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Apresentação
Este é o segundo relatório produzido pela gestão Diálogo: em defesa da Psicologia. Des-
taca-se a manutenção do formato mais moderno e dinâmico do relatório instituído por 
esta gestão, com o objetivo de promover maior transparência e compreensão das informa-
ções. O relatório anterior, divulgado em 2020, referente ao ano de 2019, ainda descrevia a 
maior parte de ações desenvolvidas pelo plenário anterior. Trata-se, portanto, do primeiro 
relatório correspondente a um ano inteiro sob a gestão do XIV Plenário, o que nos permi-
tiu reorganizar a apresentação de modo a promover maior integração das atividades das 
diferentes áreas do Conselho, oferecendo ao público um panorama mais abrangente da 
atuação da autarquia.

Como se pode verificar ao longo deste documento, 2020 foi um ano completamente atí-
pico no Sistema Conselhos de Psicologia. Em função da Covid-19, passamos a maior parte 
do ano em regime de trabalho remoto, como medida necessária de enfrentamento à pan-
demia. Deste modo, várias das ações planejadas para o período tiveram que ser reorgani-
zadas, migrar para formatos virtuais, e outras tantas demandas relacionadas ao contexto 
pandêmico precisaram ser desempenhadas pelo Conselho em orientação à categoria.

Tanto na descrição das atividades quanto na proposta orçamentária, expressa-se a preo-
cupação do Plenário em elucidar correspondências entre as previsões legais da autarquia, 
a condução política das atividades e os investimentos realizados. Deste modo, buscamos 
explicitar o compromisso da gestão com o aprimoramento contínuo dos processos de tra-
balho, com máximo respeito aos recursos da categoria e afinco no cumprimento das fun-
ções do Conselho.

Esperamos que este documento possa contribuir para uma aproximação cada vez maior de 
Psicólogas(os) e seu Conselho. Sigamos em diálogo por todos os nossos canais de comunicação.

XIV Plenário do CRP-PR
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APAF – Assembleia das Políticas, da Adminis-
tração e das Finanças

ACT – Acordo Coletivo de Trabalho

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

CFP – Conselho Federal de Psicologia

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

COREP – Congresso Regional da Psicologia

CREAS – Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social 

CRP-PR – Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (8ª Região)

GT – Grupo de Trabalho

TCU – Tribunal de Contas da União

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa

NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilida-
de Técnica Aplicada ao Setor Público

PCS – Plano de Cargos e Salários

SINDFISC-PR – Sindicato dos empregados dos 
Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercí-
cio Profissional do Estado do Paraná
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2020 se configurou como um ano ex-
tremamente desafiador: por um lado 
a necessidade de resguardar a vida e a 
saúde de colaboradoras(es), trabalha-
doras(es) e Psicólogas(os), contribuindo 
para a necessidade coletiva de distan-
ciamento social. Por outro, a urgência 
da continuidade do atendimento às(a-
os) usuárias(os) dos serviços do CRP-PR 
e da contribuição da Psicologia para a 
orientação da categoria e da sociedade 
durante a maior crise sanitária dos últi-
mos tempos.
Foi um ano para tomar medidas admi-
nistrativas e de gestão para possibilitar 
o teletrabalho, encontrar novos forma-
tos para eventos, e como foco em inves-
timentos que permanecerão mesmo 
após o fim da pandemia implantar ser-
viços digitais e novos canais de comuni-
cação com a sociedade e a categoria. Os 
principais resultado desse esforço con-
junto de toda a comunidade do CRP-PR 
você confere neste relatório, a começar 
pelos números gerais: 

*soma das fiscalizações de rotina, diligências, análise de pedido de 
cancelamento de registro profissional, análise de cancelamentos de 
registro ex-officio, representações por exercício ilegal, documentos 
relacionados a representações éticas, análise de cadastros para aten-
dimento online e análises de divulgações profissionais. 

4.609 
orientações 
éticas

4.729  
fiscalizações*

Comissão de 
orientação e 
fiscalização

2020 em números
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*Inscrições PF: Principal Provisória, Principal Definitiva, Alteração de CIP Provisória para Definitiva, por Transferência e Secundária | 100 registros e 89 cadastros PJ
*Reativações: de Inscrição, por Transferência e de Inscrição Secundária
*Cancelamentos PF: de Inscrição Principal, Inscrição Secundária, com Renegociação, com Débito, Ex-Officio por não entrega de diploma | Cancelamentos PJ: 
geral, com débito e ex-officio 

22.890 profissionais e 
2.091 empresas ativas
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Estrutura e atividades 

 5 sedes (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu)

 15 reuniões plenárias

 8 grupos de trabalho nacionais representando a região Sul

 40 eventos realizados (28.330 participantes)

 03 eventos apoiados e 63 participações em atividades externas

 41 funcionárias(os) e 04 estagiárias(os)

 15 grupos de trabalho regionais 
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29 Lives

mais de

27.500
espectadores

1 Nova revista:
CadernoS de
PsicologiaS

47.929
seguidoras(es)
nas redes sociais*

6 edições da
Revista Contato

/crppr @crp_pr @crp_pr CRPPR

* Instagram: 13.231 | Facebook: 29.686 | Twitter: 1936 | Youtube: 3076 (dados coletados em dezembro de 2020)
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Organograma político

GOVERNANÇA

GESTÃO

Assembleias

Outras Instituições

Congresso Regional
de Psicologia (COREP)

Conselho Federal
de Psicologia (CFP)

Plenário

CRP-PR

Psicólogos(as)

Sociedade

Diretoria

Grupos de Trabalho (GTs)

Comissões

Departamento
Técnico

Departamento
Administrativo

Departamento
Jurídico

Gestão tática
(coordenadorias)

Gestão operacional
(gerências)
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Conselho Regional de Psicologia do Paraná 

O Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (8ª Região) é uma au-
tarquia, isto é, uma entidade au-
tônoma, auxiliar e descentralizada 
da administração pública, sujeita 
à fiscalização do Estado pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU). O 
CRP-PR tem a função de “orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de psicólogo e zelar 
pela fiel observância dos princípios 
de ética e disciplina da classe”, de 
acordo com o estabelecido na Lei 
Federal nº 5.766, de 20 de dezem-
bro de 1971.

O desenvolvimento das funções de 
orientar, fiscalizar e disciplinar vai 
além da realização de averiguações, 
das determinações de penalidades 
por infrações éticas ou técnicas, do 

acolhimento e da resposta às dúvi-
das por parte de profissionais e usu-
árias(os) de serviços. Essas funções 
criam a dinâmica do Conselho e, 
ao mesmo tempo, subsidiam suas 
ações. Seus conteúdos tornam-se 
referências, que são organizadas e 
normatizadas, a fim de serem deba-
tidas e divulgadas, de modo a con-
tribuir no crescimento da Psicologia 
como ciência e profissão.

O CRP-PR é, portanto, o órgão que 
zela pelo desenvolvimento das fun-
ções da Psicologia no Paraná, ca-
bendo-lhe estimular e fortalecer 
a relação entre Conselho, Psicólo-
gas(os) e sociedade; formando, as-
sim, uma rede comprometida com 
a cidadania, a solidariedade, a justi-
ça e a saúde mental.

“orientar,  
disciplinar e 

fiscalizar o 
exercício da 
profissão de 
psicólogo e 

zelar pela fiel 
observância

dos princípios 
de ética e 

disciplina da 
classe”
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Organograma funcional 
O CRP-PR conta com um Departamento Administra-
tivo-Financeiro e um Departamento Técnico, cujas 
atribuições são definidas e elaboradas sob a orienta-
ção da Diretoria e aprovadas pelo Plenário. Dispõe de 

40 profissionais que compõem o quadro de pesso-
al permanente, contratado sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) via concurso 
público.

CURITIBA

Atendimento Presencial
Cobrança Judicial

Atendimento Presencial
Cobrança AdministrativaEstagiário Atendimento Presencial

Cobrança Administrativa

Compras e contas
a pagar

Aux. Administrativo
Financeiro

LONDRINA

Atendimento

CASCAVEL

Atendimento

Atendimento
Presencial

Atendimento
Presencial

Atendimento
Presencial

Secretária
Interna Recepção

MARINGÁ

Atendimento

Estagiário

Técnico de T.I.Contador

AuxiliarAuxiliar

Contabilidade Informática

DIRETORIA
Gerente Administrativo

Financeiro
Gerente
Técnico

Atendimento

FOZ DO IGUAÇU

Assessora Técnica
de EventosEventos

Assessora Técnica
Representações SetoriaisRepresentações

Assessor Técnico
em PesquisaPesquisa

Administrativo

Financeiro

Coordenadora
de ComissõesComissões Estagiário

Assessor Técnico em
Políticas Públicas EstagiárioPolíticas Públicas

Estagiário

Comunicação

Jornalista

Estagiária

Designer

Estagiário

Assessora
de imprensa

Comissão de
Orientação e Ética

Auxiliar Auxiliar

Estagiário

Jurídico

Auxiliar Auxiliar

Advogada

Orientadora
fiscal

Orientadora
fiscal

Orientadora
fiscal

Orientadora
fiscal

Orientadora
fiscal

Orientadora
fiscal

Orientador
fiscal

Coordenadora

Comissão de
Orientação e Fiscalização
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XIV Plenário  (set/2019 a set/2022)

CONSELHEIRAS E CONSELHEIROS:  
Psic. Ana Ligia Bragueto (CRP-08/08334); Psic. Ana 
Lucia Canetti (CRP-08/10403); Psic. Andreia Mo-
essa de Souza Coelho (CRP-08/08896); Psic. An-
dressa Roveda (CRP-08/08990); Psic. Angela Aline 
Haiduk Rosa (CRP-08/21752); Psic. Caetano Fischer 
Ranzi (CRP-08/14605); Psic. Celia Mazza de Sou-
za (CRP-08/02052); Psic. Denis dos Santos Costa 
(CRP-08/10950); Psic. Denise Lisboa de Almeida 
(CRP-08/14540); Psic. Flavio Voigt Komonski (CRP-
08/19733); Psic. Gustavo Lacatus da Costa de Oli-
veira (CRP-08/20191); Psic. Joao Batista Martins 
(CRP-08/07111); Psic. Jose Alexandre de Lucca (CRP-
08/23802) – in memoriam; Psic. Luccas Danniel Maier 
Cechetto (CRP-08/27520); Psic. Luciana de Almeida 
Moraes (CRP-08/14417); Psic. Marcel Cesar Julião 
Pereira (CRP-08/20665); Psic. Maria Ester Falaschi 
(CRP-08/06606); Psic. Michelly Antunes Ribeiro (CRP-
08/27324); Psic. Natalia Cesar de Brito (CRP-08/17325); 
Psic. Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350); Psic. 
Paulo Cesar de Oliveira (CRP-08/17066); Psic. Pedro 
Braga Carneiro (CRP-08/13363); Psic. Priscila Soares 
Pereira do Nascimento (CRP-08/12303); Psic. Ramon 
Andrade Ferreira (CRP-08/28114); Psic. Renata Cam-
pos Mendonça (CRP-08/09371); Psic. Sabrina Meira 
Pimentel (CRP-08/28265); Psic. Sara Gladys Toninato 
(CRP-08/07092); Psic. Talitha Priscila Cabral Coelho 
(CRP-08/29094); Psic. Thaynara Bianchessi Nagliate 
(CRP-08/28273); Psic. Vanessa Jacqueline Monti Cha-
vez (CRP-08/19849).
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XIV Plenário (set/2019 a set/2022)

O Planejamento Estratégico Situacional do XIV Plenário, cujo mandato iniciou em setembro de 2019, está basea-
do na metodologia proposta por Carlos Matus1, que contempla quatros momentos: explicativo, normativo, estra-
tégico e tático-operacional. 

A primeira etapa, ocorrida nos dias 02 e 03 de novembro, consistiu em identificar e discutir coletivamente os pro-
blemas que a categoria e o Conselho estão enfrentando (interna e externamente), tendo como pano de fundo 
uma análise da realidade na qual estamos inseridas(os). Este momento é fundamental para a metodologia, pois 
dele depende todo o plano futuro. 

Nesta fase também foi possível definir o objetivo geral do XIV Plenário:

O
B

JE
TI

V
O

 
G

ER
A

L

Dialogar com a categoria profissional, com a 
sociedade e com o Estado, a partir de um projeto 
ético-político de compromisso social, em defesa 
dos direitos humanos, direitos sociais, das 
políticas públicas, da pluralidade, da democracia, 
da laicidade e da construção de humanidades 
libertas de todas as opressões e violências.  

1 Carlos Matus. Fundamentos da Planificação Situacional. In: RIVERA, F. J. U (Org.). Planejamento e programação em saúde: um enfoque estratégico. São Paulo: Cortez, 1989, p. 140.
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• Sociedade capitalista 
neoliberal que gera uma 
ordem social injusta/Agenda 
Liberal/Precarização, Ataque 
e Desmonte das Políticas 
Públicas.

• Políticos buscando 
popularidade com atitudes 
antiéticas/Polarização e 
pós-verdade/ Discurso 
de ódio/Negação das 
questões étnico-raciais, das 
populações tradicionais 
e das questões relativas 
a gênero e sexualidade/ 
Fundamentalismo.

• Ataque aos Direitos Humanos/
Redução da Maioridade 
Penal/ Criminalização das 
lutas sociais (Psicologia 
sem Partido).

• Medicalização da educação e 
sociedade/Psicologização da 
infância e da adolescência.

• Falta de liberdade por conta 
da política e conjuntura 
nacional/Conservadorismo 
e fundamentalismo na 
Psicologia paranaense/Relação 
conflituosa entre Psicologia e 
Religião/Desconhecimento da 
Psicologia como ciência

NÓ CRÍTICO 1
Ataques à categoria e à Psicologia

(1) Ataques do atual governo aos Conselhos de Classe Profissionais/Sobre-
vivência e democratização do Sistema Conselhos/Ações do governo con-
trárias ao fazer da Psicologia/Precarização do trabalho do Profissional de 
Psicologia; (2) Exercício ilegal de outros profissionais em áreas de atribui-
ção das(os) Psicólogas(os)/Pedagogos na Neurociência/Ato Médico e Ato 
Administrativo/Médicos fazendo Avaliação Psicológica/Juízes interferindo 
de maneira amadora na atuação da(o) Psicóloga(o)/MP interferindo na 
avaliação psicológica no campo do trânsito/Psicologia perdendo campo 
para outros saberes; (3) Tensão entre identidade profissional e autonomia 
técnica dentro de instituições multiprofissionais; (4) Judicialização das re-
lações e demandas de trabalho; (5) Nova política sobre drogas e participa-
ção no Conselho Estadual; (6) PL03267/19 Contra a vida e atuação da(o) Psi-
cóloga(o) do trânsito; (7) PL Estadual propondo psicólogas(os) em escolas 
para realização de exames em professores e alunos.

NÓ CRÍTICO 2
Relação insuficiente CRP-PR e IES

(1) Não dialogar com as IES/Distanciamento CRP-IES/Baixa articulação 
CRP e Cursos de Psicologia/Frágil relação com estudantes, professores, 
profissionais e administração/Falta de acompanhamento e aproximação 
dos acadêmicos de psicologia/Distanciamento, desvinculação ou dificul-
dade de definir a relação CRP formação em psicologia; (2) Formação fragi-
lizada/Grande parte da categoria não se mostra crítica quanto à problemas 
sociais/Falta de formação para atuar em áreas como: pessoas com neces-
sidades especiais, políticas públicas; (3) Não há diretrizes ou nota técnica 
para atuação de psicólogas(os) com pessoas com necessidades especiais; 
(4) Falta nitidez quanto às práticas ou terapias alternativas e complemen-
tares em interface com a Psicologia; (5) Práticas revitimizadoras no cuida-
do à pessoas em situação de violência; (6) Cursos de psicologia 100% EAD.C
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NÓ CRÍTICO 3
Relação insuficiente CRP-PR e categoria

(1) Distanciamento, desarticulação e desvinculação entre categoria e sistema conselhos/Baixo en-
gajamento da categoria junto ao CRP e suas ações; (2) Desconhecimento da categoria sobre as fun-
ções do Conselho/Imagem negativa do CRP por parte da categoria que não se sente representada 
ou cobra do Conselho uma pretensa valorização da profissão; (3) Distanciamento político-ideológico 
entre sedes/territórios/Negar questões étnico-raciais; (4) Falta espaços/momentos frequentes de di-
álogo com a categoria; (5) Dificuldade de se articular com o Sindicato de Psicólogas(os); (6) Distan-
ciamento do CRP e CFP em relação à Psicologia Clínica; (7); Falta de atenção específica às questões 
éticas e técnicas em diversos contextos (tradicionais e emergentes da psicologia); (8) Falta de aces-
sibilidade para atuação das(os) psicólogas(os) com pessoas portadoras de necessidades especiais.

NÓ CRÍTICO 4
Gestão/organização antidialógica CRP-PR

(1) Distanciamento CRP com a Sociedade e outros CRPs/ Desconhecimento da sociedade em relação 
ao CRP/ Distanciamento com a realidade e movimentos sociais/ Dificuldade e fragilidade de alianças 
com a categoria, instituições e sociedade em geral; (2) Não consideração da subjetividade nas reso-
luções e formulações de problemas, levando em conta que no grupo temos que averiguar a dor e o 
saber coletivos/Os nós críticos podem estar presentes no próprio grupo (dicotomia na narrativa); (3) 
Distanciamento, desalinhamento, falta de horizontalidade e parceria entre Plenário e equipe técnica; 
(4) Comunicação deficiente na sensibilização das(os) psicólogas(os) para engajamento político/fluxos 
de comunicação interno e externo insuficientes; (5) Falta de planejamento e consequência nas nossas 
ações e produções (tudo é efêmero, pontual e reativo); (4) Gestão é centralizada/Burocracia adminis-
trativa interna/Falta transparência nas ações, gastos e aplicação dos recursos do CRP para a categoria 
e sociedade; (5) FOC (Fiscalização e orientação centralizadas (Acórdão TCU)/Orçamento (restrições e 
legalidade); (6) Valor de anuidade alto para psicólogas(os) frente à realidade social/Inadimplência; (7) 
Ações de caráter punitivo e disciplinares em detrimento de formação, ligadas ao distanciamento da 
COE das novas áreas da psicologia que têm características específicas; (8) Falta sistematização, orien-
tação e fiscalização das práticas psicológicas em diversos campos de atuação profissional (políticas 
públicas, organizações); (9) Falta comissão temática para discutir questões ligadas às pessoas com 
necessidades especiais; (10) Falta estrutura no CRP para pessoas com necessidades especiais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(definidos pelo XIV Plenário)

Objetivo Específico 1: Defender 
a autonomia da Psicologia enquanto 
ciência e profissão, denunciando os 
ataques nos diferentes contextos.

Objetivo Específico 2: 
Aproximar o CRP-PR das 
Instituições de Ensino Superior (IES), 
contribuindo com a qualificação da 
formação em Psicologia.

Objetivo Específico 3: Cultivar 
pertencimento entre categoria 
profissional e CRP-PR, favorecendo 
a compreensão do papel e atuação 
do Conselho e incentivando o 
protagonismo das(os) Psicólogas(os).

Objetivo Específico 4.1: 
Dinamizar a gestão do CRP-PR, 
promovendo a participação, a 
descentralização, a inclusão e a 
transparência nos processos, nos 
fluxos de trabalho e na administração 
das finanças; e 

Objetivo Específico 4.2: 
Promover uma gestão ativa, com 
compromisso social na defesa 
intransigente dos Direitos Humanos 
e das políticas públicas, em 
consonância com os princípios 
éticos da profissão.
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Covid-19

A pandemia da Covid-19, causada por um então 
novo coronavírus, foi um dos eventos mais dis-
ruptivos de 2020, responsável por remodelar to-
das as ações e estratégias de trabalho não só do 
CRP-PR, mas da categoria como um tudo, de um 
momento para outro. 

Logo que a pandemia foi decretada, o CRP-PR 
transferiu suas atividades para a modalidade 
remota e passou a orientar sistematicamente 
as(os) Psicólogas(os) por meio de reportagens, 
vídeos, notas técnicas e outros materiais com-
pilados no espaço Especial Covid-19, no site das 
instituições, com repercussão em outras redes e 
meios de comunicação. 

Foram cerca de 25 textos escritos para a catego-
ria e para a sociedade, em temas como atendi-
mento online, recomendações para trabalho vo-
luntário, atendimento a grupos vulnerabilizados, 
políticas públicas (SUS e SUAS), peculiaridades 
de áreas como o trânsito, entre outros. 

Outra preocupação do CRP-PR foi o de acompa-
nhar o quando a Covid-19 alterou – e prejudicou – as 
condições de trabalho da categoria. Para este fim, 
foi realizado no segundo semestre o levantamento 
sobre condições de biossegurança no trabalho, 

no contexto da pandemia do Covid-19, que teve 713 
respostas, de 137 cidades, com Psicólogas(os) em 
atividade remota e/ou presencial no setor público 
e privado e 24 diferentes áreas de atuação, concen-
tradas em 45 espaços de trabalho.
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Comissão de Orientação e Fiscalização
Em 2020, a Comissão de Orientação e Fiscaliza-
ção precisou, da mesma forma que outros se-
tores de atendimento, transpor suas atividades 
para o formato online a partir de março. Isso não 
impediu, no entanto, que a categoria de Psicó-
logas(os) e a sociedade recebessem orientações 
e usufruíssem da segurança que o processo de 
fiscalização garante. 

O CRP-PR realizou um total de 4.609 orientações: 
3331 por e-mail, 44 por convocação (presencial 
ou online), 718 por ofício e 516 por telefone.

Além disso, seguindo normas referentes ao aten-
dimento psicológico online, a COF emitiu 4132 pa-
receres sobre atendimento online (E-PSI) e anali-
sou 487 pedidos de divulgações profissionais (que 
posteriormente foram disponibilizadas de forma 
gratuita no mural de eventos/cursos, vagas de tra-
balho ou locações de salas de atendimento).

A COF realizou, ainda, 32 visitas de fiscalização, 
analisou 67 pedidos de cancelamento de registro 
profissional e de Pessoa Jurídica, encaminhou 2 
situações de exercício ilegal da profissão ao De-
partamento Jurídico e 9 denúncias à Comissão 
de Ética. 

4.609
orientações

3331
e-mail

44
por convocação  
(presencial ou online)

718
ofício

2
exercício
ilegal da profissão

9
denúncias à 
Comissão de Ética

516
telefone
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Novo Guia de Orientações no site 
O Guia de Orientações disponível no site do CRP-
PR reúne informações sobre os temas que mais 
geram dúvidas entre a categoria, além dos links 
para as legislações regionais e nacionais, o 
Código de Ética, as Notas Técnicas, entre outros.

Uma parceria entre a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF) e a Comissão de 
Comunicação Social buscou criar um Guia 
ainda mais interativo e completo, de 
acordo com a demanda da categoria. A 
COF escreveu 38 novos materiais/temas 
de orientação, que foram inseridos na 
plataforma em formato de perguntas 
e respostas e juntamente com uma 
variedade de materiais multimídia 
adicionais. 
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Aproximação com profissionais 
A aproximação do CRP-PR com a categoria começa 
desde a formação. Assim, a Comissão de Orienta-
ção e Fiscalização (COF) participou de 24 palestras/
eventos em parceria com as Instituições de Ensino 
Superior (IES), uma forma de se aproximar da cate-
goria ainda no processo de formação, elucidando 
dúvidas e levando informações sobre a legislação 
e o exercício profissional ético. Estas atividades re-
alizadas ao longo de 2020 alcançaram um público 
estimado em 655 participantes. 

O início da vida profissional também merece um 
momento especial. Mesmo com a pandemia, as 
cerimônias de acolhimento às(aos) novas(os) pro-
fissionais continuaram a ser realizadas, ainda que 
de forma online. Foram realizadas 18 solenidades 
de entrega da Carteira de Identidade Profissional, 
com um total de 698 Psicólogas(os) participantes – 
além disso, as solenidades presenciais permitiam a 
participação de familiares e amigas(os) e, para que 
este momento fosse mantido mesmo com as me-
didas de distanciamento social, os encontros onli-
ne foram transmitidos pelo YouTube. 

O CRP-PR também organizou, em maio de 2020, 
uma reunião com seus colaboradores de Comis-
sões que atuam em IES. O tema da reunião foi a 

discussão dos desafios relacionados a atuação 
de IES no contexto de pandemia. Da mesma for-
ma, organizou em parceira com a ABEP os Se-
minários “Formação em Psicologia no Contexto 
da Pandemia do Covid-19: Impactos da Portaria 
MEC nº544”, que reuniu trabalhadores das organi-
zações, estudantes e profissionais para debater o 
ensino à distância nesse contexto.

Também em 2020 foram constituídas duas novas 
Comissões de Estudantes nos Campos Gerais e 
em Londrina. 

24
palestras/eventos 
com as Instituições  
de Ensino Superior

18
solenidades de entrega 
da Carteira de 
Identidade Profissional 

655
participantes

698
Psicólogas(os) 
participantes
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Eventos temáticos nas Comissões Setoriais

Para que a relação entre categoria e 
Conselho seja sempre mantida em prol 
do desenvolvimento da Psicologia nas 
diversas regiões, o CRP-PR promoveu 
diversas atividades em municípios onde 
não há sedes, por meio das 8 Comissões 
Setoriais – sendo que duas delas foram 
constituídas em 2020, nas regiões Cen-
tro-Norte e Oeste – que contam com a 
colaboração de 73 Psicólogas(os). 

Assim, as(os) Psicólogas(os) puderam 
participar – de forma presencial até 
março e online a partir de então – das 
atividades do projeto Dialogando no 
Paraná (em São Mateus do Sul, Cianor-
te, Toledo, Umuarama, Jacarezinho e 
Paranaguá e uma virtual), além de reu-
niões e rodas de conversa sobre temas 
relevantes para cada região, como aten-
dimento online, condições de trabalho, 
a atuação da Psicologia no contexto da 
infância, nas políticas públicas, entre 
outros. Ao todo, as Comissões Setoriais 
do Estado realizaram 22 encontros com 
a participação de 322 pessoas.

8
Comissões 
Setoriais

colaboração de 

73 
Psicólogas(os)

São Mateus do Sul

Cianorte

Toledo Umuarama

Jacarezinho

Paranaguá

Online

22
encontros

322
pessoas
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Comissões Especiais/Temáticas

As Comissões Especiais/Temáticas do CRP-PR 
avançaram rumo a integração da atuação em 
todo o Estado, respeitando as singularidades de 
cada região.  São duas comissões estaduais – a 
Étnico-Racial e Gestão de Riscos e Desastres. No 
total, existem 33 comissões especiais (um cres-

 Psicologia Ambiental

   Avaliação Psicológica

   Estudantes

   Étnico-racial

   Gestão de Riscos  

       e Desastres

 Neuropsicologia

   Psicologia Clínica

   Psicologia da Saúde

   Psicologia Hospitalar

  Psicologia Jurídica

 Psicologia na  

      Assistência Social

  Psicologia no Esporte

 Psicologia Organizacional  

      e do Trabalho

 Psicólogo Iniciante

  Mobilidade Humana  

      e Trânsito

  Psicologia Escolar  

      e da Educação

cimento de 30% em relação a 2019) divididas em 
16 temas e distribuídas em sete cidades: Curitiba, 
Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e Cia-
norte. São 225 colaboradores participando das 
discussões e debates relativos às diversas áreas 
de atuação profissional. 

Confira os temas das Comissões Especiais em atividade no CRP-PR:
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Além de discutir e elaborar pareceres que au-
xiliam na construção de resoluções e de orien-
tações para a atuação profissional da categoria, 
as Comissões também atuaram para qualificar 
e proteger a atuação ética e profissional. Um 
exemplo desse trabalho foi o envio de ofícios 
com orientações para gestores de Psicólogas(os) 
sobre biossegurança no contexto da pandemia. 
O documento elaborado pelas Comissões em 
parceria com a assessoria de Políticas Públicas, 
foi enviado às instituições de áreas da saúde, as-
sistência social, instituições hospitalares e con-
vênios de saúde. 

A Comissão de Psicologia na Assistência Social 
produziu também o documento “Carta da CPAS: 
As(Os) Profissionais Psicólogas(os) inseridas(os) 
na política pública de Assistência Social no esta-
do do Paraná frente a  situação de emergência 
pela Covid-19”.

Ainda no início de 2020, o CRP-PR organizou o En-
contro de Comissões, com a participação de co-
laboradoras(es) de todas as regiões do estado. O 
evento discutiu as formas de atuação das Comis-
sões e integração com as atividades, planejamen-
to estratégico e funções precípuas da autarquia.
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Comissão Permanente de Direitos Humanos
Em 2020 a Comissão de Direitos Humanos es-
teve presente em seis cidades: Curitiba, Londri-
na, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e Cianorte. 
Conta com quatro núcleos que tratam de temas 
específicos:

▶ Núcleo de Diversidade de Gêneros e Sexuali-
dades;

▶ Núcleo de População em Situação de Rua;

▶ Núcleo de Pessoas com Deficiência;

▶ Núcleo de Psicologia e Migrações.

A atuação da Comissão e de seus núcleos foi mui-
to importante, sobretudo porque populações 
vulnerabilizadas estão entre as mais impactadas 
pela pandemia de Covid-19. 

Além disto, merece destaque em 2020 a partici-
pação da CDH nos avanços em acessibilidade. O 
CRP-PR passou a incluir intérprete de LIBRAS em 
todas as reuniões do Núcleo da Pessoa com Defi-
ciência e nas lives que realizou, além de legendas 
na maioria dos vídeos produzidos destinados à 
categoria ou à sociedade. Essa é uma área que a 
instituição pretende avançar e ampliar, para que 
todas e todos tenham acesso à informação.

Inclusão de intérprete de LIBRAS e  
legendas na maioria dos vídeos 
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Notas Técnicas

A produção de Notas Técnicas é uma das princi-
pais formas de orientação coletiva que o CRP-PR 
utiliza, uma vez que estes documentos, produzidos 
por grupos de trabalho intersetoriais, sintetizam 
diversas normativas em uma leitura minuciosa. 

Em 2020, o CRP-PR produziu e publicou, com o au-
xílio de diversas Comissões Permanentes e Temáti-
cas, as seguintes Notas Técnicas:

▶ Nota Técnica CRP-PR nº 001-2020: 

Orienta a(o) Psicóloga(o) sobre o atendimento psicológico nas políticas públicas e instituições 
privadas, diante da pandemia do COVID-19 (atualizada diante da Resolução CFP nº 004/2020).

▶ Nota Técnica CRP-PR nº 002-2020: 

Orienta a(o) Psicóloga(o) sobre atuação nas políticas públicas de saúde e assistência social, dian-
te da pandemia do COVID-19.

▶ Nota Técnica CRP-PR nº 003-2020: 

Orienta as Psicólogas e os Psicólogos quanto a câmeras de segurança e vigilância em locais de 
atendimento Psicológico. 

▶ Nota Técnica CRP-PR nº 004-2020: 

Orienta as(os) Psicólogas(os) sobre o atendimento a mulheres em situação de violência.
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Lives
Com a suspensão de todas as atividades presen-
ciais em 18 de março de 2020, as lives logo se tor-
naram uma maneira efetiva de manter a promo-
ção de eventos de debate sobre variados temas, 
de forma online. 

Desde abril, foram realizados com uma periodi-
cidade média semanal 29 lives, com a participa-
ção de quase 100 convidadas(os) e o alcance to-
tal de mais de 27.500 internautas. 

Os temas debatidos giraram em torno, na maio-
ria das vezes, dos desafios que a pandemia im-
pôs a diversos grupos (mulheres, crianças e jo-
vens, pessoas em situação de rua, populações 
indígenas e quilombolas, profissionais da saúde, 
etc.) e as mudanças que impactaram a atuação 
profissional e as políticas públicas, entre outros, 
sempre na perspectiva da promoção e garantia 
dos direitos humanos. 

Confira todas as lives em: 
www.crppr.org.br/lives-crp-pr

29
lives

27.500
espectadores

#LIVES
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CREPOP 

O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e 
Políticas Públicas (CREPOP), iniciativa do Sistema 
Conselhos de Psicologia (CFP e CRPs), foi criado 
em 2006 para promover a qualificação da atua-
ção profissional de psicólogas/os que atuam nas 
diversas políticas públicas. O CREPOP atua com 
pesquisas que abrangem diversas políticas públi-
cas, serviços, programas e temas transversais, com 
o objetivo de elaborar referências para a atuação 
profissional e para gestores.

Depois que o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) voltou a integrar o Centro de Re-
ferências Técnicas em Psicologia e Políticas Pú-
blicas (CREPOP), em dezembro de 2019, diversas 
ações foram desenvolvidas. 

Além de participar do Ciclo de Pesquisa para ela-
boração de Referências Técnicas para atuação de 
Psicólogas(os) em Unidades de Acolhimento Ins-
titucional, o CRP-PR promoveu uma divulgação 
qualificada de Referências Técnicas (novas ou revi-
sadas), bem como consultas públicas de materiais 
em produção, nos canais de comunicação (site, re-
des sociais e mailing), em lives e diretamente junto 
às(aos) colaboradoras(es) e categoria.

Veja todas as referências técnicas 
publicadas pelo CREPOP. Acesse:

www.site.cfp.org.br/publicacoes/
referencias-tecnicas-crepop
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Revistas

Revista CadernoS de PsicologiaS

Em 2020, o CRP-PR passou a contar com duas pu-
blicações periódicas: além da já tradicional Revista 
Contato, que conta com seis edições anuais e 22 
mil exemplares impressos cada, o primeiro número 
da Revista CadernoS de PsicologiaS foi lançado em 
dezembro, em uma roda de conversa virtual que 
contou com 58 participantes. O plural no nome foi 
intencionalmente colocado para demonstrar a di-
versidade das Psicologias: a primeira edição con-
tou com 42 artigos, produzidos por 127 profissio-
nais dos mais variados territórios do Paraná, em 10 
diferentes áreas de pesquisa e atuação em Psicolo-
gia  e seis abordagens teóricas  (O Conselho Edito-
rial, por sua vez, foi formado por 09 colaboradoras/
es e 20 pareceristas). 

O novo projeto foi selecionado em edital do Con-
selho Federal de Psicologia (CFP), por meio 
da Resolução CFP nº 12/2018, para receber R$ 
20.000,00 de apoio, valor que, junto ao apoio 
do próprio CRP-PR, possibilitará a publicação 
impressa da Revista CadernoS de PsicologiaS.  

A iniciativa, que visa 
a dar espaço para a 
publicação de arti-
gos, resenhas, rela-
tos de experiência, 
entre outros, con-
tou ainda com a 
parceria com Ins-
tituições de Ensi-
no Superior (IES): 
nove IES e qua-
tro associações 
f o r m a d o r a s 
foram repre-
sentadas por 
autoras(es) de 
manuscritos/
textos na Re-
vista Cader-
noS de Psi-
cologiaS.

1 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Psicologia Jurídica, Psicologia Hospitalar, Psicologia Escolar/Educacio-
nal, Psicologia Clínica, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicologia do Esporte e Psicologia do Trânsito.
2 Análise do comportamento, Psicologia Histórico-Cultural, Psicanálise (em diferentes subdivisões, como as das escolas freudianas, lacaniana, etc.), Psicologia Analítica Junguiana, Neu-
ropsicologia e Psicologia Positiva.
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Revista Contato 

A Revista Contato, em suas seis edições, trouxe 
uma multiplicidade de temas afetos à Psicologia, 
mas que impactam em toda a sociedade, ao de-
bate, em uma produção com alto grau de multi-
disciplinaridade e diversidade. 

A publicação é coordenada pela Comissão de Co-
municação Social – e conta com textos jornalísti-
cos produzidos por funcionárias – mas amplia o 
escopo de autoras e autores a cada edição. Além 
das colunas fixas – Étnico-Racial, Ética, Orientação 
e Fiscalização, Cartografia da RAPS e Políticas Pú-
blicas – que são escritas por colaboradoras(es) das 
Comissões Permanentes e Temáticas, assessores 
técnicos de pesquisas e políticas públicas, cada 
número é pensado para agregar a contribuição 
de Psicólogas(os) de diversas regiões do Estado, 
áreas de atuação e experiências, por suas signifi-
cativas contribuições para a Psicologia. 

O resultado, que pode ser conferido nas versões 
impressa ou digital, é um conteúdo que versa, en-
tre outros, sobre os seguintes temas:
▶ Formação em Psicologia (ensino a distância, diretrizes 
curriculares, por exemplo)

▶ Importância dos Conselhos Profissionais
▶ Covid-19 e suas consequências de saúde e sociais

▶ Prevenção do suicídio
▶ Gatilhos emocionais e saúde mental
▶ Aspectos relacionados à atuação na clínica
▶ Sexualidade
▶ Preceitos, pontos de discussão, aspectos arquite-
tônicos e políticos da atual configuração da Rede 
de Atenção Psicossocial
▶ Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica 
▶ Políticas Públicas e Controle Social (saúde, assistên-
cia social, drogas, entre outras)

▶ Populações vulnerabilizadas e o papel da Psi-
cologia na promoção de direitos humanos (pessoas 
LGBTI+, mulheres em situação de violência, pessoas em situação 
de rua, indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, etc.)

▶ Feminismo e direitos da mulher 
▶ Aspectos da luta antirracista
▶ Psicologia do Trânsito
▶ Impactos do trabalho na saúde mental 
▶ Psicologia e meio ambiente 
▶ Infância e adolescência (aspectos como atendimento 
clínico, ECA, educação básica na pandemia)

▶ Psicologia Organizacional e do Trabalho

▶ Psicologia do Esporte



Relatório Integrado de Gestão 2020 | CRP-PR 33   

Navegue pelo 
relatório

Além disso, foram publicas resenhas de livros, sé-
ries e filmes que se relacionam de alguma forma 
com os temas tratados pelo CRP-PR e textos auto-

rais no Espaço Psi, dedicado a reflexões de profis-
sionais a partir de experiências diversas em suas 
vidas pessoais e profissionais. 
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Aprimoramento das equipes e processos

Administrativo e Financeiro 
Se a remodelação do trabalho presencial para re-
moto foi um desafio sem precedentes no CRP-PR 
na área de gerenciamento de equipes, isso não 
impediu que houvesse significativos investimen-
tos em aprimoramento de processos e equipes. 

A transição para um novo sistema de cadastro, 
operado pela empresa BR Conselhos, foi um 
avanço que propiciou mais organização e quali-
dade nos processos. O treinamento das(os) fun-
cionárias(os) para a utilização do Sistema Eletrô-
nico de Informações (SEI) e sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) também foram des-
taques durante o ano.

Além disso, a maior parte dos serviços ofereci-
dos para Pessoas Físicas e Jurídicas – como ins-
crição, cancelamento, transferência, segunda via 
de CIP, entre outros – passaram a ser oferecidos 
de forma totalmente online, garantindo maior 
praticidade para a categoria. O atendimento nos 
setores seguiu acontecendo de forma remota e 
foi ainda ampliado, com a adoção do WhatsApp 
institucional em todas as sedes. 

Recursos Humanos
Diante da preocupação de oferecer ambientes de 
trabalho saudáveis e garantir a promoção de ade-
quados planos de carreira e remuneração, o CR-
P-PR iniciou um detalhado processo de pesquisa 
de clima e cultura organizacional, que incluiu a 
contratação de uma consultoria especializada e 
permitiu estabelecer os principais pontos a serem 
aprimorados nesta área.

Atividades externas 
As ações de aprimoramento também incluíram par-
cerias externas. Assim, a Comissão de Orientação e 
Fiscalização participou do Encontro Regional de COF 
Sul, que foi realizado de forma online, e a instituições 
foi representada em outras 11 atividades externas, 
organizadas pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 
(ABEP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educa-
cional (ABRAPEE), Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Federação Na-
cional dos Psicólogos (FENAPSI), Sistema Conselhos, 
Comitês e Conselhos de Controle Social.
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Assembleia das Políticas, da Administração e 
das Finanças (APAF)

A Assembleia de Políticas, da Administração e das 
Finanças (Apaf) é a instância máxima de delibe-
ração do Sistema Conselhos, debatendo temas 
como regimento interno, orçamento e prestação 
de contas e parâmetros de cobrança de anuida-
de, além de deliberar sobre questões de interesse 
da entidade, da categoria e do Sistema Conselhos 
nos âmbitos político, administrativo e financeiro 
e acompanhar a execução das deliberações do 
Congresso Nacional da Psicologia (CNP).

Em 2020 aconteceram duas assembleias, am-
bas virtuais. Na primeira, em maio, o CRP-PR foi 
representado por três profissionais e as pautas 
foram: composição de comissão eleitoral para 
o sistema conselhos/2022 (a região Sul será re-
presentada pelo CRP-RS) e definição do teto de 
anuidades. O CRP-PR votou pelo congelamento 
do teto, sem aplicação do índice de inflação, pro-
posta que foi aprovada pela APAF. Ainda, propôs 
a composição de um grupo de trabalho para pro-
posição da ampliação das possibilidades de des-
contos e isenções de anuidades, no qual repre-
sentará a região sul.

Em dezembro de 2020 houve cinco representan-
tes, que contribuíram nas pautas: grupo de tra-
balho sobre psicoterapia, organização do próxi-
mo Congresso Nacional de Psicologia e estudos 
sobre possibilida-
des de ampliação 
no parcelamento 
de anuidades.
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Diálogo com a sociedade

O CRP-PR buscou em 2020 manter e aprimorar o 
diálogo constante com a sociedade, respondendo 
aos objetivos de seu planejamento estratégico e em 
consonância com o Código de Ética profissional, que 
prevê um trabalho com responsabilidade social com 
base em uma análise crítica da realidade e a divulga-
ção de informações que disseminem o conhecimen-
to a respeito das atribuições, base científica e do pa-
pel social da profissão. Nesse contexto, conselheiros 
e colaboradores do CRP-PR participaram de mais 
de 90 entrevistas para veículos de comunicação 
como rádios, emissoras de televisão, portais e jornais.

Diante ainda da necessidade de levar informações 
relevantes, o CRP-PR por meio de suas comissões 
elaborou materiais de saúde mental destinados à 
população no contexto da Covid-19 com recortes 
específicos para população geral, crianças e idosos, 
com especial destaque para orientações para o aten-
dimento por meio de tecnologias de comunicação e 
informação, conhecido como atendimento online. O 
CRP-PR também fez parcerias, como a com o Centro 
de Línguas da Universidade Federal do Paraná, para 
a tradução de materiais em nove idiomas, destina-
dos a levar informações para a população migrante.

Públicos específicos especialmente impactados 
pela pandemia também receberam informações 
a partir das contribuições da Psicologia. É o caso 
de materiais de orientação para trabalhadoras(es) 
da saúde, pessoas com deficiência, população 
LGBTQI+, mulheres em situação de violência, mo-
radoras(es) em comunidades e população em si-
tuação de rua.  

Além das publicações e orientações disponibiliza-
das à sociedade, o CRP-PR também esteve pre-
sente em atividades junto a outras instituições. 
Foram 09 representações em atividades exter-
nas junto às entidades como DETRAN-PR, Conse-
lhos e Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, 
Câmara Municipal e Fórum Regional de Trabalha-
dores do SUAS – Maringá. 

Buscando também pensar no trabalho multipro-
fissional, o CRP-PR compôs o Fórum dos Con-
selhos Regionais da Área de Saúde do Paraná 
(FCRAS) – órgão do qual a instituição ocupa a se-
cretaria - que discutiu os impactos do coronavírus 
e as respostas possíveis às categorias profissionais 
da área de saúde. 
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Controle Social 
Em 2020 as atividades e participações em ativi-
dades de Controle Social foram ampliadas, tan-
to no número de participantes, quanto na ca-
pacitação e qualificação da participação das(os)  
170 profissionais que representam o CRP-PR em 

127 fóruns (110 municipais e 17 estaduais) em 40 
municípios, o que significa um crescimento de 
42% nas cidades representadas, condizente com 
o objetivo da autarquia de estar cada vez mais 
presente em todo o estado.
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O crescimento não foi apenas no número de ci-
dades com representação. Também foram utili-
zadas estratégias para a qualificação dos repre-
sentantes por meio de contatos frequentes de 
alinhamento, reuniões, circulação de resoluções, 
normativas, consultas e outros documentos re-
lativos à área representada, além das referências 
técnicas para atuação profissional em cada cam-
po. Além disto, o Conselho buscou articular os 

representantes de diferentes regiões do Paraná 
para possibilitar trocas sobre experiências, fluxos 
e processos de representação, articulou a parti-
cipação de representantes junto às Comissões 
Especiais, Permanentes e Setoriais e organizou 
o Fórum de Políticas Públicas sobre Drogas.  Ao 
todo, foram 16 áreas nas quais o CRP-PR atuou 
em atividades de controle social:

▶ Assistência Social

▶ Desenvolvimento Econômico e Social

▶ Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude

▶ Direitos da Mulher

▶ Direitos da Pessoa com Deficiência

▶ Direitos da Pessoa Idosa

▶ Direitos das Pessoas LGBTI 

▶ Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas

▶ Meio Ambiente

▶ Políticas Públicas para População em Situação 
de Rua

▶ Políticas Públicas Sobre Drogas

▶ Promoção da Igualdade Racial

▶ Saúde

▶ Sistema Penitenciário

▶ Socioeducação

▶ Trânsito e Mobilidade Humana
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O Conselho esteve, ainda, em interlocução com 
segmentos do poder público como Ministério Pú-
blico do Paraná, Defensoria Pública do Paraná, Go-
verno do Estado do Paraná e Prefeituras municipais, 
câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, Câmara dos Deputados e no Se-
nado Federal, além de iniciativas junto ao Ministério 
Público do Trabalho e Supremo Tribunal Federal. As 
relações institucionais permitiram ao CRP-PR po-
tencializar suas responsabilidades como órgão re-
gulador da profissão.

Uma das atividades desenvolvidas em interlocu-
ção com segmentos do setor público foi o moni-
toramento da Rede de Atenção Psicossocial em 
Apucarana, por meio do acompanhamento de 
mudanças propostas pelo município para a políti-
ca. O CRP-PR também atuou para colaborar com a 
atuação e autonomia profissional de trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência Social em inter-
face com o Sistema Judiciário. Além disto, colabo-
rou para dirimir questões conceituais da atuação 
profissional de Psicólogas(os) do SUAS em equipes 
multiprofissionais e de profissionais do Tribunal de 
Justiça na relação com as(os) operadores do Direi-
to. Esses são exemplos de como a incidência do 
CRP-PR contribui para a garantia da observância 

dos limites éticos e da autonomia profissional da 
categoria em 2020.

As atividades de relações institucionais, no entan-
to, não estão reduzidas ao setor público. O CRP-PR 
também atuou junto ao setor privado, às organiza-
ções não-governamentais e à sociedade para possi-
bilitar o reconhecimento e importância da atuação 
profissional de Psicólogas(os). Confira as temáticas 
das intervenções do CRP-PR nesta perspectiva:

▶ Condições de trabalho e relação com exercício 
profissional; 

▶ Orientações para exercício profissional em dife-
rentes contextos de políticas públicas; 

▶ Atuação sobre violações de direitos humanos no 
contexto do exercício profissional;

▶ Monitoramento e incidência política contra re-
trocessos em normativas (legislação, processos de 
trabalho, referências técnicas e metodológicas) de 
políticas públicas; 

▶ Monitoramento e incidência política contra a pre-
carização de infraestruturas de políticas públicas e 
os impactos no exercício profissional;

▶ Discussão sobre identidade profissional e autono-
mia técnica, no contexto das políticas públicas. 

Políticas Públicas e Relações Institucionais
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Atuar para o cumprimento dos objetivos do CRP-PR 
significa não estar restrito apenas ao espaço in-
terno da autarquia. O Conselho também realizou 
em 2020 atividades de monitoramento legisla-
tivo e incidência política em temas relevantes 

para a categoria e para a sociedade como proje-
tos de Lei que impactam no exercício profissio-
nal da Psicologia, em direitos sociais e políticas 
públicas e no contexto específico da pandemia 
da Covid-19. 

Projetos de Lei

Incidência 
política não 
é atuação 
partidária!

Confira os projetos em destaque acompanhados 
em 2020:

▶ “Revogaço” das normativas de Saúde Mental, 
pelo Ministério da Saúde; 

▶ Regulamentação da Lei 13.395/2019, sobre Psicó-
logas(os) e Assistentes Sociais na educação básica; 

▶ Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência e 
inserção nas redes de ensino; 

▶ Projeto de Lei 2267-2019, que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro; 

▶ PL 472-2020 (ALEP), sobre carreira de analistas 
judiciários no Tribunal de Justiça - PR;

▶ Psicoterapia como atividade privativa para Psi-
cólogas(os), em interlocução com o Grupo de 
Trabalho Nacional sobre o tema. 

Esse trabalho é realizado com base em valores muito caros e universais 
da Psicologia como o alinhamento às atribuições precípuas da autar-
quia, os princípios fundamentais e demais posições do Código de Ética 
do Profissional Psicólogo, Transparência, Proatividade e Autonomia.
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Finanças e contas públicas

Administrativo e Financeiro 

Realizada no dia 29 de agosto de 2020, em moda-
lidade virtual, a Assembleia Orçamentária reuniu 
Psicólogas(os) que definiram as taxas e anuidades 
para o exercício de 2021. Além disso, realizou-se a 
prestação de contas relativa ao exercício 2019.

Pela primeira vez na história do CRP-PR e do Sis-
tema Conselhos de Psicologia, a assembleia foi 
realizada de forma totalmente online, medida 
que foi tomada em função das restrições e da 
necessidade de distanciamento social impostas 
pela Covid-19. A inovação facilitou a participação 
de profissionais de todo o Estado, diferente do 
que ocorria na modalidade exclusivamente pre-
sencial, para a qual havia necessidade de desloca-
mento à capital paranaense.

Dívida ativa e Dep. jurídico

Em 2020, o Departamento Jurídico atuou para 
garantir o cumprimento de todas as ações do CR-
P-PR, desde o departamento financeiro até a fis-
calização profissional e incidências políticas, por 
meio de pareceres. 

Foram executados judicialmente 208 dívidas ati-
vas das(os) Psicólogas(os) perante a tesouraria do 
CRP-PR – o equivalente a R$ 611.967,20. Além dis-
so, o departamento atuou em diversos processos: 
promoveu 781 petições (sendo 208 iniciais e 573 
de movimentação processual) e respondeu a 170 
consultas jurídicas para emissão de pareceres e 
outros tipos de subsídios ao Plenário e setores in-
ternos do Conselho, como Comissão de Ética, Co-
missão de Orientação e Fiscalização, departamento 
administrativo, departamento técnico, entre outros. 

A Assembleia Orçamentária de 2020 está disponível no YouTube pelo link youtu.be/0nogSQ601Uo
Os principais destaques estão disponíveis em: www.crppr.org.br/assembleia-orcamentaria-2020
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Proposta orçamentária

Receitas

Receitas

RECEITAS DE
CONTRIBUIÇÕES 

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS
CORRENTES 

Dívida ativa

R$

308.537,62

-9.638,06

-72.320,23

-186.307,86

-29.776,97

142.129,62

%

3,71%

-19,59%

-16,08%

-100,00%

-5,87%

42,39%

Anuidade
Pessoas Físicas 291.846,87 3,60%

Anuidade 
Pessoas Jurídicas -10.431,82 -10,37%

Fundo de seções 27.122,57 23,89%

Variação (realizado)

RECEITA CORRENTE 10.494,50 0,11 %

Realizado

8.321.289,02

49.198,95

449.638,45

186.307,86

507.221,27

335.314,68

Previsão
Atualizada

7.966.891,57

123.800,00

418.270,00

1.250,00

410.200,00

285.000,00

8.107.168,257.660.132,83

100.580,56105.222,26

113.540,21201.536,48

2019

9.513.655,558.920.411,57

Realizado

8.629.826,64

39.560,89

377.318,22

0,00

477.444,30

477.444,30

9.014.336,00

8.399.015,128.744.083,00

90.148,7499.172,00

140.662,78171.081,00

102.000,00

316.160,00

0,00

353.200,00

353.200,00

Previsão
Atualizada

2020

9.524.150,059.785.696,00

A proposta orçamentária de 2020 previa a arrecadação de R$ 9.785.696,00 no exercício em análise, e não se fez 
necessária reformulação orçamentária.

Em 2020, o CRP-PR arrecadou o montante de R$ 
9.524.150,05, sendo que 89,36% deste valor se refere 
as anuidades recebidas de Pessoa Física e 1,10% de 
Pessoa Jurídica (empresas). Em comparação a 2019, o 
valor arrecadado de Pessoas Físicas aumentou 3,60%, 
enquanto a arrecadação de Pessoas Jurídicas dimi-
nuiu 10,37%. 
As demais receitas – como receitas de serviços, que são 
compostas por taxas de inscrição e emissão de certidões 
– pelo segundo ano consecutivo apresentaram redução.

As contas pertencentes ao grupo Outras Receitas Cor-
rentes são referentes a cobranças de Dívida Ativa, Ju-
ros e Multas pelo pagamento de anuidades em atraso. 
Esse grupo de conta apresentou elevação em relação 
a 2019. Credita-se esse aprimoramento no processo de 
regularização da situação de profissionais com paga-
mento em atraso à política adotada pelo CRP-PR de 
(re)negociação, prorrogação dos prazos, isenção de 
juros, sempre com vistas a facilitar a quitação de pen-
dências, nos limites da legalidade.
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Despesas
O montante das despesas Liquidadas em 2020 totalizou 
R$ 9.377.936,81, valor correspondente a 98,46% da 
receita arrecadada – o que sinaliza um bom exercício 

de planejamento e execução. O detalhamento das 
despesas e percentuais segue no Quadro Comparativo 
Anual da Despesa Liquidada.
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Descrição

Obras, instalações e reforma

Aquisição de imóveis 

Pessoal e encargos sociais

Remuneração pessoal

Encargos patronais

Outras despesas correntes

Benefícios a pessoal

Benefícios assistenciais

Uso de bens e serviços 

Material de consumo

Servicos terceiros 

Diárias, aj. Custo e jetons

Passagens

Hospedagens e alimentação

Despesa com locomoção

Servicos terceiros 

Tributárias e contributivas 

Tributos 

Contribuições 

Demais despesas correntes 

Serviços bancários 

Transferências correntes

Investimentos

Equipamentos e materiais
permanentes  

TOTAL 

Total %

 R$ 9.870,08 -92,51%

R$ 0 -100,00%

 R$ 4.169.405,34 24,36%

 R$ 3.280.002,24 26,85%

 R$ 889.403,10 15,97%

 R$ 5.126.898,52 -20,46%

 R$ 718.325,29 -4,63%

 R$ 124.990,14 184,87%

 R$ 375.740,85 -73,70%

 R$ 39.981,16 -70,80%

 R$ 145.816,96 -20,50%

 R$ 79.606,19 -83,89%

 R$ 6.394,24 -97,94%

 R$ 33.197,10 -84,82%

 R$ 12.745,20 -85,03%

R$ 1.273.302,14 -19,73%

 R$ 2.474.452,30 3,03%

 R$ 9.748,36 25,60%

 R$ 2.464.703,94 2,96%

 R$ 17.090,97 -74,35%

 R$ 142.106,83 9,00%

 R$ 890,00 -97,45%

 R$ 81.375,03 -89,06%

 R$ 71.504,95 -36,40%

 R$ 9.377.936,8 -11,05%

2020

Total

R$ 131.710,26

R$ 500.000,00

R$ 3.352.603,94

R$ 2.585.678,06

R$ 766.925,88

R$ 6.445.353,99

R$ 753.185,38

R$ 43.876,65

R$ 1.428.411,45

R$ 136.902,70

R$ 183.422,63

R$ 494.151,02

R$ 310.081,07

R$ 218.688,64

R$ 85.165,39

R$ 1.586.246,00

R$ 2.401.693,42

R$ 7.761,46

R$ 2.393.931,96

R$ 66.631,13

R$ 130.373,09

R$ 34.936,87

R$ 744.131,58

R$ 112.421,32

R$ 10.542.426,24

2019
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Neste quadro, destaca-se a redução significativa de 
despesas com locomoção, passagens, ajudas de cus-
to e diárias, uma vez que o cenário de pandemia não 
permitiu viagens, eventos e deslocamentos. Houve 
economia também nos materiais de consumo. A des-
pesa de Jeton deixou de ser praticada, dada a inicia-
tiva desta gestão em não remunerar Conselheiras(os) 
com essa verba, desonerando o orçamento do Conse-
lho. Tais economias permitiram incorporar os acrésci-
mos de inflação dos contratos e aquisições do período 
no orçamento do Conselho sem aumento das taxas 
de anuidade no último ano, bem como preparar o CR-
P-PR para os investimentos necessários no aprimora-
mento dos serviços em 2021.
No próximo gráfico, elucida-se o percentual de despe-
sas por grupo. Nota-se que aproximadamente 53,5% 
do orçamento do Conselho destina-se ao pagamento 
de pessoal – são 41 trabalhadoras(es), atuando nas cin-

co sedes do CRP, nas áreas de registro, financeira, ad-
ministrativa, jurídica, orientação e fiscalização, ética, 
comunicação, assessorias e coordenações técnicas. O 
segundo maior montante destina-se ao repasse, pre-
visto em lei, ao Conselho Federal de Psicologia, que 
representa cerca de 26,3% do orçamento. Outros 17,4% 
são empregados em bens e serviços necessários ao 
funcionamento do conselho, como atividades e tarifas 
necessárias à manutenção das sedes, fornecedores 
de serviços gráficos, postais, entre outros. Um percen-
til de 1,41% foi gasto diretamente com a locomoção, 
alimentação e hospedagem de conselheiras(os) e co-
laboradoras(es) para as atividades do Conselho, tais 
como reuniões plenárias e representações. Por fim, os 
0,9% restantes dizem respeito a aquisição de equipa-
mentos, investimentos permanentes nas sedes, como 
reformas e melhorias, com vistas à melhor execução 
das atividades.

  R$ 81.375,03

 R$ 5.012.720.77

 R$ 1.628.936,42

 R$ 131.710,26

 R$ 2.464.703,94

 Capital

 Pessoal

 Bens e serviços

 Gestão

 Repasses CFP
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As(os) trabalhadoras(es) do CRP-08, possuem vínculo 
empregatício regido pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT. O CRP-08 possui Acordo Coletivo de Tra-
balho firmado com o SINDFISC-PR e Plano de Cargos 
e Salários homologado na Delegacia Regional do Tra-
balho de Curitiba. Os reajustes de salários, avaliação de 
desempenho, reajuste por tempo de serviço ou mere-
cimento, benefícios e demais questões trabalhistas do 

CRP-08 estão descritas no ACT e PCS.
Em 31/12/2020, havia 41 trabalhadoras(es) no CRP-PR, 
sendo que 26 do sexo feminino e 15 do sexo masculino. 
Esta apresentação por gênero é realizada com o intuito 
de observar, ao longo dos anos, o trabalho do CRP-PR 
na promoção de equidade, contribuindo para reverter 
uma lógica socialmente instituída de subvalorização do 
trabalho das mulheres.

Gestão de Pessoas

O gráfico abaixo demonstra a distribuição dos empregados públicos por faixa salarial e gênero

 Feminino

 Masculino

2

0

4

6

8

10

12

Até 3
sálarios mínimos

De 3 a 5
sálarios mínimos

Acima de 5
sálarios mínimos

Fa
ix

a 
Sa

la
ri

al
 X

 G
ên

er
o



Relatório Integrado de Gestão 2020 | CRP-PR 47   

Navegue pelo 
relatório

Por se tratar do item mais expressivo no orçamento 
do CRP-PR, apresentamos um detalhamento da com-
posição da despesa com pessoal. Verifica-se que a 
maior parte se destina à remuneração, mas também 
existem montantes significativos destinados a encar-
gos e benefícios. Dentre os benefícios, destaca-se o 

subsídio de até 80% para cursos de graduação e pós-
-graduação, obedecido um limite pré-estabelecido 
pela autarquia, para realização de formações em áre-
as afetas ao trabalho desenvolvido no CRP-PR, com 
vistas ao aprimoramento dos processos e serviços 
prestados à categoria e à sociedade.

 Encargos
 Patronais

 Benefícios a Pesssoal

 Estagiárias(os)

 Remuneração
 Pessoal  R$ 833.043,26  R$ 75.350,20

 R$ 3.280.002,24 R$ 805.336,71
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Desafios para o próximo exercício

Seguir cumprindo com o compromisso 
da gestão de aprimoramento dos pro-
cessos de trabalho do CRP-PR, a fim de 

manter estruturas e condições adequadas de 
funcionamento da autarquia, ao mesmo tem-
po em que se praticam os menores valores 
possíveis de anuidades e demais taxas para a 
categoria;

Investir em equipamentos e serviços tec-
nológicos que colaborem com a moderni-
zação de processos, buscando reduzir ao 

máximo burocracias e retrabalhos, a fim de ofe-
recer o melhor atendimento possível às(aos) 
Psicólogas(os);

Realizar treinamentos constantes das(os) 
trabalhadoras(es), conselheiras(os) e cola-
boradoras(es) do CRP-PR para aprimorar a 

prestação dos serviços a categoria e a sociedade;

Promover estratégias participativas e de-
mocráticas de planejamento e execução 
das atividades da autarquia, além de apri-

morar os instrumentos de transparência.
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Declaração do contador do Conselho 
 Regional de Psicologia do Paraná – CRP-PR

O setor de contabilidade do CRP-PR está subordinado 
a Gerencia Administrativa/Financeira, e é responsável 
pelo por registrar os fatos e atos que alteram a situa-
ção, orçamentária, patrimonial e financeira do CRPPR.
Com apoio dos demais setores do CRP-PR, e balizados 
pelo planejamento estratégico, elaboramos a propos-
ta orçamentária, ferramenta de controle da execução 
das receitas e das despesas da autarquia. O setor de 
contabilidade é composto pelo contador e por um es-
tagiário. Mensalmente são realizadas  atividades típi-
cas da contabilidade aplicada ao setor público, como 
lançamentos contábeis das fases da despesa pública 
(empenho, liquidação e pagamento), contabilização 
de receitas (lançamento, arrecadação e recolhimen-
to), controle patrimonial e de almoxarifado, cálculo da 
folha de pagamento, apuração de impostos, entrega 
de obrigações acessórias, alimentar o portal da trans-
parência do CRP-PR, com demonstrativos contábeis 
além da  elaboração de prestação de contas apresen-
tada ao Conselho Federal de Psicologia.
As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo 
com a Lei nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Conta-

bilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 
16), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico e ao manual de normas e procedimentos admi-
nistrativos, financeiros e contábeis editado pelo CFP.
As demonstrações são:
Balanço Patrimonial – demonstra a posição patrimo-
nial e financeira da autarquia.
Balanço Orçamentário – detalha as receitas por cate-
goria econômica e pela sua origem e as despesas por 
categoria econômica e natureza das despesas, demons-
trando as dotações iniciais, atualizadas, as despesas em-
penhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação.
Balanço Financeiro – evidencia os totais anuais de re-
ceitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias 
que foram executadas no exercício.
Demonstração das variações patrimoniais – eviden-
cia as mutações do patrimônio do CRP-PR, durante o 
exercício financeiro. É o resultado líquido entre as Va-
riações Patrimoniais Aumentativas – VPA  (receitas) e 
as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD  (despe-
sas). O valor apurado pode ser consultado no Balanço 
Patrimonial.
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Demonstração de fluxo de caixa – relata a movi-
mentação financeira durante o exercício, buscando 
a análise da capacidade financeira, em questões 
de liquidez, solvência e endividamento.
No ano de 2020, atendendo orientações das auto-
ridades sanitárias, o CRPPR adotou a modalidade 
de trabalho em Home Office, fazendo com que 
alguns procedimentos internos tivessem que ser 
adaptados, de maneira geral, consideramos que 
o funcionamento das atividades relativas à conta-
bilidade continuou fluindo normalmente, pois os 
procedimentos internos do setor estão bem con-
solidados, sendo necessário pequenos ajustes jun-
to ao setor de compras e de contas a pagar, para a 
manutenção dos trabalhos.
Para o exercício 2021, em trabalho home-office ou 
trabalho presencial, buscaremos aprimorar e cons-
truir novos procedimentos, para tornar mais efi-
ciente e tempestivo a apresentação de relatórios 
para a categoria. 
dimentos para efetuarmos as compras e paga-
mentos das despesas observando as fases do pa-
gamento da despesa pública, para melhoria no 
controle orçamentário.
Para o exercício 2020, temos como meta aprimorar 
esses procedimentos para reduzirmos ainda mais 
os prazos de publicação das demonstrações con-
tábeis no Portal da Transparência.

Leandro Carlos Bonierski

Contador do CRP-PR

CRC-PR 056467/O-2
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TOTAL - ATIVO

  
Especificação - ATIVO 

  
  
 

 

 
 

  

2019

    

R$ 6.883.422,47 

 2020

   

   

  

   
  
  
  R$ 10.347.022,36 

Especificação - PASSIVO 2019 

 

 

 

 

 
 

2020

     Passivo circulante R$ 585.043,93R$ 1.075.666,11

           Obrigações trabalhistas, previd. 
      e assistenciais a pagar a curto prazo R$ 449.719,21R$ 557.630,65

     
      Empréstimos e financiamentos a curto prazo R$ 0R$ 0

          
      Fornecedores e contas a pagar a curto prazo R$ 6.036,29R$ 138.618,95

     
      Obrigações fiscais a curto prazo R$ 98.151,17R$ 111.484,06

     
      Obrigações de repartição a outros entes R$ 26.182,86R$ 48.844,12

    
 

 
      Provisões a curto prazo R$ 0R$ 0

 

      Demais obrigações a curto prazo R$ 4.954,40R$ 219.088,33 
 

      Restos a pagar R$ 0R$ 0

 
Passivo não-circulante R$ 0R$ 0

       Obrigações trabalhistas, previd 
      e assistenciais a pagar a longo prazo R$ 0R$ 0

 
      Empréstimos e financiamentos a longo prazo R$ 0R$ 0

       Fornecedores a longo prazo R$ 0R$ 0
 

      Obrigações fiscais a longo prazo R$ 0R$ 0  

      Provisões a longo Prazo R$ 0R$ 0
 

Resultado diferido R$ 0R$ 0 

Resultados acumulados R$ 6.298.378,54R$ 9.271.356,25

Total do patrimônio líquido R$ 6.298.378,54R$ 9.271.356,25

Ativo não-circulante R$ 3.512.044,55R$ 3.421.739,65

      Ativo realizável a longo prazo  R$ 3.748,12  R$ 2.127,28 

      Investimentos e aplicações
      temporárias a longo prazo                R$ 371,43  R$ 371,43 

      Variações patrimoniais diminutivas
      pagas antecipadamente 

 R$ 3.376,69  R$  1.755,85 

      Investimentos R$ 0  R$ 0 

      Imobilizado R$ 3.507.496,43  R$ 3.408.578,45 

      Bens móveis R$ 828.945,45  R$ 891.406,48 

      Bens imóveis R$ 3.232.070,96R$ 3.120.769,18

         - Depreciação, exaustão e amortização acumuladas R$ 553.519,98R$ 603.597,21

      Intangível R$ 800,00R$ 11.033,92

      Softwares R$ 800,00R$ 11.033,92

Ativo circulante R$ 3.371.377,92R$ 6.925.282,71

      Caixa e equivalentes de caixa R$ 852.501,31R$ 1.283.445,04

      Créditos a curto prazo R$ 2.282.289,33R$ 5.332.537,10

      Demais créditos e valores a curto prazo R$ 101.672,53R$ 214.793,05

      Investimentos e aplicações
      temporárias a curto prazo R$ 0R$ 0

      Estoques R$ 31.828,92R$ 31.325,95 

      Variações patrimoniais diminutivas
      pagas antecipadamente R$ 103.085,83R$ 63.181,57 

TOTAL - PASSIVO  R$ 585.043,93R$ 1.075.666,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDO PATRIMONIAL EM 2020: 10.347.022,36SALDO PATRIMONIAL EM 2019: R$ 6.883.422,47

Analisando o balanço patrimonial, constatamos que 
ocorreu um acréscimo acentuado dos créditos a cur-
to prazo, que representam os valores a receber de 
anuidades e dívida ativa, que mesmo com o trabalho 
do setor financeiro e os mecanismos adotados pelo 
CRP PR para atenuar os efeitos da Pandemia sobre a 
economia brasileira e contribuir para que a categoria 
profissional não ficasse sobrecarregada com o paga-

mento da anuidade, observamos um acréscimo de 
57% neste ativo. A conta de bens imóveis sofreu uma 
redução devido a atendimento da legislação que ao 
incorporar um ativo, se faz necessário atualizar o va-
lor contábil dos bens que compõem esse grupo de 
contas, os detalhes dessa operação podem sem ve-
rificados nas notas explicativas, disponíveis no portal 
da transparência.
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No exercício 2020, observamos um superávit orçamen-
tário de R$ 146.213,68, que significa que o montante ar-
recadado R$ 9.524.150,49, foi maior do que as despesas 
legalmente empenhadas no exercício R$ 9.377.936,81. 

Em 2019, verificou-se uma situação atípica, pois os valo-
res de anuidades estimadas para o exercício foram su-
perados em R$ 447.035,42 (5,84%). 

 R$ 0,00 R$ 27.257,66 R$ 27.257,66      Multas de infrações R$ 0,00

 R$ 93.800,00 R$ 160.952,98 R$ 67.152,98      Juros de mora R$ 93.800,00

 R$ 28.400,00 R$ 43.154,38 R$ 14.754,38      Multas R$ 28.400,00

 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00DÉFICIT R$ 0,00

Receitas orçamentárias
 

Previsão
atualizada

Receitas
realizadas SaldoPrevisão

inicial

 R$ 9.785.696,00  R$ 9.524.150,05 R$ -261.545,95      Receita corrente R$ 9.785.696,00

 R$ 9.014.336,00 R$ 8.629.826,64 R$ -384.509,36      Receitas de contribuições R$ 9.014.336,00

 R$ 8.744.083,00 R$ 8.399.015,12 R$  -345.067,88      Anuidades pessoas físicas R$ 8.744.083,00

 R$ 99.172,00 R$ 90.148,74 R$ -9.023,26      Anuidades de pessoas jurídicas R$ 99.172,00

 R$ 171.081,00 R$ 140.662,78 R$ -30.418,22      Fundo de seções R$ 171.081,00

 R$ 102.000,00 R$ 39.560,89 R$ -62.439,11      Receita patrimonial R$ 102.000,00

 R$ 316.160,00 R$ 377.318,22 R$ 61.158,22      Receita de serviços R$ 316.160,00

  R$ 230.000,00 R$ 238.822,07 R$ 8.822,07      Dívida ativa R$ 230.000,00

R$ 9.785.696,00 R$ 9.524.150,49 R$ -261.545,51SUB - TOTAL DAS RECEITAS R$ 9.785.696,00

R$ 9.785.696,00 R$ 9.524.150,49 R$ -261.545,51TOTAL R$ 9.785.696,00

Saldo
dotaçãoDespesas orçamentárias Dotação

inicial
Dotação

atualizada
Despesas

empenhadas
Despesas
liquidadas

Despesas
pagas

R$ 298.116,42Crédito disponível despesa corrente R$ 9.571.746,00 R$ 9.594.678,20 R$ 9.296.561,78 R$  9.296.561,78 R$ 9.130.053,53

  R$ 29.833,91Pessoal e encargos sociais R$ 3.521.028,32 R$ 4.199.239,25 R$ 4.169.405,34 R$ 4.169.405,34  R$ 4.085.338,95

 R$ 25.408,15Remuneração pessoal  R$ 2.839.979,68 R$ 3.305.410,39 R$ 3.280.002,24 R$ 3.280.002,24  R$ 3.280.002,24

 R$ 4.425,76Encargos patronais R$ 681.048,64 R$ 893.828,86 R$ 889.403,10 R$ 889.403,10  R$ 805.336,71

R$ 42,08Juros e encargos da dívida R$ 2.000,00  R$ 300,00 R$ 257,92 R$ 257,92  R$ 257,92

 R$ 268.240,43Outras despesas correntes R$ 6.048.717,68 R$ 5.395.138,95 R$ 5.126.898,52 R$ 5.126.898,52 R$ 5.044.456,66

R$ 3.258,50Benefícios a pessoal  R$ 765.155,00 R$ 721.583,79 R$ 718.325,29 R$ 718.325,29 R$ 711.053,12

 R$ 29.059,86Benefícios assistenciais  R$ 74.957,68 R$ 154.050,00 R$ 124.990,14 R$ 124.990,14 R$ 124.990,14

R$ 44.898,25Uso de bens e serviços  R$ 1.155.000,00  R$ 420.639,10 R$ 375.740,85 R$ 375.740,85 R$ 371.740,85

R$ 104.898,73Servicos terceiros - pessoas jurídicas  R$ 1.179.620,00 R$ 1.378.200,87 R$ 1.273.302,14 R$ 1.273.302,14 R$ 1.216.720,63

 R$ 59.293,86Tributárias e contributivas R$ 2.558.985,00 R$ 2.533.746,16 R$ 2.474.452,30 R$ 2.474.452,30 R$ 2.459.864,12

 R$ 2.934,21Demais despesas correntes R$ 105.000,00 R$ 20.025,18 R$ 17.090,97 R$ 17.090,97 R$ 17.090,97

R$ 20.787,02Serviços bancários R$ 140.000,00 R$ 162.893,85 R$ 142.106,83 R$ 142.106,83  R$ 142.106,83

 R$ 3.110,00Transferências correntes  R$ 70.000,00 R$ 4.000,00 R$ 890,00  R$ 890,00  R$ 890,00

R$ 109.642,77Crédito disponível despesa de capital R$ 213.950,00 R$ 191.017,80 R$ 81.375,03 R$ 81.375,03 R$ 81.375,03

R$ 109.642,77Investimentos  R$ 213.950,00 R$ 191.017,80 R$ 81.375,03 R$ 81.375,03  R$ 81.375,03

R$ 10.129,92Obras, instalações e reformas  R$ 20.000,00  R$ 20.000,00 R$ 9.870,08 R$ 9.870,08 R$ 9.870,08

 R$ 99.512,85Equipamentos e materiais permanentes R$ 193.950,00 R$ 171.017,80 R$ 71.504,95 R$ 71.504,95  R$ 71.504,95

TOTAL R$ 9.785.696,00 R$ 9.785.696,00 R$ 9.524.150,49 R$ 9.377.936,81 R$ 9.211.428,56  R$ 261.545,51

R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 146.213,68DÉFICIT R$ 146.213,68

R$ 9.377.936,81 R$ 9.211.428,56  R$ 407.759,19SUB - TOTAL DAS DESPESAS R$ 9.377.936,81

R$ 0,00R$ 0,00

R$ 9.785.696,00 R$ 9.785.696,00
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O balanço financeiro é composto por um quadro de de-
monstra a movimentação financeira de entidades do se-
tor público e evidencia, a receita e a despesa orçamentária 

que foi realizada e executada, discriminando em ordinária 
e vinculada, os pagamentos e recebimentos extraorça-
mentário e saldos em espécie para o exercício seguinte.

B
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Especificação - INGRESSOS Especificação - DISPÊNDIOS20192020 20192020

Receita orçamentária Despesa orçamentária R$ 9.513.655,55R$ 9.524.150,49 R$ 10.568.072,52R$ 9.377.936,81

Receita realizada Crédito empenhado a liquidar R$ 9.513.655,55 R$  9.524.150,49 R$ 25.646,28R$ 0,00

Receita corrente  Crédito empenhado liquidadoR$ 9.513.655,55 R$ 9.524.150,05 R$ 105.953,32R$ 166.508,25

Receitas de contribuições Crédito empenhado - pago R$ 8.321.289,02 R$ 8.629.826,64 R$ 10.436.472,92R$  9.211.428,56

Anuidades pessoas físicas Despesa corrente R$ 8.107.168,25 R$ 8.399.015,12 R$ 9.692.341,34R$  9.130.056,53

Anuidades de pessoas jurídicas Pessoal e encargos sociaisR$ 100.580,56 R$ 90.148,74 R$ 2.553.853,80R$  3.280.002,24

Fundo de seções Encargos patronaisR$ 113.540,21R$ 140.662,78 R$ 708.631,02R$  805.336,71

Receita patrimonial Juros e encargos da dívidaR$ 49.198,95 R$ 39.560,89 R$ 336,73R$  257,92

Receita de serviços Outras despesas correntesR$ 449.638,45 R$ 377.318,22 R$ 6.429.519,79R$ 5.044.456,66 

Financeiras Despesa de capitalR$ 186.307,86R$ 0,00 R$ 744.131,58R$ 81.375,03

Outras receitas correntes InvestimentosR$ 507.221,27 R$ 477.444,30 R$ 744.131,58R$  81.375,03

Transferências financeiras recebidas Transferências financeiras concedidas R$ 0,00 R$  0,00 R$ 0,00R$ 0,00

Recebimentos
extraorçamentários Pagamentos extraorçamentários R$ 3.169.997,53 R$ 4.065.100,36 R$ 3.324.718,51R$ 3.721.633,59

Inscrição de restos a
pagar não processados Pagamentos de restos a

pagar não processados R$ 25.646,28 R$ 0,00 R$ 0,00R$  25.646,28

Inscrição de restos a
pagar processados Pagamentos de restos a

pagar processados R$ 105.953,32 R$ 166.508,25 R$ 141.551,50R$ 105.953,32

Depósitos restituíveis e
valores vinculados Depósitos restituíveis e

valores vinculados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00

Outros recebimentos
extraorçamentários Outros pagamentos

extraorçamentários R$ 3.038.397,93 R$ 3.898.592,11 R$ 3.183.167,01R$  3.590.033,99

Saldo em espécie do
exercício anterior

Saldo em espécie para
o Exercício Seguinte R$ 2.091.244,56 R$ 882.106,21 R$ 882.106,61R$ 1.371.787,06

   TOTAL: R$ 14.774.897,64R$ 14.471.357,46 TOTAL: R$ 14.774.897,64R$ 14.471.357,46



Relatório Integrado de Gestão 2020 | CRP-PR 55   

Navegue pelo 
relatório

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia 
as alterações no patrimônio do CRPPR durante o exer-
cício financeiro.
Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que 
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pode ser positivo ou negativo, dependendo do resulta-
do líquido entre as variações aumentativas e diminuti-
vas. O valor apurado compõe o patrimônio líquido de-
monstrado no Balanço Patrimonial.
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Déficit do Exercício R$ -1.519.499,28

Variação patrimonial aumentativa R$ 8.613.758,12R$  12.574.398,26

Contribuições R$ 7.317.273,30R$  11.453.138,15

Exploração e venda de bens, serviços e direitos R$ 455.178,21R$ 377.318,22

Variações patrimoniais aumentativas financeiras R$ 394.394,16R$  243.668,25

Outras variações patrimoniais aumentativas R$ 446.912,45R$ 493.134,37

Variação patrimonial diminutiva R$ 10.133.257,40R$ 9.601.420,55

Pessoal e encargos R$ 4.228.292,80R$ 4.994.394,68

Benefícios previdenciários e assistenciais R$ 43.876,65R$ 124.990,14

Variações patrimoniais diminutivas financeiras R$ 130.709,82R$ 142.364,75

Transferências concedidas R$ 34.936,87R$ 890,00

Desvalorização e perda de ativos R$ 2.582,30R$ 0,00

Tributárias R$ 2.401.693,42R$ 2.474.452,30

Outras variações patrimoniais diminutivas R$ 66.631,13R$ 17.090,97

Superávit do Exercício R$ 2.972.977,71

20192020

Total das Variações Passivas: R$ 10.133.257,40R$ 9.601.420,55

Total das Variações Ativas: R$ 8.613.758,12R$ 12.574.398,26
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A demonstração dos fluxos de caixa (DFC) apresenta 
as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos 

operacional, de investimento e de financiamento.

 
INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Investimentos  R$ 744.131,58R$ 81.375,03

Fluxo de caixa das atividades de investimento Exercício AnteriorExercício Atual

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento R$ -744.131,58R$ -81.375,03 

 
INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Credito empenhado liquidado  R$ 105.953,32R$ 166.508,25

Fluxo de caixa das atividades de financiamento Exercício AnteriorExercício Atual

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento R$ - 105.953,32R$ -166.507,25 

Apuração do fluxo de caixa do período Exercício AnteriorExercício Atual

Geração liquida de caixa e equivalentes de caixa R$ - 1.330.814,44R$ 264.435,48 

 
 

  

Caixa e equivalentes de caixa inicial R$ 2.077.362,43R$ 852.501,31

Caixa e equivalentes de caixa final   R$ 746.547,99R$ 1.116.936,79

Fluxo de caixa das atividades das operações Exercício AnteriorExercício Atual

      Receita corrente R$ 9.513.655,55R$ 9.524.150,05

      Receitas de contribuições  R$ 8.321.289,02R$ 8.629.826,64

      Anuidades pessoas físicas R$ 8.107.168,25R$ 8.399.015,12

      Anuidades de pessoas jurídicas R$ 100.580,56R$ 90.148,74

      Fundo de seções R$ 113.540,21R$ 140.662,78

      Receita patrimonial R$ 49.198,95R$ 39.560,89

      Receita de serviços R$ 449.638,45R$ 377.318,22

      Financeiras R$ 186.307,86R$ 0,00

      Outras receitas correntes R$ 507.221,27R$ 477.444,30

      Outros ingressos R$ 3.038.397,93R$ 3.898.592,11

      Despesa corrente R$ 9.692.341,34 R$ 9.130.053,53

      Pessoal e encargos sociais R$ 2.553.853,80R$ 3.280.002,24

      Encargos patronais R$ 708.631,02R$ 805.336,71

      Juros e encargos da dívida R$ 336,73R$ 257,92

      Outras despesas correntes R$ 6.429.519,79R$ 5.044.456,66

      Outros desembolsos R$ 3.340.441,68R$ 3.780.370,31

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Dívida ativa R$ 335.314,68R$ 238.822,07

Fluxo de caixa líquido das atividades das operações R$ -480.729,54R$ 512.318,32
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INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Investimentos  R$ 744.131,58R$ 81.375,03

Fluxo de caixa das atividades de investimento Exercício AnteriorExercício Atual

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento R$ -744.131,58R$ -81.375,03 

 
INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Credito empenhado liquidado  R$ 105.953,32R$ 166.508,25

Fluxo de caixa das atividades de financiamento Exercício AnteriorExercício Atual

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento R$ - 105.953,32R$ -166.507,25 

Apuração do fluxo de caixa do período Exercício AnteriorExercício Atual

Geração liquida de caixa e equivalentes de caixa R$ - 1.330.814,44R$ 264.435,48 

 
 

  

Caixa e equivalentes de caixa inicial R$ 2.077.362,43R$ 852.501,31

Caixa e equivalentes de caixa final   R$ 746.547,99R$ 1.116.936,79

Fluxo de caixa das atividades das operações Exercício AnteriorExercício Atual

      Receita corrente R$ 9.513.655,55R$ 9.524.150,05

      Receitas de contribuições  R$ 8.321.289,02R$ 8.629.826,64

      Anuidades pessoas físicas R$ 8.107.168,25R$ 8.399.015,12

      Anuidades de pessoas jurídicas R$ 100.580,56R$ 90.148,74

      Fundo de seções R$ 113.540,21R$ 140.662,78

      Receita patrimonial R$ 49.198,95R$ 39.560,89

      Receita de serviços R$ 449.638,45R$ 377.318,22

      Financeiras R$ 186.307,86R$ 0,00

      Outras receitas correntes R$ 507.221,27R$ 477.444,30

      Outros ingressos R$ 3.038.397,93R$ 3.898.592,11

      Despesa corrente R$ 9.692.341,34 R$ 9.130.053,53

      Pessoal e encargos sociais R$ 2.553.853,80R$ 3.280.002,24

      Encargos patronais R$ 708.631,02R$ 805.336,71

      Juros e encargos da dívida R$ 336,73R$ 257,92

      Outras despesas correntes R$ 6.429.519,79R$ 5.044.456,66

      Outros desembolsos R$ 3.340.441,68R$ 3.780.370,31

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

      Dívida ativa R$ 335.314,68R$ 238.822,07

Fluxo de caixa líquido das atividades das operações R$ -480.729,54R$ 512.318,32
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