
_ Os Conselhos Regionais de Psicologia (CRP´s) foram criados para orientar e fiscalizar o exercício profissional 
do psicólogo em sua jurisdição. O Conselho Federal de Psicologia (CFP), juntamente com os CRP´s constituem o 
Sistema Conselhos de Psicologia. Ao CFP, além de coordenar o Sistema Conselhos, cabe julgar recursos referentes 
aos processos éticos e administrativos, bem como promover a discussão e emitir resoluções que disciplinam sobre 
a profissão e o funcionamento do Sistema. Portanto, sua função é defender a profissão e garantir à sociedade o 
exercício profissional com ética e qualidade.

_ Os Sindicatos têm o objetivo de defender os interesses profissionais em sua relação de trabalho, seja individual 
e/ou coletivamente. Sua função principal é lutar pela melhoria das condições de trabalho, da remuneração profis-
sional, das relações entre patrões e empregados, por inserção no mercado/postos de trabalho onde a lei estabelece 
a sua presença, entre outras atividades. Entre as atribuições privativas estão: estabelecer Acordos e Convenções 
Coletivas anuais, fazer homologações e verificar o cumprimento dos direitos trabalhistas garantidos pela CLT.
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SINPSI-SC faz 5 anos!
O Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina – SinPsi-SC está no 

seu 5º ano de existência e, aos poucos, vem sendo (re)conhecido 
pela categoria. Hoje podemos contar com meios de comunicação que 
facilitam a aproximação e o relacionamento com os sindicalizados.

Temos nosso site, facebook e enviamos boletins eletrônicos regu-
larmente.  Mas observa-se ainda o desconhecimento do papel e da 
importância do Sindicato e, com certa frequência, uma confusão en-
tre as funções e atribuições das duas entidades representativas da 

categoria: Sindicato e 
Conselho Profissional. 
Isso aumenta ainda 
mais o desafio da Di-
retoria do Sindicato 
em informar, organizar 
e mobilizar a categoria 
para que esta participe 
e vivencie mais com o 
seu Sindicato no dia a 
dia de sua profissão.

Fique por dentro das notícias do Sindicato, 
acesse o site: www.sinpsisc.org.br

Veja as diferenças entre Conselho e Sindicato

O SinPsi-SC, a partir de dezembro, con-
ta com uma dirigente liberada. A Psicó-
loga Vânia Maria Machado, Presidente do 
SinPsi-SC, que é funcionária do Conselho 
Regional de Psicologia (CRP-12), teve sua 
liberação em tempo integral aprovada pela 
atual Diretoria do VIII Plenário do CRP-12. 
Esta liberação  demonstra o reconheci-
mento e apoio dado pelo Conselho para o 
necessário desenvolvimento e crescimen-
to do Sindicato, já que a dirigente esta-
rá trabalhando pela categoria na entidade 
sindical.

Conquista  
importante e inédita

* Este informativo será encartado  na Revista do CRP-12 de fevereiro/2014
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inscrição da empresa naquele Con-
selho, por entender que as atividades 
de Seleção de Pessoal/Recursos Hu-
manos são exclusivas do Administra-
dor. Psicólogo/a, procure o SinPsi-
-SC, vamos agir neste sentido, para 
garantir sua atividade profissional.

s CONTROLE SOCIAL e 
MOVIMENTOS SOCIAIS: 

Outra atuação importante que o 
SinPsi-SC vem desenvolvendo tem 
sido junto aos Conselhos de Direi-
tos que fazem o controle social das 
Políticas Públicas. Em especial, te-
mos uma forte atuação na Política 
de Assistência Social no Estado 
por meio de representação no seg-
mento dos trabalhadores no CEAS/
SC e no CMAS-Fpolis.  Exemplo de 
conquista: O SinPsi-SC juntamente 
com outras entidades e movimen-
tos sociais, junto à Câmara de Ve-
readores da capital, conquistou im-
portantes vitórias como o aumento 
de vagas para o cargo de psicólogo 
e o chamamento dos aprovados 
nos concursos públicos.
Ainda na Política de Assistência 
Social, o Sindicato integra a Coor-
denação Estadual e Executiva do 
Fórum Estadual dos Trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência 
Social de Santa Catarina - FET-
SUAS/SC, tendo participado des-
de a sua fundação.  O SinPsi-SC 
e o CREFITO-10 vão representar o 
FETSUAS/SC na II Plenária Nacio-
nal dos Traba-
lhadores e na 
IX Conferência 
Nacional de As-
sistência Social 
que acontece 
entre 16 e 19 de 
dezembro de 
2013.

Como tem sido a vida do SinPsi-SC 
nestes 5 anos de existência
s PISO SALARIAL: O Sindicato tem 
informado amplamente um indicativo 
de piso para a categoria em Santa Ca-
tarina, com base em Estudo do Diee-
se/SC e em Debates que o Sindicato 
já promoveu sobre o tema, sendo o 
valor de 06 (seis) salários mínimos 
para uma jornada de 30hs/semanais. 
Vamos criar um Grupo de Trabalho 
do Piso que cuidará deste tema den-
tro do Sindicato, inclusive para estu-
dar propostas de Projetos de Lei de 
Piso Estadual para a categoria.

s JORNADA DE 30H: Temos acom-
panhado a tramitação e mobiliza-

ção do PL 
150/2009 da 
Jornada de 
30hs para o 
psicólogo. In-
formamos que 

as entidades representativas nacio-
nais (FENAPSI e CFP) e regionais/
estaduais (Sindicatos de Psicólogos 
e CRP´s), a partir de análise da con-
juntura atual, decidiram por adiar a 
votação da última comissão para o 
próximo ano, principalmente devido 
ao veto da Presidente Dilma ao PL 
das 30h dos Fonoaudiólogos, cujos 
argumentos poderiam se aplicar tam-
bém à Psicologia. O que não signi-
fica desistência ou desmobilização, 
ao contrário, precisamos manter a 
nossa atenção e unidade em relação 
ao PL.  Precisamos investir esforços  
em nosso estado junto à base parla-
mentar catarinense   e buscar apoio. 

s ALTERAÇÃO NO ESTATUTO: Rea-
lizamos a primeira mudança estatutá-
ria que adequou alguns artigos, prin-
cipalmente no que se refere à filiação. 
Vide novo estatuto no site do Sindica-
to em Menu Institucional, juntamente 
com a Ata da Assembleia Geral para 
Alteração Estatutária.
 
s CONCURSOS PÚBLICOS: Temos 
combatido os baixos salários dos con-
cursos encaminhando ofícios às pre-
feituras e divulgando nota de repúdio 
em nosso site e facebook. Mas, isso 
requer muita atenção e acompanha-

mento! Vamos compor, juntamente 
com CRP-12 e outras entidades afins, 
Grupo de Trabalho Interinstitucional 
de Concurso Públicos com o objeti-
vo de intervir e prevenir problemas 
em concursos públicos não somente 
acerca dos baixos salários mas tam-
bém sobre o nº de vagas, o conteúdo 
de prova, dentre outros.

s TABELA DE REFERÊNCIA DE HO-
NORÁRIOS: O SinPsi-SC, promoveu, 
em pareceria com Dieese/SC, a atu-
alização monetária da Tabela de Re-
ferência de Honorários e disponibili-
zou para o CFP/CRP-12 e FENAPSI. 
Está publicada no site do Sindicato. 
Uma simples iniciativa que trouxe um 
alento aos profissionais autônomos, 
mas que ainda requer um trabalho 
quanto à atualização do rol de pro-
cedimentos. Vamos criar o GT para 
estudar a atualização da tabela e en-
caminhar contribuições à Fenapsi.

s SAÚDE SUPLEMENTAR: Alguns 
psicólogos/as autônomos/as já pro-
curaram o Sindicato para negociar os 
baixos valores recebidos dos convê-
nios, que são muito inferiores à Tabe-
la de Referência de Honorários.  En-
quanto que os custos para manter o 
consultório são elevados, a começar 
pelo ISS. 

s PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO: O 
SinPsi-SC, juntamente com Sindica-
tos de Psicologia de outros estados, 
está compondo o GT Psicologia na 
Educação da FENAPSI e vai criar 
um GT similar no Estado para imple-
mentar o PL 3688/2000 entre outras 
ações neste campo/área de atuação.

s RECURSOS HUMANOS / SE-
LEÇÃO DE PESSOAL: Atividades 
desenvolvidas pelo Psicólogo e Ad-
ministrador. Psicólogos/as que cons-
tituem pessoa jurídica para prestar 
serviços em psicologia organizacio-
nal e do trabalho (CONSULTORIAS 
EM PSICOLOGIA) tem sido autuados 
pelo Conselho Regional de Adminis-
tração (CRA), que está obrigando a 
contratação de Administrador e/ou a 

NOVIDADE -  O Sindicato está dia-
logando com o CRP-12 e construin-
do um Projeto Conjunto de Ações, 
sendo que alguns eixos norteado-
res coincidirão com os temas des-
tacados nesta página.{
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Quais são os meios de sustentação do SinPsi-SC?
Contribuição Sindical (Imposto Sindical)

É obrigatória? Sim. A Contribui-
ção Sindical (CS) é um tributo (im-
posto) obrigatório que deve ser pago 
por todos aqueles trabalhadores que 
participam de uma determinada ca-
tegoria econômica ou profissional 
ou de uma profissão liberal, inde-
pendentemente de serem ou não 
filiados a um sindicato, em confor-
midade com os Artigos 579, 583 e 
585 da CLT. 

Esta Contribuição NÃO significa 
filiação. Para filiar-se, é necessário 
preencher Ficha de Filiação e pagar 
mensalidades e assim usufruir dos 
benefícios que o Sindicato oferece 
aos filiados.

Por que pagar a Contribuição 
Sindical para o SinPsi-SC?

O SinPsi-SC representa legalmente 
todos/as os psicólogos/as do Estado 
de Santa Catarina desde 2011. Pagan-
do, você fortalece o Sindicato de sua 
categoria profissional, para que este 
possa desenvolver ações e atividades 
em prol do/a trabalhador/a psicólogo/a 
por melhores condições e relações de 
trabalho seja este/a empregado/a ou 
autônomo/a (liberal). 

Mas é com a participação ativa 
dos/as psicólogos/as que o Sindicato 
será verdadeiramente representati-
vo e, não somente pelo pagamento, 
mas pelo engajamento e envolvimen-
to dos/as psicólogos/as catarinenses 
no cotidiano do seu sindicato.

Valor da Contribuição Sindical
de 2014: R$ 80,00 (oitenta reais).  

IMPORTANTE: Neste ano, no inicio 
de fevereiro, a Guia da Contribuição 
Sindical será enviada pelo correio 
SOMENTE para os/as psicólogos/
as com endereço atualizado junto 
ao sindicato. Demais psicólogos/as 
devem, obrigatoriamente, solicitar a 
Guia por e-mail para o sindicato ou 
gerar a Guia no site do sindicato por 
meio do passo a passo fornecido pela 
CEF. Vide orientações neste sentido 
no site do sindicato.

Devolução em 2014
INÉDITO: O Associado do Sindi-
cato que estiver em dia com as 
mensalidades e com a CS de anos 
anteriores poderá receber de volta 
até 83% do valor da Guia da CS de 
2014, revertido para o SINPSISC, 
ou seja, dos R$48,00(quarenta e 
oito reais). Para isso, é necessária 
solicitação formal do associado até 
30/06/14. Observe as regras para 
o reembolso.

Lembrete da Tesouraria 
O SinPsi-SC solicita aos/às psicólo-

gos/as que estão com a Contribuição 
Sindical de anos anteriores, inclusive 
2013, em aberto, que entrem em con-
tato com a Tesouraria ou a Secretaria 
do Sindicato pelos e-mails tesoura-
ria@sinpsisc.org.br ou secretaria@
sinpsisc.org.br e solicite a segunda 
via SEM juros, Os valores são: 2011 = 
R$ 65,00;  2012 = R$ 69,00; e 2013 = 
R$ 73,00. Além de ficar em dia, você 
irá fortalecer o nosso Sindicato. 

Venha fazer parte dessa história, acesse 
a Ficha de Filiação em nosso site e  

junte-se a nós nessa luta que é todos/as.

FILIE-SE!
Em 2014, até 31/03/14 você pagará somente 

R$ 162,00 de anuidade/mensalidades. 

Modalidades de pagamento 
da mensalidade para 2014 a 
partir de janeiro:

1- Valor com 10% de desconto =  
R$ 162,00 pagos até 31/03/2014;

2- Parcelado em 2x de R$ 90,00 
depois de 31/03/2014 ou

3- Parcelado em 3x de R$ 60,00 
depois de 31/03/2014.

NOVIDADE: Estamos implantando o CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS/
AS FILIADOS/AS que desejam prestar serviços pelo valor da Tabela de 
Referência de Honorários (x%) aos parceiros do Sindicato e nossa rede de 
filiados e seus dependentes.  Breve divulgaremos em nosso site os critérios 
para o credenciamento.

          Veja os benefícios que o  
Sindicato oferece aos/às filiados/as: 
s Plano de Saúde UNIMED;
s Odontológico PREVIDENT;
s Descontos em Cursos diversos do 
CESUSC;
s Reembolso de uma parte da CS 
2014. 

Campanha de Filiação 
– Mensalidades dos/as 
filiados/as

Como parte da Campanha de Filia-
ção e também para proporcionar me-
lhores condições de pagamento das 
contribuições a que o/a associado/a 
está sujeito/a, a Diretoria aprovou, 
em Assembleia Geral, um valor anu-
al de R$ 180,00, REDUZINDO para 
R$15,00 o valor da mensalidade e, 
além disso, adotou o desconto de 
10% para pagamento integral até 31 
de março de 2014.

A filiação ao Sindicato é facultativa, 
mas, uma vez filiado, é preciso pagar 
em dia as mensalidades para usufruir 
dos benefícios que o sindicato está 
proporcionando. Venha fazer parte 
dessa história, acesse a Ficha de Fi-
liação em nosso site e junte-se a nós 
nessa luta que é de todos/as.
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Precarização do trabalho  
do/a psicólogo/a: 

Tanto no setor privado como no 
público, verifica-se a precarização 
das condições e dos vínculos de 
trabalho dos/as psicólogos/as.

Muitos/as profissionais são con-
tratados/as como auxiliar de RH e/
ou selecionador, sendo que entre 
os critérios/requisitos para o car-
go está a habilitação de psicólo-
go. Geralmente, recebem baixos 
salários devido ao não registro na 
Carteira de Trabalho como psicó-
logo.

Outros tantos, estão em postos 
de trabalho que não garantem si-
gilo, material, equipamento e nem 
espaço físico adequado à presta-
ção de serviço psicológico.

O Sindicato está empenhado em 
lutar por melhores condições de 
trabalho desses profissionais.

Terceirização 

Outro problema que está colo-
cado é a terceirização da força 
de trabalho do/a psicólogo/a, que 

ATENÇÃO PSICÓLOGO(A): procure o Sindicato  
dos Psicólogos, podemos defender seus direitos

FAÇA CONTATO:

Site: www.sinpsisc.org.br
Face: https://www.facebook.com/PsicoSinPsiSC
E-mail: comunicacao@sinpsisc.org.br; secretaria@sinpsisc.org.br e tesouraria@sinpsisc.org.br
Fone: (48) 3365-7245 e 3365-7387 
Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, Servidão Getúlio Vargas, nº 87, Centro, Florianópolis 
CEP 88020-040
Contatos com a Presidente do SinPsi-SC: Psicóloga Vânia Maria Machado
(48) 9111-8205-vivo / (48) 9695-5457-tim / e-mail: vania@sinpsisc.org.br

Convite especial 
GRUPOS DE TRABALHO

O Sindicato convida você psicólogo(a) que tem inte-

resse e disposição para fazer a luta pelos direitos do(a) 

trabalhador(a) psicólogo(a) a se aproximar e, quem sabe, 

compor um Grupo de Trabalho de seu interesse e assim 

trabalharmos pela valorização do(a) psicólogo(a) em san-

ta Catarina: GT Piso/Jornada, GT para atualização da Ta-

bela de Honorários, GT da Psicologia na Educação.

flexibiliza os direitos trabalhistas, 
podendo aumentar jornada de tra-
balho, reduzir salários, ferir iso-
nomia salarial, além de implicar 
em vínculos precários e instáveis. 
Todos estes aspectos interferem 

no trabalho do/a psicólogo/a. Os 
impactos da terceirização inter-
vêm na saúde do trabalhador e na 
qualidade da prestação de servi-
ços; esse é um campo de atuação 
constante para o SinPsi-SC.


