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Ofício nº 1822-13/DIR-CFP 
Brasília, 15 de outubro de 2013. 

 
 
 

 
Assunto: Resposta ao ofício n.º 529/13/PRE/CRP-02 
 
 
  Senhor Tesoureiro, 

 

1. Em resposta ao ofício citado, que trata da solicitação de empréstimo no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) venho informar o que segue. 

a) Em relação a recobrança, o CRP-02 já deveria ter enviado aos profissionais em 
atraso a 3ª. remessa, considerando vencimentos das 3 parcelas em outubro, novembro e 
dezembro/2013 de forma que os profissionais recebem os boletos antes dos vencimentos; 

b) Em análise ao quadro demonstrativo da arrecadação constante do Ofício, 
observamos que o CRP não está superando as expectativas de arrecadação, ou seja, o 
porcentual de recebimento está abaixo do previsto, não atingindo os 100% de 
arrecadação; 

c) No ofício está demonstrado o valor de R$ 1.187.380,70 como repasse ao CFP, 
lembramos que esse montante é referente à transferência de cota-parte, cota-revista e 
fundo de seções que são repasses regimentais da cota que cabe ao CFP das receitas 
arrecadadas pelo CRP-02, bem como o pagamento do empréstimo contraído para 
aquisição da nova sede, portanto, são valores já previstos no orçamento do Regional para 
repasse ao CFP; 

2. Nas propostas orçamentárias dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 o Conselho 
Regional apresentou uma previsão de inadimplência de 27%, 27% e 28% respectivamente. 
Consideramos esse índice muito aquém do ideal para a manutenção do CRP. Deverá o CRP-02 
fazer um trabalho de base com os profissionais de forma a reduzir a inadimplência a patamares 
adequados. 

3. Conforme informado no Ofício CFP 1762/2013, o Conselho Federal concedeu 
empréstimo ao CRP-02 nos 2 últimos exercícios. Inclusive o empréstimo concedido para 
aquisição da sede teve seu pagamento prorrogado para os exercícios seguintes de forma a aliviar 
o caixa do Conselho Regional, com isso, as Gestões deveriam tomar todas as precauções de 

Ao Senhor 
MURILO TOLÊDO CALAFANGE 
Conselheiro Tesoureiro 
Conselho Regional de Psicologia – 2ª. Região 
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forma a prevenir novas ocorrências de saldos insuficientes para o termino do ano. Lembramos 
que as assessorias do Conselho Regional tem papel primordial no assessoramento à Gestão 
quanto às previsões de despesas e receitas. 

4. Por todo exposto acima e considerando a insuficiência orçamentária do Conselho 
Federal de Psicologia, informo da impossibilidade de atendimento da solicitação. 

 
 
 
 

  Atenciosamente, 
 
 
 
 

MONALISA NASCIMENTO DOS SANTOS BARROS 
Conselheira Tesoureira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


