 
 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) do Espírito Santo tem como finalidade 

apresentar os principais resultados produzidos pela Rede CREPOP/CFP ao longo do ano de 2013, no âmbito da investigação 

da prática profissional e das demais atividades executadas pelo CREPOP/ES no CRP16/ES.  

O CREPOP/ES - CRP16/ES buscou também realizar de maneira efetiva as atividades propostas pela Coordenação Nacional 

do CREPOP - CFP, além de atender as demandas solicitadas pelas Comissões do CRP16/ES, principalmente de Políticas 

Públicas, e também pela Diretoria e Plenária do CRP16/ES. 

A Unidade Local do CREPOP/ES teve como foco a conclusão de processos de pesquisa em andamento, com a realização de 

Consultas Públicas de 04 documentos preliminares das Referências Técnicas das práticas de Psicólogas (os) relativos a: 

“Álcool e Outras Drogas” e “Relações Raciais”, como formulário online; “Questões da Terra” e “Mobilidade Urbana, 

Trânsito e Transporte”, como formulário online e grupo de discussão entre os(as) psicólogos (as).  

Foi realizada, também, a divulgação de Debates Online sobre atuação de Psicólogas (os) no “CREAS” e em políticas sobre 

“Questões da Terra” e “Álcool e Outras Drogas”. 

Por fim, a Unidade Local do CREPOP/ES - CRP16/ES participou de eventos 02 eventos preparatórios para o III Congresso 

Regional de Psicologia do Espírito Santo (III COREP/ES). Tais eventos configuram-se como uma das etapas iniciais de 

preparação para o Congresso Nacional de Psicologia (CNP), instância máxima de deliberação das diretrizes que deverão ser 

consideradas na elaboração das atividades do Sistema Conselhos de Psicologia (CFP e CRP’s).  

O CREPOP/ES - CRP16/ES também participou do debate sobre “A Redução da Maioridade Penal” e esteve presente no “I 

Encontro Estadual de Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica”, ambos ocorridos na UFES.  

5.1 ATIVIDADES DO ANO 2013 

5.1.1 EVENTOS DE ENTREGA DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS 

No ano de 2013, o CREPOP/ES - CRP16/ES realizou entrega de cinco Referências Técnicas: “CREAS”, “Programas de 

Atenção à Mulher em Situação de Violência”, “Programas de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”, “Sistema 

Prisional” e “Questões Relativas a Terra”.  

As Referências Técnicas: “CREAS”, “Programas de Atenção à Mulher em Situação de Violência”, “Programas de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto”, “Sistema Prisional”, por terem temáticas próximas, que dialogam entre si, foram 

entregues em dois grandes eventos organizados pela Equipe CREPOP/ES.  

O 1º, intitulado “Encontro Regional da Psicologia e Políticas Públicas: interfaces entre Sistema Prisional e Medidas 

Socioeducativas em meio aberto”, foi realizado no dia 26 de junho de 2013, com 148 participantes.  

O 2º evento, “II Encontro Regional da Psicologia e Políticas Públicas: interfaces entre a atuação no CREAS e Atenção à 

Mulher em Situação de Violência”, foi realizado no dia 12 de setembro de 2013 e contou com 124 participantes. 

Já a entrega da Referência Técnica para atuação das (os) Psicólogas (os) em “Questões Relativas a Terra” foi realizada na 

sede do CRP16/ES em que compareceram 05 Psicólogos (as), dentre os(as) 08 mapeados (as). 

5.1.2 PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 

O processo de Consulta Pública em 2013, é uma forma de convidar os(as) psicólogos(as), atuantes na Política Pública 

pesquisada, a analisar e a discutir a versão preliminar da Referência Técnica em consulta.  Tal processo contou com 04 

documentos disponibilizados aos(às) profissionais e, entre os 02 lançados no primeiro semestre de 2013, alcançou-se a 

média de 594 acessos no site do CREPOP - CFP.  

Abaixo seguem a discrição e a apresentação das atividades relacionadas a cada uma das Consultas Públicas realizadas no 
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decorrer do ano de 2013.  

a) Consulta Pública: Documento de Referência Técnica para a Atuação de Psicólogos(as) no Campo das Políticas 

Públicas Relativas à Questão da Terra 

O período para apresentação das contribuições dos (as) psicólogos (as) foi de 27 de fevereiro de 2013 a 12 de abril de 2013. 

Para essa Consulta Pública, foi realizado um Grupo de Discussão no dia 14 de março de 2013 na sede do CRP16/ES. Neste 

encontro, estiveram presentes, 05 psicólogos(as). Foram 80 acessos ao documento no site do CREPOP-CFP e, destes, 

resultaram em 06 de contribuições online. A versão final da Referência Técnica foi disponibilizada em agosto de 2013. 

b) Consulta Pública: Documento de Referência Técnica para Atuação de Psicólogos(as) nas Políticas Públicas sobre 

Álcool e Outras Drogas 

O período para apresentação das contribuições dos (as) psicólogos (as) foi de 16 de outubro de 2013 a 16 de novembro de 

2013. Esta Consulta ocorreu somente por envio de questionário online. A publicação da Referência Técnica foi realizada em 

dezembro de 2013. 

c) Consulta Pública: Documento de Referência Técnica para a Prática de Psicólogos(as) em Políticas de Mobilidade 

Urbana, Transporte e Trânsito 

O período para apresentação das contribuições dos (as) psicólogos (as) foi de 13 de novembro de 2013 a 20 de dezembro de 

2013. Para essa Consulta Pública, foi realizado um Grupo de Discussão no dia 13 de dezembro de 2013 no auditório do 

DETRAN/ES. Nesse encontro, estiveram presentes, 19 psicólogos (as). Por fim, a publicação da Referência Técnica está 

prevista para fevereiro de 2014. 

d) Consulta Pública: Relações Raciais – Referências Técnicas para a Prática dos (as) Psicólogos (as) 

O período para apresentação das contribuições das (os) Psicólogas (os) foi de 09 de dezembro de 2013 a 09 de fevereiro de 

2014. A publicação da Referência Técnica está prevista para março de 2014.  

5.1.3  PARTICIPAÇÃO DO CREPOP/ES E APOIO NAS AÇÕES DO CRP 16/ES 

 “I Encontro Estadual de Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sociojurídica” 

Data: 21 e 22 de março de 2013  

Local: Auditório Manoel Vereza (CCJE/UFES) 

Número de participantes: 300 inscrições divididas entre Assistentes Sociais e Psicólogos (as) - estiveram presentes 83 

psicólogos (as), 15 estudantes de Psicologia, 04 funcionárias e 03 estagiárias do CRP 16/ES, 195 assistentes sociais. 

 “A Redução da Maioridade Penal” 

No dia 14 de junho de 2013 (sexta-feira), no auditório “Manoel Vereza” (CCJE/UFES). O evento foi organizado pelo 

Centro de Apoio aos Direitos Humanos (CADH), pelo Núcleo de Estudos sobre a Violência, Segurança Pública e Direitos 

Humanos (Nevi-UFES) e pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória (CNP).  

 “GT da Socioeducação” 

No dia 06 de dezembro de 2013, na sede do CRP16/ES ocorreu o primeiro encontro do “GT da Socioeducação”. O Grupo 

de Trabalho, parceria entre CRP16/ES e os(as) profissionais do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 

(IASES), busca discutir as condições de trabalho dos (as) psicólogos (as) que trabalham com medidas socioeducativas de 

internação e propor mudanças na atuação dentro desta instituição.  

É importante ressaltar que o GT da Socioeducação não se esgotou no ano de 2013 e as discussões continuarão por todo ano 

de 2014. 
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Vitória/ES, 19 de dezembro de 2013. 

ANDRÉA DOS SANTOS NASCIMENTO 
Conselheira-Responsável pelo CREPOP/ES do III Plenário do CRP16/ES 

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região-ES 

 

 

6) III COREP/ES E ELEIÇÕES 2013 

 
No Exercício de 2013 cabe ainda destacar a realização do III COREP do CRP16/ES e das Eleições do Sistema Conselhos de 

Psicologia. 
 
6.1) III CONGRESSO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (III COREP/ES)  

 
O III Congresso Regional da Psicologia do CRP16/ES abordou a temática: “Psicologia, Ética e Cidadania: Práticas 

Profissionais a Serviço da Garantia de Direitos”, discutido a partir dos seguintes eixos norteadores: 
 
1. Democratização do Sistema Conselhos e Ampliação das formas de interação com a categoria; 
2. Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de trabalho; 
3. Ampliação da Participação da Psicologia e sociedade nas Políticas Públicas 

 

A realização, a cada triênio, do Congresso Regional de Psicologia (COREP), tem por objetivo: 
a) Promover a organização e a mobilização dos(as) profissionais psicólogos(as) do Estado do Espírito Santo possibilitando a 

participação dos(as) mesmos(as) na definição das diretrizes políticas do Sistema Conselhos para desenvolvimento da 

Psicologia como “ciência e profissão” no Espírito Santo e no Brasil. 
b) Garantir o espaço de articulação para composição, inscrição e apresentação de chapas que concorrerão ao IV Plenário do 

CRP16/ES. 
c) Eleger os(as) delegados(as) para representar o CRP16/ES no VIII Congresso Nacional da Psicologia. 

Para o III COREP do CRP16/ES foram realizados 10 Pré-Congressos em todo o Estado do Espírito Santo com 138 

profissionais psicólogos(as) envolvidos(as). Nos Pré-Congressos foram eleitos(as) 39 delegados(as), sendo 25 da capital 

Vitória/ES e Região Metropolitana e 14 do interior do estado do ES (norte e sul), com possibilidade de participação no 

evento. As proposições levantadas por estes(as) participantes foram resultado da sistematização de 90 propostas ao todo.   
 
O III COREP - Espírito Santo, realizado entre os dias 12 e 13 de abril de 2013 (sexta e sábado, respectivamente), no Hotel 

Praia Sol, em Nova Almeida - Serra/ES, contou com a participação de 34 delegados(as) e 09 estudantes de Psicologia. Neste 

Congresso foram eleitos(as) 09 delegados(as) e 01 estudante de Psicologia para representar o CRP16/ES no Congresso 

Nacional. Foram ainda sistematizadas 61 propostas de diretrizes para orientar a gestão do IV Plenário no Espírito Santo e 29 

propostas de diretrizes para serem levadas para apreciação e discussão no VIII Congresso Nacional da Psicologia (CNP), 

realizado em Brasília/DF, entre os dias 30 de maio e 02 de junho de 2013.  

 

6.2) ELEIÇÕES 2013 DO SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA 

 
Na oportunidade, lembramos que o Processo Eleitoral do Sistema Conselhos de Psicologia, no ano de 2013, inaugurou uma 

nova modalidade de voto - o eletrônico, o que significou, na qualidade de psicólogos(as), um grande avanço nas eleições 

para a categoria profissional. Ressalta-se que toda inovação é sempre desafiante, e a adoção de duas modalidades de 

votação: voto pela internet e voto por correspondência, em áreas pré-determinadas pelo CFP, conferiu um privilégio a 

todos(as) que participaram deste momento instituinte.  
 
Assim foi definido que para cidades com raio de, aproximadamente, 50 km do Escritório Sede do CRP16/ES em Vitória e 

das cidades de Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão, a votação seria realizada pela internet. Para as 

demais cidades do Estado o voto seria por correspondência. A expectativa de todo o Sistema Conselhos de Psicologia é que, 

nas próximas eleições, o voto pela internet já esteja disponível para todas as cidades do Espírito Santo e do país. 
 
É importante, também destacar que, além de ter conduzido as eleições no Espírito Santo, a Comissão Regional Eleitoral do 
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CRP16/ES obteve destaque Nacional, quando fez dentre os muitos questionamentos ao CFP, uma pertinente sugestão à 

Comissão Eleitoral Nacional, que garantiu aos psicólogos e às psicólogas inscritos (as) nos Regionais até o dia 23 de agosto 

de 2013, o direito ao voto. Tal fato merece o devido reconhecimento diante da repercussão que gerou mudança em decisões 

tomadas e melhorias obtidas para o Processo Eleitoral dos demais Regionais. 
 
O Estado do Espírito Santo teve apenas a inscrição de uma chapa única para concorrer à gestão do CRP16/ES, a saber: 
- Chapa 11: Cuidar e Agir da Profissão 
 
O Conselho Federal de Psicologia, três chapas concorreram à gestão do CFP, a saber: 
- Chapa 21: Renovação: Compromisso com a Profissão 
- Chapa 22: Fortalecer a Profissão 
- Chapa 23: Cuidar da Profissão 
 
Também, pela primeira vez, foi disponibilizado um serviço de 0800 para tirar as dúvidas sobre as Eleições 2013, bem como 

enviado, pelo correio, aos(às) profissionais com registro ativo no CRP16/ES, dois Boletins Especiais, em junho e julho de 

2013, contendo as informações sobre o processo eleitoral do Sistema Conselhos e diversos Boletins Especiais eletrônicos.  
 
Considerando o encerramento da apuração dos votos por correspondência e por internet, e a publicação dos resultados finais 

das Eleições, divulgada pela Comissão Especial Eleitoral do CFP, o resultado das eleições no Estado do Espírito Santo, para 

o CRP16/ES e o CFP, está descrito abaixo: 

 
A Chapa 11: Cuidar e Agir da Profissão foi eleita com 877 votos (648 votos por internet e 229 votos por correspondência) 

para o CRP16/ES. 
A Chapa 22: Fortalecer a Profissão foi eleita com 27.875 votos (20.398 votos por internet e 7.477 votos por 

correspondência) para o CFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


