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Introdução 
 

Apresentamos a seguir o Relatório Anual de Gestão referente o exercício de 2013 do Conselho
Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Este relatório demonstra dados gerais do Conselho e os
resultados do Plano de Ação e Metas de 2013.   
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1 - Identificação e Atributos da Entidade 
 
 
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade 

 

 

 
 
1.2  Normas  -  Normas  Relacionadas  às  Unidades  Jurisdicionadas
Agregadora e Agregadas 

 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CRN-10 CNPJ 10.456.659/0001-00

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (48)3222-1967

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO administracao@crn10.org.br

PÁGINA INTERNET www.crn10.org.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Felipe Schmidt, 321 - Sala 1101

CIDADE Florianópolis UF SC

BAIRRO Centro CEP 88010000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

- Documento Ato CRN-10 Nº 01-2013 - Ajuda de custos.pdf em Anexo.
- Documento Ato CRN10 Nº 02-13 - Prorrogação Concurso 2011.pdf em Anexo.
- Documento Ato 03-2013 Prazos Setor PJ.pdf em Anexo.
- Documento Ato CRN-10 Nº 04-2013 - Diária.pdf em Anexo.
- Documento Ato CRN-10 Nº 05-2013 - Multas de PI.pdf em Anexo.
- Documento Decreto 8.4444 Regulamenta a Lei 6.583.pdf em Anexo.
- Documento Lei 6583 cria o CFN e regionais.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 01.2013 - Coordenação Administrativa.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 02.2013 - Supri Fisc Hosp e Alim.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 03. 2013 - Suprimentos.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 04. 2013 - GT Nutrição Clínica.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 05. 2013 - Comissão de Licitação.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 06. 2013 - Coordenadora em exercício Comissão de Licitação.pdf em
Anexo.
- Documento Portaria - 07. 2013 - Revoga-se Portaria 010-2012 Enc. Setor PF.pdf em
Anexo.
- Documento Portaria - 08. 2013 - Comissão Organizadora Evento.pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 09. 2013 - Comissão de Licitação (Silvana Specht).pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 010. 2013 - Coordenadora em exercício CTC (Nádia) e membro da
comissão (Ana Cristina).pdf em Anexo.
- Documento Portaria - 011. 2013 - Diretoria 04-10-13 a 03-10-14.pdf em Anexo.
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1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade
jurisdicionada 

Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), instituídos nos termos da Lei nº 6.583, de 20
de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980, são autarquias
federais, com personalidade jurídica de direito público e autonomia técnica, administrativa, financeira
e patrimonial. 
 
 

- Documento Portaria - 012. 2013 - Comissões Permanentes 04-10-13 a 03-10-14.pdf em
Anexo.
- Documento RESOL- CFN - 356-REG-INTERNO.pdf em Anexo.
- Documento RESOL-CFN-460-Altera-Resol-356-Regimento-Interno-CRN.pdf em Anexo.
- Documento Resol-CFN-539 (revoga-resol-388-documentos-contabeis).pdf em Anexo.
- Documento RESOL - CFN - 388.pdf em Anexo.
- Documento RESOL-CFN-425-CRIAÇAO-CRN-10-SC.pdf em Anexo.
- Documento RESOL-CFN-441-REGULAMENTO-ELEITORAL-CRN.pdf em Anexo.

 

Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), na forma da legislação reguladora, têm as seguintes
finalidades gerais:
I - orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de nutricionista e de técnico de 2º grau,
de grau médio ou equivalente nas áreas de Alimentação e Nutrição;
II - fiscalizar as atividades desenvolvidas nas áreas de Alimentação e Nutrição, com vistas a assegurar
que sejam executadas por profissionais habilitados e a preservar o interesse dos destinatários;
III - atuar como órgão julgador originário em processos administrativos e disciplinares relacionados
com a orientação, disciplina e fiscalização do exercício e das atividades profissionais nas áreas de
Alimentação e Nutrição.

Compete aos Conselhos Regionais:
I - eleger, dentre os seus membros, o seu Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o Tesoureiro;
II - expedir Carteira de Identidade Profissional e Cartão de Identificação aos profissionais registrados;
III - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando às autoridades
competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, do regulamento, do regimento, das resoluções e
demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe
forem submetidos;
VI - elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo-as ao Conselho
Federal, para aprovação pelo Ministro do Trabalho;
VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema
de fiscalização do exercício profissional;
VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações
referentes a mutações patrimoniais;
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1.4  Organograma  -  Apresentação  do  organograma  funcional  com
descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas 

 

 

  
2 - Planejamentos e Resultados 

 
 
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou
do  plano  de  ação  da  Entidade,  realçando  os  principais  objetivos
estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do
relatório de gestão 

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada 

IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à
efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias
correspondentes a sua participação;
XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidade,
taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a
exercem;
XIII -  julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste Regulamento, na Lei, no Código de
Ética e em normas complementares baixadas pelo Conselho Federal;
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução
orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados.
XVI - cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial;
XVII - promover, em âmbito regional, simpósios, conferências e outras formas que visem o
aprimoramento cultural e profissional dos Nutricionistas;
XVIII - instruir processos relativos a recursos interpostos de suas decisões, encaminhando-os ao
Conselho Federal, para julgamento;
XIX - baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades e programas;
XX - eleger, dentre seus membros, o respectivo representante para composição do Colégio Eleitoral;
XXI - decidir sobre pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas;
XXII - organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas e jurídicas.

 

- Documento Descrição de Cargos Organograma.pdf em Anexo.
- Documento Organograma.pdf em Anexo.
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Para a realização do seu planejamento estratégico, o CRN-10 contratou uma empresa especializada. A
metodologia utilizada foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES) que teve a participação de
todas as conselheiras nas oficinas.  
A partir  deste PES do CRN-10 surgiram 16 operações que embasam as ações deste conselho no
período 2012 – 2018. 
 
 
 
 
   
Visão 

O CRN-10 é uma organização conectada com o presente e orientada para o futuro. 
A consolidação de nossas virtudes, o compromisso com nosso mandato organizacional e o

estabelecimento de novos desafios deram origem a nossa Visão de Futuro. No horizonte temporal,
compreendido entre os anos de 2012 e 2018, esperamos que o CRN-10: 

Ser sinônimo de agregação de valor à profissão; referência na orientação aos profissionais;
modelo de confiabilidade, de proximidade da entidade com as partes interessadas, bem como de
excelência por sua administração democrática e desconcentrada por intermédio da criação de
delegacias.    
Missão 

A Missão organizacional do Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região esclarece o
compromisso e o dever de nossa organização para com a sociedade. Ela procura traduzir a razão pela
qual nossa organização existe e foi assim definida: 

“Valorizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício ético da profissão do nutricionista e
técnico  de  nutrição  e  dietética,  contribuindo  para  a  segurança  alimentar  e  nutricional  da
sociedade”.   
Valores 

Valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os comportamentos,
atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das suas responsabilidades, e na
busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão do CRN-10 e buscando o alcance de nossa
Visão de Futuro. 

Estes valores foram forjados ao longo de nossa história, balizam nossa trajetória presente e
servirão como guias para nossas ações futuras. Eles devem pautar à articulação entre os funcionários,
associados e conselheiros; bem como nossa relação com a sociedade. Neste sentido, buscamos: 

- Contribuir para o bem-estar e a nutrição sustentável, valorizando princípios éticos e bio-
éticos, garantindo a segurança alimentar e nutricional;  

- Comprometimento com os princípios éticos que regem a ciência da Nutrição; 
- Promover a valorização dos profissionais e da profissão; 
- Criar uma relação de identidade entre os profissionais e o Conselho. 
- Excelência na prestação de serviços, por meio de posturas eficazes, eficientes e efetivas;

promovendo acessibilidade às informações; 
- Transparência nas ações respeitando os limites da legalidade; 
- Integração entre profissionais, funcionários, sociedade e outras instituições;
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- Buscar a visibilidade através da comunicação efetiva; 
- Comprometimento com ações baseadas na honestidade, coerência e integridade   

Análise de ambiente interno 
* Envolvimento dos conselheiros nas atividades do CRN-10 
* Criação e implementação do Plano de Cargos e Salários 
* Capacitação do Setor Administrativo 
* Contratação de Assessorias 
* Melhoria na comunicação Interna e Externa  
* Aprovação da legislação das anuidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Análise de ambiente externo 
* Melhoria na comunicação Interna e Externa 
* Valorização dos Profissionais 
* Interação com o IES  
Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico 

* Projeto de lei que cria a vaga do CRN-10 para representante no CFN 
* Revisão das legislações no Sistema CFN/CRN 
* Plano de saúde para os colaboradores 
* Adequação da estrutura física  
* Estruturação da TI 
 

 
 
 
    
Identificação da estratégia atual 

Nada a declarar. 
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Identificação da estratégia futura 

 
Nada a declarar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Macro-objetivos, objetivos e Metas
Adequação da Estrutura
Física

Adequação da Estrutura Física.

Adequação da Estrutura
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Física Adequação da Estrutura Física

Atuação do Pleno no
Regional

Atuação do Pleno no Regional

Atualização de Legislação Atualização de Legislação

Exercício de
competências Regimental

Exercício de competências Regimental

Fomento da atividade
científica

Gestão da Tecnologia da
Informação

Gestão da Tecnologia da Informação

Implementação da
Política Regional de
Fiscalização

Implementação da Política Regional de Fiscalização

Integração com Sistema
CFN/CRN

Integração com Sistema CFN/CRN

Integração política com
entidades

Integração política com entidades

Integração política com
fóruns representativos

Integração política com fóruns representativos

Parceria com IES e
Escolas Técnicas e
Associações

Parceria com IES e Escolas Técnicas e Associações

Política Regional de
Comunicação

Política Regional de Comunicação

Promoção de evento de
datas comemorativas:

Promoção de evento de datas comemorativas:

Promoção do Exercício
Ético da Profissão

Promoção do Exercício Ético da Profissão
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2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade
para  atingir  os  objetivos  estratégicos  do  exercício  de  referência  do
relatório de gestão 

Introdução Plano de Ação: 
Apresentamos as ações realizadas no exercício de 2013. 

 

 
- Ação: 

Aquisição de Equipamentos  
- Descrição: 

Aquisição de equipamentos.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
  
- Ação: 

Serviços, Móveis e Equipamentos  
- Descrição: 

Contratação de serviços, recursos para aquisição de móveis e equipamentos.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
 

 
- Ação: 

Participar de Encontro de Comissões e Assessorias  
- Descrição: 
 

Suporte da Gestão
Administrativa

Suporte da Gestão Administrativa

 

Ações do Objetivo/Meta: Adequação da Estrutura Física

Ações do Objetivo/Meta: Atuação do Pleno no Regional

Reuniões e Encontros de comissões e assessorias.
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- Duração Prevista: 
De janeiro a dezembro. 

 
  
- Ação: 

Participar do Fórum dos Regionais.  
- Descrição: 

Reunião do Fórum em que participam os 10 representantes dos conselhos regionais.  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
  
- Ação: 

Realizar “Circulo de Debates sobre Competências do Pleno”.  
- Descrição: 

Realizar reuniões, relatórios e protocolos  
- Duração Prevista: 

Do 2o ao 3o trimestre. 
 
 

 
- Ação: 

Elaborar e implantar Atos Normativos conforme demanda.  
- Descrição: 

Elaborar e implantar Atos Normativos.  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
  
- Ação: 

Participar da revisão da legislação no Sistema CFN/CRN.  
- Descrição: 

Participar no acompanhamento das tramitações de PL.

Ações do Objetivo/Meta: Atualização de Legislação
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Participar em reuniões de grupos de trabalhos.   
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro 
 
 

 
- Ação: 

Participar de Reunião Conjunta  
- Descrição: 

Reunião de Conjuntas em que participam os 10 representantes dos conselhos regionais e CFN.   
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
  
- Ação: 

Realizar reuniões Plenárias, de Diretoria e de Comissões  
- Descrição: 

Reuniões das conselheira para realizar plenárias, reuniões de diretoria e comissões.   
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
 

 
- Ação: 

Efetivar representações em eventos científicos:  
- Descrição: 

Ações do Objetivo/Meta: Exercício de competências Regimental

Ações do Objetivo/Meta: Fomento da atividade científica

Participar de eventos científicos como:

- V Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada/ GANEPÃO.

- III Congresso Brasileiro de Alimentação Coletiva.

- Mega Evento de Nutrição 2013.

- XII Congresso Nacional / SBAN

- 9º Fórum Nacional de Alimentação Escolar / FENERC
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- Duração Prevista: 

De abril a novembro. 
 
  
- Ação: 

Instituir grupos de trabalho nas áreas de atuação do nutricionista.  
- Descrição: 

Instituir grupos de trabalho nas áreas de atuação do nutricionista.  
- Duração Prevista: 

DE janeiro a dezembro. 
 
 

 
- Ação: 

Aquisição de novos módulos do Sistema IncorpWare  
- Descrição: 

Atualização do módulo de fiscalização do sistema IncorpWare.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
  
- Ação: 

Manutenção da home page  
- Descrição: 

Manutenção e atualização da página do CRN10.  
- Duração Prevista: 

1º ao 4º trimestre 
 
  
- Ação: 

Manutenção da rede lógica de dados

- Fórum Nacional Nutrição 2013.

Ações do Objetivo/Meta: Gestão da Tecnologia da Informação
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- Descrição: 
Manutenção e atualização do sistema de informação.  

- Duração Prevista: 
1º ao 4º trimestre 

 
  
- Ação: 

Manutenção do Sistema Implanta  
- Descrição: 

Manutenção e atualização do sistema de controle contábil.  
- Duração Prevista: 

1º ao 4º trimestre 
 
  
- Ação: 

Manutenção do Sistema IncorpWare e IncorpNet  
- Descrição: 

Manutenção e atualização do sistema de informação.  
- Duração Prevista: 

1º ao 4º trimestre 
 
 

 
- Ação: 

Capacitação de fiscais  
- Descrição: 

Cursos de atualização e atualização para a equipe de fiscalização  
- Duração Prevista: 

2º Semestre 
 
  
- Ação: 

I Seminário do CRN-10 em Alimentação Escolar

Ações do Objetivo/Meta: Implementação da Política Regional de Fiscalização
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- Descrição: 
Esclarecer  diferenças entre  consultoria  e  Responsabilidade Técnica.  Promover ações que

facilitem o entendimento das atribuições obrigatórias. Apresentar resultados dos RVT.  
- Duração Prevista: 

2º Semestre 
 
  
- Ação: 

Implementar as visitas fiscais  
- Descrição: 

Realizar  visitas  fiscais  em  toda  área  de  abrangência  do  CRN10,  prioritariamente  em
concessionárias, PAT, alimentação escolar (pública e privada), ILPI.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
  
- Ação: 

Projeto Interior é 10 4ª Edição  
- Descrição: 

Ações fiscais e encontros com nutricionistas em: Lages, São Miguel do Oeste, Xanxerê, São
Bento do Sul, Blumenau e Criciúma.  
- Duração Prevista: 

1º Semestre 
 
  
- Ação: 

Reuniões da PNF  
- Descrição: 

Participar de reuniões da política Nacional de Fiscalização.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro - conforme cronograma do CFN 
 
  
- Ação: 

Seminário de Fiscalização da Região Sul (2ª etapa)
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- Descrição: 

  
- Duração Prevista: 

1º Semestre  
 
 

 
- Ação: 

Participar de Encontros de Comissões e Assessorias  
- Descrição: 

Realizar reuniões e encontros de comissões e assessorias. 
 
  
- Ação: 

Participar do Fórum dos Regionais  
- Descrição: 

Reunião do Fórum dos Regionais. 
 
 

 
- Ação: 

Efetivar parcerias com Associações, Sindicatos, Federações e Confederações da categoria  
- Descrição: 

Participar em reuniões com Associações, Sindicatos, Federações e Confederações da categoria
conforme cronograma das entidades  
- Duração Prevista: 

DE janeiro a dezembro. 
 
  
- Ação: 

Efetivar parcerias com VISA, Ministério Público, ASCOP, outros Conselhos e entidades afins  
- Descrição: 

Participar em reuniões com VISA, Ministério Público, ASCOP,  outros Conselhos e entidades

Reunião entre a fiscalização dos Regionais 2, 8 e 10

Ações do Objetivo/Meta: Integração com Sistema CFN/CRN

Ações do Objetivo/Meta: Integração política com entidades
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afins da categoria conforme cronograma das entidades  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro.  
 
  
- Ação: 

Participar do Fórum do CONASEMS/2013  
- Descrição: 

Participar de eventos conforme cronograma do CONASEMS/2013.  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
  
- Ação: 

Participar do V Encontro Nacional dos Conselhos Profissionais  
- Descrição: 

Participar do Congresso Nacio Nacional dos Conselhos Profissionais em outubro.  
- Duração Prevista: 

4 dias 
 
 

 
- Ação: 

Efetivar representações em diferentes fóruns (CONSEA, CES, CAE, CONSEAM, entre outros  
- Descrição: 

Participar como representante em diferentes fóruns  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
 

 
- Ação:

Interagir com IES e Escolas Técnicas.

Ações do Objetivo/Meta: Integração política com fóruns representativos

Ações do Objetivo/Meta: Parceria com IES e Escolas Técnicas e Associações
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- Descrição: 
Reuniões de interação com IES e Escolas Técnicas. 
Promoção de eventos direcionado as IES  
 
Estimular discussões sobre o código de ética do nutricionista e do TND e avaliar a sua aplicabilidade
nos diversos segmentos da atuação profissional hoje, juntamente com coordenadores, docentes e
profissionais em geral das IEs e das Escolas Técnicas.  
- Duração Prevista: 

Do 2o ao 4o trimestre. 
 
  
- Ação: 

Participar de solenidades de formatura  
- Descrição: 

Participar de solenidades de formaturas de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética.  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro 
 
 

 
- Ação: 

Contratação de assessoria de Comunicação  
- Descrição: 

Promover a visibilidade do CRN e a comunicação com o profissional.  
- Duração Prevista: 

Do 2º ao 4º trimestres 
 
 

 
- Ação: 

Dia do Trabalhador, Dia Técnico em Nutrição e Dietética (TND), Dia do Nutricionista e Dia
Mundial da Alimentação 
 
  

Ações do Objetivo/Meta: Política Regional de Comunicação

Ações do Objetivo/Meta: Promoção de evento de datas comemorativas:
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- Ação: 
Promoção de evento de datas comemorativas  

- Descrição: 
Realizar inserções na mídia e/ou eventos em datas alusivas como carnaval, dia do trabalhador,

dia da água, dia nacional da nutrição, páscoa, dia mundial da luta contra o câncer, dia do estatuto da
criança e do adolescente (segurança alimentar), dia do coração, dia mundial da diabetes, dia pan
americano de saúde.   
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
 

 
- Ação: 

Realizar solenidade de entrega de documentação e palestra com egressos  
- Descrição: 

Realizar solenidade de entrega de documentação e palestra com egressos  
- Duração Prevista: 

De janeiro a dezembro. 
 
 

 
- Ação: 

Admissões  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Capacitar colaboradores do setor Administrativo

Ações do Objetivo/Meta: Promoção do Exercício Ético da Profissão

Ações do Objetivo/Meta: Suporte da Gestão Administrativa
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- Descrição: 
Cursos de Aperfeiçoamento  

- Duração Prevista: 
Junho a Dezembro  

- Informações Adicionais: 
Inscrição em cursos, passagens aéreas, diárias, deslocamentos, ajuda de custo e material de

consumo. 
 
  
- Ação: 

Condomínio  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Contratar e manter os serviços de Assessoria  
- Descrição: 

Serviços de Assessoria - Assessoramento a Diretoria e Comissões.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
  
- Ação: 

Criar Procedimentos padronizados dos Cargos  
- Descrição: 

Contratação de consultoria em RH para elaboração do Plano de Cargos e Salários.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro.  
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- Informações Adicionais: 
Otimiza a operação administrativa. 

 
  
- Ação: 

Instituir Plano de Saúde para os colaboradores  
- Descrição: 

Plano de Saúde  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro 
 
  
- Ação: 

Material de Expediente  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.   
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Outras despesas administrativas  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Publicações e publicidade
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- Descrição: 
Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.   

- Duração Prevista: 
Janeiro a Dezembro  

- Informações Adicionais: 
Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  Estruturar as atividades

administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Salários e Encargos  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  Estruturar as atividades
administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Seguros  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.   
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Serviço de Limpeza  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal. 
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- Duração Prevista: 
Janeiro a Dezembro  

- Informações Adicionais: 
Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 

 
  
- Ação: 

Serviços de Energia  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Serviços postais e telegráficos  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Telefonia móvel, fixa e internet  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais:
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Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
  
- Ação: 

Vale refeição/alimentação  
- Descrição: 

Dar provimento as demais despesas administrativas e de pessoal.  
- Duração Prevista: 

Janeiro a Dezembro  
- Informações Adicionais: 

Estruturar as atividades administrativas e de pessoal. 
 
 
 
 
 
2.3  Resultados  -  Demonstração  e  contextualização  dos  resultados
alcançados no exercício 

Introdução aos resultados alcançados 
Apresentamos os resultados das ações realizadas no exercício de 2013. 

 

 
- Descrição 

Durante  o  exercício  de  2013  foram  adquiridos  alguns  equipamentos  eletrônicos,  como
aparelhos computadores, impressoras e bebedouro conforme necessidade do regional. 

Não foram adquiridos móveis durante do ano de 2013.   
- Resultado 

Parcialmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

Esta ação foi remanejada para 2014.  
- Resultado 

Não atingido

 

Resultados do Objetivo/Meta: Adequação da Estrutura Física

Resultados do Objetivo/Meta: Atuação do Pleno no Regional
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- Descrição 
Atualizamos e implantamos Atos Normativos conforme demanda e necessidade do Regional para
atualizar e aprimorar legislação do CRN-10. Os atos normativos implantados no ano de 2013 foram: 
Ato Normativo CRN10 nº 01-2013: Dispõe sobre a concessão de ajuda de custos aos conselheiros,
assessores e colaboradores do CRN10 
 
Ato Normativo CRN10 nº 02-2013: Dispõe sobre a prorrogação do processo seletivo público 01/2010. 
 
Ato Normativo CRN10 nº  03-2013:  Dispõe sobre  prazos  para  aprovação de  registro  de  Pessoa
Jurídica, entrega de Certidão de Registro e Quitação (CRQ), Certidão de Cadastro (CC), Atestado de
Responsabilidade Técnica e demais documentos na jurisdição do CRN10. 
 
Ato Normativo CRN10 nº  04-2013: Dispõe sobre a concessão de diárias e  outros subsídios aos
conselheiros, assessores e colaboradores do CRN10. 
  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Participamos das revisões de legislação conforme solicitação do Sistema.   
- Representatividade 

Participação em todas  as  reuniões,  encontros  e  grupos  de  trabalhos  de  conselheiras  e/ou
funcionários na revisão das Resoluções CFN 380 e 511.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

O CRN-10 esteve representado em todas as reuniões Conjunta de 2013.   
- Resultado 

Totalmente atingido

Resultados do Objetivo/Meta: Atualização de Legislação

Resultados do Objetivo/Meta: Exercício de competências Regimental
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- Descrição 

Todas as reuniões foram realizadas conforme demandas do regional.  Citamos a seguir  as
reuniões e plenárias realizadas: 

* 14 Plenárias 
* 39 Diretoria 
* 13 Comissão de Tomada de Conta 
* 29 Comissão de Fiscalização 
* 07 Comissão de Ética 
* 12 Comissão de Licitação 
* 12 Comissão de Comunicação 
* 06 Comissão de Formação Profissional   

- Resultado 
Totalmente atingido 

 
 

 
- Descrição 

Foi instituído um grupo de trabalho na área da Nutrição Clínica para auxiliar nas decisões de
alguns casos analisados pela Comissão de Fiscalização.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 
O Conselho esteve presente em nos eventos abaixo: 
- XII Congresso Nacional / SBAN 
- 9º Fórum Nacional de Alimentação Escolar / FENERC 
- 2o Seminário de Práticas Integrativas e Complementares da Região Sul 
- XIV CONASEMS 
- 9a Semana Temática de Nutrição UNISUL 
Não foi possível participar dos seguintes eventos: 

 
- III Congresso Brasileiro de Alimentação Coletiva. 
- Mega Evento de Nutrição 2013.

Resultados do Objetivo/Meta: Fomento da atividade científica

- V Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada/ GANEPÃO.
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- Fórum Nacional Nutrição 2013   
- Disfunção estrutural 

Dificuldade  de  disponibilidade  da  agenda  (particular)  das  conselheiras  e  altos  custos  de
participação nos eventos.  
- Resultado 

Parcialmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

Através do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2013 – Projeto: Fiscalização Cidadã –
Capacitar para melhorar a Sociedade, realizado com o Conselho Federal de Nutricionistas, foi aplicado
os recursos da concedente para aquisição do módulo de Recadastramento de Pessoa Jurídica via web e
do módulo de análise fiscal via desktop. 

O módulo adquirido oferece serviços de implementação de funcionalidades específicas para
Recadastramento de Pessoas Jurídicas na rede mundial  de computadores (internet)  no endereço
institucional do CRN-10, fazendo o uso do sistema IncorpNet, integrado com o sistema Incorpware®;
Prestação de serviço de implementação de funcionalidades do Módulo de Análise Fiscal – MAF e
Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, fornecido pela empresa Incorp Technology
Informática LTDA. 

A contratação foi realizada através de processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2013.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 

Resultados do Objetivo/Meta: Gestão da Tecnologia da Informação
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- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

Com o objetivo de incorporar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos para subsídio da ação
orientadora fiscal, as fiscais do CRN-10 participaram da II Jornada de Atualização Técnica de Fiscais,
 2o Encontro Profissional e Ética do CRN-10 (14/06/2013), 2o Seminário de práticas integrativas e
complementares da Região Sul (04 e 05/07/2013), XXIX CONASEMS em Brasília (06 a 10/07/2013),
12o SBAN e 2o Seminário de Fiscalização da Região Sul Brasileira (30/09 e 01/10/2013).   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 
Foram realizadas 655 visitas fiscais prioritariamente em concessionárias, PAT, alimentação escolar
(pública e privada) e ILPI. As visitas foram realizadas em 85 municípios do Estado de Santa Catarina.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

No dia 23/08/2013 o CRN-10 promoveu o I Seminário da Alimentação Escolar e contou a
presença de 76 participantes. Neste seminário procurou esclarecer as diferenças entre consultoria e
Responsabilidade  Técnica  promovendo  ações  que  facilitem  o  entendimento  das  atribuições
obrigatórias conforme legislação do Sistema. Na ocasião também foram apresentados os resultados
dos roteiros de visitas técnicas realizados no estado de SC.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Resultados do Objetivo/Meta: Implementação da Política Regional de Fiscalização
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Nos dias 30/09 e 01/10/2013 as fiscais, as coordenadoras da Comissão de Fiscalização e do
Setor de Fiscalização participaram do 2o Seminário de Fiscalização da Região Sul Brasileira que teve
como objativo a integração entre a fiscalização dos Regionais 2,  8 e 10. Neste seminário foram
discutidas os resultados das ações fiscais.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

O CRN-10 participou do Encontro Nacional da Fiscalização 2013.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Com o intuito de aproximar o CRN-10 dos nutricionistas atuantes nas diversas regiões do
Estado de Santa Catarina, foi realizada a 4a edição do Projeto Interior é 10. Neste ano, os encontros
foram realizados nas cidades de Lages, São Miguel do Oeste, Xanxerê, São Bento do Sul, Blumenau e
Criciúma e contaram a participação de 175 profissionais.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

O CRN-10 esteve representado em 2013 nos seguintes encontros: 
* 2 Encontros da Fiscalização 
* 4a Jornada de Comunicação do Sistema 
* I Encontro Nacional das Coordenadoras Técnicas do Sistema 
* Encontro Nacionais das Comissões de Tomadas de Contas   

- Resultado 
Totalmente atingido 

 
  
- Descrição 

O CRN-10, em 2013, esteve representado em todas as reuniões do Fórum dos Regionais que

Resultados do Objetivo/Meta: Integração com Sistema CFN/CRN
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contou com a participação dos presidentes dos Regionais.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

De 06 a 10 de julho de 2013 o CRN-10 foi representado pela presidente que participou das
palestras  e  reuniões  do  CONASEMS  que  propôs  ações  para  intervir  nas  políticas  de  Saúde  e
valorização da atuação do nutricionista.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Em  2013  o  CRN-10  foi  representado  em  diferentes  Fóruns  por  suas  conselheiras  que
procuraram valorizar o nutricionista frente a sociedade. Participou-se de 6 reuniões da ASCOP, 2
reuniões com a VISA, 1 reunião com o Ministério Público (MP). Destas reuniões, o CRN-10 passou a
realizar visitas em conjunto com o MP nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

O CRN-10 participou no ano de 2013 do V Encontro, que visou o fortalecimento das ações
políticas e discutiu a fiscalização do exercício das profissões.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição  
- Resultado 

Parcialmente atingido 
 
 

Resultados do Objetivo/Meta: Integração política com entidades
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- Descrição 

Em  2013  o  CRN-10  foi  representado  em  diferentes  Fóruns  por  suas  conselheiras  que
procuraram valorizar o nutricionista frente a sociedade. Participou-se de 6 reuniões da ASCOP, 1
reunião da ACAN, 2 reuniões com outros conselhos, 10 reuniões na ALESC, 3 reuniões do CONSEA
Estadual e 5 reuniões para criação do CONSEA Municipal.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 
Dia 14 de junho de 2013, as Comissões de Formação Profissional, Ética e Comunicação do Regional,
promoveram o II Encontro da Formação Profissional e Ética do CRN-10, com o tema “Qualidade na
Formação e  Exercício  Profissional,  Presente  e  Futuro”,  tendo como objetivo  discutir  subtemas
relacionados ao assunto em tela e construir subsídios para o Encontro Nacional, organizado pelo CFN,
a ser realizado no 2º semestre deste ano. 
O encontro ocorreu no auditório do Ministério Público de SC, em Florianópolis e contou com 26
participantes, entre estudantes e professores, sendo 05 coordenadores de cursos de graduação em
Nutrição: UNISUL Pedra Branca, UNIVALI, IELUSC (Representante), Estácio e Católica de SC. 
Em  parceria  com  a  Escola  Técnica  Geração,  teve  42  participantes,  entre  TND,  estudantes  e
Nutricionistas. Programação: 19h – Palestra CRN10: Atuação do Técnico em Nutrição e Dietética nas
diversas áreas – com Conselheira Nádia Guesser e apresentação de casos de sucesso de TND dos TND
que estão atuando no mercado de trabalho. 
O CRN-10 também realizou palestras sobre o Conselho na disciplina de Ética do curso de Nutrição das
IES.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

O CRN-10 participou de 6 solenidades de formatura no referido ano.  
- Representatividade 

23/02/13 - Formatura UNISUL – Unidade da Palhoça 
01/03/13 - Formatura FURB – Blumenau 
02/03/13 - Formatura UNIVALI - Itajaí 
08/03/13 - Formatura UNISUL – Unidade de Tubarão 
13/12/13 - Formatura UFSC - Florianópolis 

Resultados do Objetivo/Meta: Integração política com fóruns representativos

Resultados do Objetivo/Meta: Parceria com IES e Escolas Técnicas e Associações
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13/12/13 - Formatura UNIVALI - Itajaí   
- Resultado 

Parcialmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

No ano de 2013 houve a contratação de um assessor de imprensa que promoveu a visibilidade
do CRN-10 e a comunicação com o profissional.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

Foram realizadas inserções na mídia sobre assuntos da área de nutrição durante o ano de 2013
não especificamente sobre os assuntos planejados, porém atendendo a demanda da imprensa.   
- Resultado 

Parcialmente atingido 
 
  
- Descrição 

No dia 01° de Maio foi realizada em Blumenau a Festa do Trabalhador, onde o CRN10 esteve
presente divulgando a campanha do Sistema CFN/CRN deste ano, Alimentação Fora do Lar. Durante
todo o dia, o público que passou pelo espaço do CRN10 pode receber orientações nutricionais após a
realização de avaliação nutricional, feitas por estudantes de nutrição das Universidades de Blumenau -
FURB e UNIASSELVI, contabilizando um total de 363 participantes. 

Em parceria com a Escola Técnica Geração, teve 42 participantes, entre TND, estudantes e
Nutricionistas. Programação: 19h – Palestra CRN-10: Atuação do Técnico em Nutrição e Dietética nas
diversas áreas – com Conselheira Nádia Guesser; e apresentação de casos de sucesso de TND. 

Na semana comemorativa do Dia do Nutricionista, foi realizada o evento técnico de valorização
do profissional.  Nesta  data,  houve a  palestra  de  motivação com o palestrante  professor  Clóves
Amorim.   
- Disfunção estrutural 

O evento comemorativo ao Dia Mundial da Alimentação não foi realizado devido a falta de
autorização da Prefeitura Municipal, não tendo tempo hábil para remanejar o mesmo para outro local.

Resultados do Objetivo/Meta: Política Regional de Comunicação

Resultados do Objetivo/Meta: Promoção de evento de datas comemorativas:
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- Resultado 
Parcialmente atingido 

 
 

 
- Descrição 
Em 2013 o CRN-10 realizou palestras com o objetivo de apropriação do exercício ético aos novos
profissionais registros neste Conselho. A entrega dos registros ocorreram nas seguintes datas: 
30/01/13 – Florianópolis - 18 
31/01/13 – Florianópolis- 18 
26/02/13 – Florianópolis– 16 
28/03/13 – Florianópolis– 17 
08/04/13 – Chapecó - 69 
25/04/13 – Criciúma - 23 
30/04/13 – Joinville - 44 
14/05/13 – Florianópolis- 25 
20/05/13 – Blumenau – 44 
18/06/13 – Florianópolis– 11 
31/07/13 – Florianópolis– 15 
03/09/13 – Florianópolis– 17 
05/09/13 – Blumenau – 29 
16/09/13 – Blumenau – 20 
07/10/13 –Região Sul – 20 
14/10/13 – Florianópolis– 28 
04/11/13 – Florianópolis– 14  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
 

 
- Descrição 

A aquisição de  material  de  expediente  durante  o  exercício  2013 foi  realizada  através  de
consultas de preços conforme necessidade e adquirido através de Dispensa de Licitação, justificado
pelo Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada sem imprevistos.   
- Resultado

Resultados do Objetivo/Meta: Promoção do Exercício Ético da Profissão

Resultados do Objetivo/Meta: Suporte da Gestão Administrativa
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Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

A Execução de Serviços de Limpeza e Conservação na Sede do CRN10 e realizada por empresa
especializada, Orcali Serviços de Limpeza LTDA. 
 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Contrato de Atendimento de Vale - Refeição e Alimentação, destinado aos funcionários do
CRN-10 é realizado pela empresa Green Card S.A Refeições Comércio e Serviços. 
 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício 2013 foram disponibilizados dois (2) cursos de aperfeiçoamento para o
setor  administrativo.  Os cursos foram oferecidos e  organizados pela Associação dos Conselhos
Profissionais de Santa Catarina – ASCOP. 

Curso Formação e Habilitação de Pregoeiros Sistema de Registro de Preços 
Data: 05 e 06 de fevereiro de 2013 / 12 horas aulas 
Participação: Coordenadora Administrativa 
Curso Secretariado, Recepcionista e Atendimento 
Data: 05 e 06 de junho de 2013 / 12 horas aulas 
Participação: Coordenadora Administrativa e técnicos administrativos   

- Resultado 
Totalmente atingido 

 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
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- Resultado 
Totalmente atingido 

 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada mensalmente sem imprevistos.    
- Resultado 

Totalmente atingido 
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- Descrição 
Durante o exercício de 2013 a ação foi realizada sem imprevistos.    

- Resultado 
Totalmente atingido 

 
  
- Descrição 
No exercício 2013 foram realizadas contratações de serviços de assessoria, visando o assessoramento a
Diretoria e Comissões. 
Assessoria Contábil 
Prestação de Serviços de Contabilidade Pública 
Empresa: MCA – Assessoria Contábil Ltda - EPP 
Contratação realizada através do processo licitatório Tomada de Preço nº01/2013 
Assessoria de Comunicação 
Prestação de Serviços de Assessoria de Comunicação 
Empresa: Clube da Imprensa – Leonardo Martins Pereira 
Contratação realizada através de Consulta de Preço nº 07/2013 
Assessoria Jurídica 
Contrato Emergencial – Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria Jurídica 
Empresa: Gonçalves de Souza Advogados Associados – ME 
Contratação realizada através de Consulta de Preço nº 09/2013 
Assessoria Jurídica 
Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria Jurídica 
Empresa: Harger & Santana Sociedade de Advogados 
Contratação realizada através de processo licitatório Carta Convite nº 02/2013   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

O CRN-10 contratou a Agemed Saúde S.A. para fornecimento de Assistência à Saúde coletiva,
plano adquirido e o benefício assegurado aos colaboradores. Foram realizados quatro (4) processos
licitatórios durante o exercício 2013 visando a contratação: 
 

Tomada de Preço nº 02/2013 – data 08 de maio de 2013 
 

Tomada de Preço nº 03/2013 – data 03 de junho de 2013 
 

Tomada de Preço nº 04/2013 – data 01 de julho de 2013
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Tomada de Preço nº 05/2013 – data 19 de julho de 2013 

 
Todos os processos licitatórios realizados nenhuma licitante compareceu à sessão, declaradas

desertas. 
 

O CRN-10 realizou através de Dispensa de licitação a contratação direta da empresa AGEMED
SAÚDE S.A., para prestação de serviços de Assistência à Saúde destinada aos funcionários, com
fundamento no parecer da Assessoria Jurídica do Conselho Regional de Nutricionistas da Décima
Região e no artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93.   
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários adotado pelo Conselho Regional de
Nutricionistas 10º Região, em vigor e realizado pela consultoria NEO Labor Gestão de Recursos
Humanos, sendo finalizada e implantada em agosto de 2013.  
- Resultado 

Totalmente atingido 
 
  
- Descrição 

Não ocorreu contratação de funcionários durante o exercício 2013.   
- Resultado 

Não atingido  
- Informações Adicionais 

Foi  realizado contrato  de  prestação  de  serviço  para  realização  de  concurso  público  para
provimento de cargos do seu quadro efetivo e formação de cadastro reserva, com a empresa SS1
Serviços e Assessoria Ti – Fernando da Silva Teixeira Me, através de Consulta de Preço nº 51/2013,
caracterizando Dispensa de Licitação.  O contrato foi  assinado em 19 de Dezembro de 2013 e a
realização do concurso ocorrerá no exercício 2014.  
 
 
 
 
 
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e
avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços
e  as  melhorias  na  qualidade  dos  serviços  prestados,  identificar
necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.
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Introdução aos indicadores utilizados pela entidade 
Não foram previstos indicadores para avaliar as ações realizadas no referido ano. 

 
  
3 - Estrutura de governança e de autocontrole da
gestão 

 
 
3.1 Estrutura de governança da entidade 

Ao longo dos  anos,  a  partir  da  constatação da natureza jurídica  de  autarquia  federal  dos
conselhos federais,  com as mesmas prerrogativas e restrições da administração pública indireta,
obrigaram aos Conselhos Profissionais a buscarem uma prática de gestão orientada nos princípios que
regem  administração  pública.  Ou  seja,  deve  ser  observada  a  transparência,  a  legalidade,  a
impessoalidade, a moralidade, a eficiência e a legitimidade em todos os procedimentos adotados na
gestão dos recursos financeiros.  

O Conselho no intuído de priorizar e qualificar o processo de auditoria interna ou controle
interno, possui a Comissão de Tomada de Contas (CTC), que ao analisar os documentos contábeis, dos
fatos e atos, a formalização da documentação comprobatória e a legitimidade dos procedimentos
utilizados e outros,  vem cumprindo este importante papel,  desenvolvendo ações de orientação e
prevenção. 

Legislações que fundamentam a criação e as atribuições da Comissão de Tomada de Contas: 
RESOLUÇÃO CFN N° 356/2004 (D.O.U.  30/12/2004,  SEÇÃO I)  – Aprova o  regimento

interno comum dos Conselhos Regionais de Nutricionistas das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª regiões e dá
outras providências. 

RESOLUÇÃO CFN nº 460/2009 (D.O.U. de 22/12/2009, SEÇÃO I) – Altera a resolução CFN
Nº 356, de 2004, que aprova o regimento interno comum dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e
dá outras providências. 

A comissão é constituída por três conselheiros efetivos que não fazem parte da Diretoria e
conselheiros suplentes na figura de colaboradores. 

A Comissão de Tomada de Contas (CTC) é o órgão de assessoramento da Diretoria e do
Plenário, responsável por comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão sob os aspectos da
eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho. 

Compete à Comissão de Tomada de Contas (CTC): 
I - verificar se foram devidamente recebidas as importâncias destinadas ao Conselho Regional

de Nutricionistas; 
II - fiscalizar, periodicamente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade do Conselho Regional

de Nutricionistas, examinando livros e demais documentos relativos à gestão econômico-financeira; 
III  -  solicitar  ao Presidente os elementos necessários ao desempenho de suas atribuições,

inclusive assessoramento técnico; 
IV - solicitar esclarecimentos ao Tesoureiro sempre que julgar necessário; 
V - emitir parecer sobre propostas de aquisições e alienações de bens móveis e imóveis, pelo

Conselho Regional de Nutricionistas, quando requisitado pelo Plenário. 
Éfacultado à Comissão de Tomada de Contas (CTC) o acesso a toda documentação relacionada

às contas do Conselho Regional de Nutricionistas, podendo recomendar a intervenção administrativa
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em caso de recusa injustificada. 
A  Comissão  de  Tomada  de  Contas  (CTC)  conta  com acompanhamento  permanente  da

Assessoria Contábil e, sempre que necessário, da Assessoria Jurídica e dos demais setores técnicos e
administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas.  
 
 
 
3.2 Dirigentes e membros de conselhos 

 

 

 

ANA JEANETTE FERREIRA LOPES DE HARO

CPF 151.508.520-15

Registro profissional CRN10/0761

Data inicial do mandato 04/10/2012

Data final do mandato 03/10/2013

Data do ato de designação 04/10/2012

Ato de designação Ata de eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Presidente

JANAINA DE SOUZA SEMPRE BOM

CPF 003.350.439-33

Registro profissional CRN10/0877

Data inicial do mandato 04/10/2012

Data final do mandato 03/10/2013

Data do ato de designação 04/10/2012

Ato de designação Ata de Eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Vice-Presidente

ADERLEY SERENITA SARTORI DA SILVA

CPF 806.422.339-34

Registro profissional CRN10/ 0272

Data inicial do mandato 04/10/2012

Data final do mandato 03/10/2013

Data do ato de designação 04/10/2012

Ato de designação Ata de eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012 - 2015).
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Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Tesoureira

FRANCINE FERRARI

CPF 183.651.398-47

Registro profissional CRN10/ 0441

Data inicial do mandato 04/10/2012

Data final do mandato 03/10/2013

Data do ato de designação 04/10/2012

Ato de designação Ata de eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Secretária

JANAINA DE SOUZA SEMPRE BOM

CPF 003.350.439-33

Registro profissional CRN10/ 0877

Data inicial do mandato 04/10/2013

Data final do mandato 03/10/2014

Data do ato de designação 23/09/2013

Ato de designação Ata de Eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Presidente

ANA JEANETTE FERREIRA LOPES DE HARO

CPF 151.508.520-15

Registro profissional CRN10/ 0761

Data inicial do mandato 04/10/2013

Data final do mandato 03/10/2014

Data do ato de designação 23/09/2013

Ato de designação Ata de Eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Vice-Presidente
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3.3 Remuneração paga aos administradores,  membros da diretoria e
Conselho 

NADIA GUESSER

CPF 034.105.809-21

Registro profissional CRN10/ 2363

Data inicial do mandato 04/10/2013

Data final do mandato 03/10/2014

Data do ato de designação 23/09/2013

Ato de designação Ata de Eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Tesoureira

SILVANA SPECHT

CPF 043.839.579-43

Registro profissional CRN10/ 1487

Data inicial do mandato 04/10/2013

Data final do mandato 03/10/2014

Data do ato de designação 23/09/2013

Ato de designação Ata de Eleição da Diretoria do Segundo Pleno do Conselho Regional de Nutricionistas - 10º Região
(Gestão 2012-2015).

Entidade que representa Conselho Regional de Nutricionistas 10º Região

Cargo Secretária

 

Cargo Tipo de
remuneração Valor Informações adicionais

ANA JEANETTE FERREIRA LOPES DE HARO

Presidente Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.

JANAINA DE SOUZA SEMPRE BOM

Vice-
Presidente Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem

remuneração.

ADERLEY SERENITA SARTORI DA SILVA

Tesoureira Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.
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3.4 Estrutura de governança da entidade 

Não se aplica. 
 
 
 
3.5 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição 

Não se aplica. 
 
 
 
3.6  Avaliação  do  funcionamento  do  sistema  de  controles  internos
administrativos da entidade, contemplando os seguintes elementos e de
acordo com o quadro estabelecido na portaria de que trata o inciso VI do
caput do art. 5º desta Decisão Normativa 

. 
 

 

FRANCINE FERRARI

Secretária Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.

JANAINA DE SOUZA SEMPRE BOM

Presidente Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.

ANA JEANETTE FERREIRA LOPES DE HARO

Vice-
Presidente Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem

remuneração.

NADIA GUESSER

Tesoureira Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.

SILVANA SPECHT

Secretária Sem remuneração 0,00 Não se aplica. Diretoria e membros de Comissões não recebem
remuneração.

 

 

 

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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Ambiente de Controle
Questão 1 2 3 4 5

1 A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão
suporte adequado ao seu funcionamento. X

2 Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos
diversos níveis da estrutura da unidade. X

3 A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4 Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5 Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. X

6 Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da
estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X

7 As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X

8 Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9 Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. X

Avaliação de Risco
Questão 1 2 3 4 5

10 Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11 Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X

12 É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos
estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de
medidas para mitigá-los.

X

13 É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que
podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14 A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ
ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X

15 Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades
e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X

16 Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade. X

17 Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e
exigir eventuais ressarcimentos. X

18 Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle
Questão 1 2 3 4 5

19 . Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os
objetivos da UJ, claramente estabelecidas X

20 As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um
plano de longo prazo. X

21 As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam
derivar de sua aplicação. X
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22 As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com
os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação
Questão 1 2 3 4 5

23 A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada
tempestivamente às pessoas adequadas. X

24 As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor
tomar as decisões apropriadas. X

25 A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e
acessível. X

26 A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ,
contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X

27 A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos
os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento
Questão 1 2 3 4 5

28 O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao
longo do tempo. X

29 O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X

30 O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X
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4 - Informações sobre a gestão 
 
 
4.1 Demonstração da receita 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 
Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2013 levou-se em consideração a receita líquida já que o repasse da cota parte ao

Federal que é de 20% já é feito automaticamente pelo banco. Além do repasse outro ponto de relevância para a elaboração da mesma é a utilização do
índice de 20% de inadimplência. 
  
Notas Explicativas 

A receita arrecadada no exercício de 2013 atingiu o valor de R$ 935.710,26 (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e vinte e seis
centavos), que corresponde a 91,89% da previsão orçamentária de 2013, que foi de 1.018.313,89. Sendo que dos 91,89% o montante de 86,78%
correspondem a arrecadação com anuidades tanto do exercício em curso como de exercícios anteriores.  
 

 

Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Receita - Repasses)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.018.313,89 935.710,26 82.603,63

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.018.313,89 935.710,26 82.603,63

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 895.563,89 811.963,35 83.600,54

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 895.563,89 811.963,35 83.600,54

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 895.563,89 811.963,35 83.600,54

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 683.916,80 655.717,79 28.199,01

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 135.647,09 121.263,50 14.383,59

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física e
Jurídica - Exercícios anteriores 76.000,00 34.982,06 41.017,94
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4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital 

O valor orcado para as despesas do exercicio de 2013 foi de R$ 1.018.313,89 (um milhao dezoito mil trezentos e treze reais e oitenta e nove

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 82.150,00 80.946,94 1.203,06

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 11.970,00 9.616,80 2.353,20

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 6.825,00 5.422,72 1.402,28

                6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 5.145,00 4.194,08 950,92

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 17.535,00 15.796,39 1.738,61

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 17.535,00 15.796,39 1.738,61

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.985,00 4.582,87 1.402,13

                6.2.1.2.1.05.03.03 - 6.2.1.2.1.05.03.03 - Pessoa Física e Jurídica 5.985,00 4.582,87 1.402,13

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 46.660,00 50.950,88 -4.290,88

                6.2.1.2.1.05.07.14 - 6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas 46.660,00 50.950,88 -4.290,88

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 33.600,00 33.126,61 473,39

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 33.600,00 33.126,61 473,39

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 33.600,00 33.126,61 473,39

                  6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 33.600,00 33.126,61 473,39

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.000,00 9.673,36 -2.673,36

              6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 7.000,00 9.673,36 -2.673,36

                6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 7.000,00 9.673,36 -2.673,36
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centavos), sendo que R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) foram destinados para as despesas de capital. Tendo um aumento de R$ 116.109,35 (cento e
dezesseis mil cento e nove reais e trinta e cinco centavos) com relacao ao exercicio anterior. 
 
Análise crítica 

Durante o exercicio observou-se a necessidade de se fazer suplementacao em algumas rubricas visto que o valor orcado para a mesma nao
comportaria as despesas realizadas no ano em questao. 
 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior
Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior Exercício Atual

          6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL
DA DESPESA 902.204,54 1.018.313,89 201.962,52 86.987,14 201.962,52 86.987,14 902.204,54 1.018.313,89

            6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 898.204,54 1.002.313,89 201.962,52 80.361,42 201.962,52 80.361,42 898.204,54 1.002.313,89

              6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 385.920,76 414.591,46 23.527,14 13.600,10 5.000,00 13.206,10 404.447,90 414.985,46

                6.2.2.1.1.01.01.01 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 296.322,12 320.925,01 18.117,98 8.483,10 5.000,00 6.000,00 309.440,10 323.408,11

                6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS
PATRONAIS 89.598,64 93.666,45 5.409,16 5.117,00 0,00 7.206,10 95.007,80 91.577,35

              6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 512.283,78 587.722,43 177.422,27 66.761,32 196.962,52 67.155,32 492.743,53 587.328,43

                6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS
A PESSOAL 60.635,20 83.008,00 2.299,07 4.050,00 27.357,93 19.271,49 35.576,34 67.786,51

                6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS 216.731,00 187.588,00 39.499,50 34.603,00 85.822,95 6.160,00 170.407,55 216.031,00

                  6.2.2.1.1.01.04.03.001 -
MATERIAL DE CONSUMO 55.500,00 18.500,00 0,00 3.000,00 41.852,95 4.000,00 13.647,05 17.500,00

                  6.2.2.1.1.01.04.03.004 -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS
FÍSICAS

0,00 0,00 474,50 6.000,00 0,00 0,00 474,50 6.000,00
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                  6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS
E AJUDA DESLOCAMENTO 47.890,00 61.880,00 25.905,00 9.018,00 16.510,00 0,00 57.285,00 70.898,00

                  6.2.2.1.1.01.04.03.007 -
PASSAGENS 59.206,00 42.638,00 0,00 0,00 21.260,00 0,00 37.946,00 42.638,00

                  6.2.2.1.1.01.04.03.009 -
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO 47.935,00 64.570,00 13.120,00 16.585,00 0,00 2.160,00 61.055,00 78.995,00

                6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 220.875,00 286.880,97 116.623,70 24.677,47 83.781,64 37.461,91 253.717,06 274.096,53

                6.2.2.1.1.01.04.05 -
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 1.857,49 0,00 0,00 0,00 1.857,49

                  6.2.2.1.1.01.04.05.001 -
TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 1.857,49 0,00 0,00 0,00 1.857,49

                6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS
DESPESAS CORRENTES 2.042,58 8.112,13 9.000,00 1.573,36 0,00 4.261,92 11.042,58 5.423,57

                6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS
BANCÁRIOS 12.000,00 22.133,33 10.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.133,33

            6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.000,00 16.000,00 0,00 6.625,72 0,00 6.625,72 4.000,00 16.000,00

              6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES
FINANCEIRAS 4.000,00 16.000,00 0,00 6.625,72 0,00 6.625,72 4.000,00 16.000,00

                6.2.2.1.1.02.02.02 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

4.000,00 16.000,00 0,00 6.625,72 0,00 6.625,72 4.000,00 16.000,00

TOTAIS: 902.204,54 1.018.313,89 201.962,52 86.987,14 201.962,52 86.987,14 902.204,54 1.018.313,89
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4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação 
O Conselho apresentou algumas modalidades de contratação como licitação, contratações

diretas,  entre  outras,  conforme especificadas  no quadro abaixo.  Do qual  a  que se  destacou nos
exercícios de 2012 e 2013 é a de pagamento em folha. 
 

 
 

 

Modalidade de Contratação 2012 2013

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR 104.346,52 151.663,95

 a) Convite 26.342,48 16.299,00

 b) Tomada de Preços 72.740,24 114.040,11

 c) Concorrência 0,00 0,00

 d) Pregão 5.263,80 21.324,84

 e) Concurso 0,00 0,00

 f) Consulta 0,00 0,00

2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR 55.045,21 61.497,36

 g) Dispensa 55.045,21 61.497,36

 h) Inexigibilidade 0,00 0,00

3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR 30.804,53 27.507,86

 i) Suprimento de Fundos 30.804,53 27.507,86

4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR 450.273,92 475.395,10

 j) Pagamento em Folha 394.428,92 411.663,10

 k) Diárias 55.845,00 63.732,00

5. Outros 182.667,88 202.121,88

 l) Outros 182.667,88 202.121,88

6. Total (1+2+3+4+5) 823.138,06 918.186,15
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4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital 
Para o exercicio de 2013 os valores orcados para as despesas correntes e de capital foram R$ 1.002.313,89 (um milhao dois mil trezentos e treze

reais e oitenta e nove centavos) e 16.000,00 (dezesseis mil reais) respectivamente. 
 

 

Conta contábil Orçado Empenhado Liquidado Restos a pagar Pago

 Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

            6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 898204,54 1002313,89 822801,06 916260,33 822801,06 909290,33 14724,39 24064,46 808076,67 885225,87

              6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 404447,90 414985,46 394428,92 411663,10 394428,92 411663,10 3021,80 8645,93 391407,12 403017,17

                6.2.2.1.1.01.01.01 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 309440,10 323408,11 304801,82 322869,81 304801,82 322869,81 0,00 0,00 304801,82 322869,81

                  6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 256467,62 267489,13 256467,62 267488,99 256467,62 267488,99 0,00 0,00 256467,62 267488,99

                  6.2.2.1.1.01.01.01.006 -
Gratificação de Natal 13º Salário 23909,79 25329,09 23909,79 24791,15 23909,79 24791,15 0,00 0,00 23909,79 24791,15

                  6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono
Pecuniário de Férias 21797,02 22990,19 18318,32 22990,19 18318,32 22990,19 0,00 0,00 18318,32 22990,19

                  6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de
Férias - CF/88 7265,67 7599,70 6106,09 7599,48 6106,09 7599,48 0,00 0,00 6106,09 7599,48

                6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS
PATRONAIS 95007,80 91577,35 89627,10 88793,29 89627,10 88793,29 3021,80 8645,93 86605,30 80147,36

                  6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS 66623,11 58672,40 61684,73 57442,71 61684,73 57442,71 0,00 5440,75 61684,73 52001,96

                  6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 24956,24 29743,40 24952,95 28189,76 24952,95 28189,76 3021,80 2946,10 21931,15 25243,66

                  6.2.2.1.1.01.01.02.004 -
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3428,45 3161,55 2989,42 3160,82 2989,42 3160,82 0,00 259,08 2989,42 2901,74

              6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA 1013,11 0,00 1013,11 0,00 1013,11 0,00 0,00 0,00 1013,11 0,00

52



                6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E
ENCARGOS DE MORA DE
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

1013,11 0,00 1013,11 0,00 1013,11 0,00 0,00 0,00 1013,11 0,00

                  6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e
Encargos 1013,11 0,00 1013,11 0,00 1013,11 0,00 0,00 0,00 1013,11 0,00

              6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 492743,53 587328,43 427359,03 504597,23 427359,03 497627,23 11702,59 15418,53 415656,44 482208,70

                6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS
A PESSOAL 35576,34 67786,51 32729,79 41697,24 32729,79 41697,24 2006,50 1318,19 30723,29 40379,05

                  6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale
Transporte 3500,00 8050,00 3045,06 4789,48 3045,06 4789,48 0,00 0,00 3045,06 4789,48

                  6.2.2.1.1.01.04.01.002 -
Programa de Alimentação ao Trabalhador -
Pat

32076,34 45408,00 29684,73 35589,57 29684,73 35589,57 2006,50 0,00 27678,23 35589,57

                  6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de
Saúde 0,00 14328,51 0,00 1318,19 0,00 1318,19 0,00 1318,19 0,00 0,00

                6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS 170407,55 216031,00 156022,82 196251,23 156022,82 196251,23 3875,57 4670,00 152147,25 191581,23

                  6.2.2.1.1.01.04.03.001 -
MATERIAL DE CONSUMO 13647,05 17500,00 9117,60 12580,23 9117,60 12580,23 405,57 0,00 8712,03 12580,23

                    6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -
Materiais de Expediente 8000,00 11500,00 7863,60 11191,84 7863,60 11191,84 405,57 0,00 7458,03 11191,84

                    6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 -
Aquisição de Softwares 2050,16 2000,00 1254,00 0,00 1254,00 0,00 0,00 0,00 1254,00 0,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 -
Material de Copa e Cozinha 500,00 1000,00 0,00 701,87 0,00 701,87 0,00 0,00 0,00 701,87

                    6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 -
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2596,89 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -
Materiais de Higiene, Limpeza e
Conservação

500,00 1000,00 0,00 686,52 0,00 686,52 0,00 0,00 0,00 686,52

                  6.2.2.1.1.01.04.03.004 -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS 474,50 6000,00 0,00 5088,66 0,00 5088,66 0,00 0,00 0,00 5088,66
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FÍSICAS

                    6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 -
Remuneração de Estagiários 474,50 6000,00 0,00 5088,66 0,00 5088,66 0,00 0,00 0,00 5088,66

                  6.2.2.1.1.01.04.03.006 -
DIÁRIAS E AJUDA DESLOCAMENTO 57285,00 70898,00 55845,00 63732,00 55845,00 63732,00 0,00 0,00 55845,00 63732,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 -
Funcionários 11640,00 25810,00 11640,00 23245,00 11640,00 23245,00 0,00 0,00 11640,00 23245,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 -
Conselheiros 42405,00 41200,00 42405,00 37809,00 42405,00 37809,00 0,00 0,00 42405,00 37809,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 -
Colaboradores 1440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 -
Assessores 1800,00 1210,00 1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 0,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 -
Palestrantes 0,00 2678,00 0,00 2678,00 0,00 2678,00 0,00 0,00 0,00 2678,00

                  6.2.2.1.1.01.04.03.007 -
PASSAGENS 37946,00 42638,00 30195,22 35855,34 30195,22 35855,34 0,00 0,00 30195,22 35855,34

                    6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 -
Transporte Terrestre 2346,00 5388,00 604,95 171,91 604,95 171,91 0,00 0,00 604,95 171,91

                    6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 -
Transporte Aéreo 35600,00 37250,00 29590,27 35683,43 29590,27 35683,43 0,00 0,00 29590,27 35683,43

                  6.2.2.1.1.01.04.03.009 -
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO 61055,00 78995,00 60865,00 78995,00 60865,00 78995,00 3470,00 4670,00 57395,00 74325,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 -
Conselheiras 56800,00 78755,00 56800,00 78755,00 56800,00 78755,00 3470,00 4670,00 53330,00 74085,00

                    6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 -
Funcionários e Colaboradores 4255,00 240,00 4065,00 240,00 4065,00 240,00 0,00 0,00 4065,00 240,00

                6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 253717,06 274096,53 210585,26 241396,26 210585,26 234426,26 5820,52 9430,34 204764,74 224995,92

                  6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços
de Assessoria Contábil 16000,00 22320,00 15942,48 22320,00 15942,48 22320,00 1328,12 1860,00 14614,36 20460,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços 5000,00 8250,00 4000,00 7425,00 4000,00 7425,00 0,00 0,00 4000,00 7425,00
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de Assessoria Comunicação

                  6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços
de Assessoria Jurídica 6000,00 14145,00 5900,00 14145,00 5900,00 14145,00 0,00 1397,00 5900,00 12748,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços
de Assessoria de Palestrantes 4000,00 7000,00 490,00 4800,00 490,00 4800,00 0,00 0,00 490,00 4800,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços
de Informática - Implanta 5674,85 21446,40 5263,80 21324,84 5263,80 21324,84 438,65 1777,07 4825,15 19547,77

                  6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços
de Informática - Incorp 28980,00 21113,40 25274,72 20227,92 25274,72 20227,92 0,00 0,00 25274,72 20227,92

                  6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços
Demais Assessorias 17400,00 6970,00 17400,00 6970,00 17400,00 0,00 0,00 0,00 17400,00 0,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços
de Limpeza e Conservação 13200,00 20275,20 12860,29 20275,20 12860,29 20275,20 512,00 1689,60 12348,29 18585,60

                  6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços
de Telefonia Fixa 9600,00 8285,91 8898,15 6286,30 8898,15 6286,30 537,67 225,04 8360,48 6061,26

                  6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços
de Telefonia Móvel 2700,00 2415,00 2633,72 2242,38 2633,72 2242,38 186,00 187,20 2447,72 2055,18

                  6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços
de Mensalidades de Associações 1400,00 2030,59 1336,56 2030,59 1336,56 2030,59 111,38 125,03 1225,18 1905,56

                  6.2.2.1.1.01.04.04.013 -
Remuneração de Estagiários 5141,50 0,00 5141,50 0,00 5141,50 0,00 0,00 0,00 5141,50 0,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.016 -
Despesas com Eventos 22100,00 21676,00 15288,59 16247,92 15288,59 16247,92 0,00 0,00 15288,59 16247,92

                  6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços
de Publicação e Publicidade -
Administrativo

11000,00 22500,00 10505,73 22102,50 10505,73 22102,50 607,40 0,00 9898,33 22102,50

                  6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros
Serviços e Encargos 21043,51 7179,52 8580,70 5129,90 8580,70 5129,90 0,00 0,00 8580,70 5129,90

                  6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros
em Geral 656,49 1096,35 656,49 1096,35 656,49 1096,35 0,00 0,00 656,49 1096,35

                  6.2.2.1.1.01.04.04.028 -
Condomínios 5845,78 10271,87 5615,59 10155,03 5615,59 10155,03 445,78 1016,98 5169,81 9138,05
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                  6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos,
Adaptação e Conservação de Bens 1190,00 3000,00 1190,00 599,00 1190,00 599,00 0,00 0,00 1190,00 599,00

                  6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
de Energia Elétrica 3420,00 3340,00 3267,42 2818,05 3267,42 2818,05 0,00 233,87 3267,42 2584,18

                  6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços
Postais e Telegráficos 36989,93 36000,00 36989,93 27364,13 36989,93 27364,13 1510,30 715,20 35479,63 26648,93

                  6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços
de Internet Móvel 1400,00 2030,00 1379,68 1869,66 1379,68 1869,66 101,28 159,80 1278,40 1709,86

                  6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços
de Internet 1055,00 1826,29 975,87 1381,03 975,87 1381,03 41,94 43,55 933,93 1337,48

                  6.2.2.1.1.01.04.04.047 -
Despesas com Fiscalização 33920,00 30925,00 20994,04 24585,46 20994,04 24585,46 0,00 0,00 20994,04 24585,46

                6.2.2.1.1.01.04.05 -
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 0,00 0,00 1857,49

                  6.2.2.1.1.01.04.05.001 -
TRIBUTOS 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 0,00 0,00 1857,49

                    6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 -
Impostos e Taxas 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 1857,49 0,00 0,00 0,00 1857,49

                6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS
DESPESAS CORRENTES 11042,58 5423,57 9810,49 4495,76 9810,49 4495,76 0,00 0,00 9810,49 4495,76

                  6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
Sentenças Judiciais 0,00 1573,36 0,00 1573,36 0,00 1573,36 0,00 0,00 0,00 1573,36

                  6.2.2.1.1.01.04.06.004 -
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 11042,58 3850,21 9810,49 2922,40 9810,49 2922,40 0,00 0,00 9810,49 2922,40

                6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS
BANCÁRIOS 22000,00 22133,33 18210,67 18899,25 18210,67 18899,25 0,00 0,00 18210,67 18899,25

                  6.2.2.1.1.01.04.07.003 -
Despesas Bancárias 22000,00 22133,33 18210,67 18899,25 18210,67 18899,25 0,00 0,00 18210,67 18899,25

            6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4000,00 16000,00 337,00 10764,72 337,00 8895,82 0,00 2519,82 337,00 6376,00

              6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES
FINANCEIRAS 4000,00 16000,00 337,00 10764,72 337,00 8895,82 0,00 2519,82 337,00 6376,00
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4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário 

Não se aplica. 
 
 
 
4.3 Transferencias 

Não se aplica. 

                6.2.2.1.1.02.02.02 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

4000,00 16000,00 337,00 10764,72 337,00 8895,82 0,00 2519,82 337,00 6376,00

                  6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis
e Utensílios 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                  6.2.2.1.1.02.02.02.002 -
Máquinas e Equipamentos 2000,00 9374,28 337,00 4139,00 337,00 4139,00 0,00 0,00 337,00 4139,00

                  6.2.2.1.1.02.02.02.006 -
Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 6625,72 0,00 6625,72 0,00 4756,82 0,00 2519,82 0,00 2237,00

  Total - 902204,54 1018313,89 823138,06 927025,05 823138,06 918186,15 14724,39 26584,28 808413,67 891601,87
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5. Gestão de pessoas, tercerização de mão de obra e
custos 

 
 
5.1.1 Força de trabalho 

Introdução 
O CRN-10 no exercício de 2013 contou com a colaboração de oito (08) funcionários, sendo

cinco (05) servidores efetivos, dois (02) funcionários comissionados e um (01) funcionário com
contrato temporário. Durante o exercício tivemos o desligamento de dois (02) funcionários, um (01)
comissionado e  um (01)  funcionário  temporário,  finalizando o exercício  com total  de  seis  (06)
funcionários.  
Analise Crítica 

O órgão está em deficit em relação ao quadro de funcionários.   
Informações adicionais 

Para o exercício do ano de 2014 a gestão planejou a contratação de dois (02) funcionários
efetivos através de concurso público, sendo um (01) técnico administrativo e um (01) fiscal. 
 

 
 
 
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício 

No exercício 2013 não foi registrado ingresso de funcionário. 
 
 
 
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de
cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

 

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 6 0 1

       1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos 0 0 0 0

       1.2. Servidores de Carreira 0 5 0 0

       1.3. Servidores com Contratos
Temporários 0 1 0 1

2. Provimento de Cargo em Comissão 0 2 0 1

       2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0

       2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 0 2 0 1

       2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 0 8 0 2
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Introdução 
O CRN-10 durante o exercício 2013 contou com a força de trabalho de dois (02) funcionários

comissionados, nas funções de Coordenação Administrativa e Assessoria Jurídica. Conforme Plano de
Cargos e Salários do Conselho Regional de Nutricionistas Décima Região, o órgão contou as funções
de Coordenação Técnica e Coordenação Fiscal, sendo executadas por funcionárias do quadro efetivo,
possuindo função gratificadas. 
 

 
 
 
5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária 

Introdução 
No exercício de 2013, o CRN-10 possuía em seu quadro de funcionários o total de oito (08)

funcionários, sendo cinco (05) com idade até 30 anos, dois (02) funcionários com idade entre 31 e 40
anos e um (01) funcionário com idade entre 51 e 60 anos.  
 

Tipologia do Cargo Lotação
autorizada

Lotacao
efetiva

Ingressos no
exercicio

Egressos no
exercício

1. Cargos em Comissão 0 2 0 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

               1.1.1 Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 2 0 1

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 2 0 1

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 2 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 2 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 0 4 0 1

 

Nome Até 30
anos

De 31 à 40
anos

De 41 à 50
anos

De 51 à 60
anos

Acima de 60
anos

1. Provimento de Cargo Efetivo 3 2 0 1 0

        1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos 0 0 0 0 0

        1.2. Servidores de Carreira 3 1 0 1 0
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        1.3. Servidores com Contratos
Temporários 0 1 0 0 0

2. Provimento de Cargo em Comissão 2 0 0 0 0

        2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0

        2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 2 0 0 0 0

        2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 5 2 0 1 0
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5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade 

Introdução 
Em relação a escolaridade dos funcionários durante o exercício 2013, foi verificado que apenas um (01) funcionário possuía ensino médio/técnico,

cinco (05) funcionários ensino superior e dois (02) funcionários possuíam especialização/pós-graduação. 

 

Tipologia do
cargo Analfabeto

Alfabetizado
sem cursos
regulares

Primeiro
grau

incompleto

Primeiro
grau

Segundo
grau ou
técnico

Superior
Aperfeiçoamento /

Especialização /
Pós-Graduação

Mestrado
Doutorado/Pós

Doutorado/PhD/Livre
Docência

Não
Classificada

1. Provimento de
Cargo Efetivo 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0

   1.1. Membros
de Poder e
Agentes Políticos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1.2. Servidores
de Carreira 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0

   1.3. Servidores
com Contratos
Temporários

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2. Provimento de
Cargo em
Comissão

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

   2.1. Cargos de
Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.2. Grupo
Direção e
Assessoramento
Superior

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

   2.3. Funções
Gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Totais (1+2) 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0
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6 - Recomendações 

 
 
6.1 Recomendações TCU 

Não se aplica. 
 
 
 
6.2 Recomendações Internas 

Não se aplica. 
 
 
 
6.3 Recomendações Superior 

Não se aplica. 
 
  
7 - Informações Contábeis 

 
 
7.1 Adoção NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? 
Não 
  
Justificativa 

Por recomendação da assessoria contábil do Conselho Federal a depreciação será realizada a
partir do exercício de 2014. 
 
 
 
7.2 Demonstrações Contábeis 

Balanço Financeiro em anexo. 
Balanço Orçamentário em anexo. 
Balanço Patrimonial em anexo. 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa em anexo. 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais em anexo. 

 
 
 
7.3  Relatório  da  auditoria  independente  sobre  as  demonstrações
contábeis
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Não se aplica. 
 
  
8 - Outras informações 
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Conclusões 
 
 
Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício 

Considerando  o  relatório  apresentado  referente  ao  resultados  obtidos  no  exercício  2013
concluímos que as ações propostas no Plano de Ação e Metas foram executadas, ficando apenas
algumas pendências, no entanto, todas estas foram renovadas no Plano de Ação e Metas de 2014 para
realização.  
  
Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte 

* Realização do evento em comemoração ao Dia Mundial de Alimentação 
* Ampliação da sede do Conselho 
* Contratação de plano de saúde para os funcionários 
* Atuação do Pleno no regional realizando oficina de capacitação com os conselheiros  
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Anexos 
Ato CRN/10 Nº 01/13❍

Ato CRN/10 Nº 02/13❍

Ato CRN/10 Nº 03/13❍

Ato CRN/10 Nº 04/13❍

Ato CRN/10 Nº 05/13❍

Decreto Nº 84.444/80❍

Lei Federal Nº 6.583/78❍

Portaria CRN/10 Nº 01/13❍

Portaria CRN/10 Nº 02/13❍

Portaria CRN/10 Nº 03/13❍

Portaria CRN/10 Nº 04/13❍

Portaria CRN/10 Nº 05/13❍

Portaria CRN/10 Nº 06/13❍

Portaria CRN/10 Nº 07/13❍

Portaria CRN/10 Nº 08/13❍

Portaria CRN/10 Nº 09/13❍

Portaria CRN/10 Nº 10/13❍

Portaria CRN/10 Nº 11/13❍

Portaria CRN/10 Nº 12/13❍

Resolução CFN Nº 356/04❍

Resolução CFN Nº 460/09❍

Resolução CFN Nº 539/13❍

Resolução CFN Nº 388/06❍

Resolução CFN Nº 425/08❍

Resolução CFN Nº 441/08❍

Descrição dos Cargos Organograma❍

Organograma❍
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Rua Felipe Schmidt, 321 sala 1101 – Centro – Fpolis/SC Fone: (48) 3222-1967 crn10@crn10.org.br 
 

 

ATO CRN-10 Nº 01/2013  
 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS AOS CONSELHEIROS, ASSESSORES E 

COLABORADORES DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 10ª REGIÃO. 

 

A Presidente em exercício do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando o estabelecido no Art. 11, da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 combinado com o Art. 13, XIX, do Decreto nº 

84.444, de 30 de janeiro de 1.980 e Art. 16, III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 356/04; 

 

CONSIDERANDO: 

- O estabelecido na Resolução 506/2011 do Conselho Federal de Nutricionistas; e 

- Decisão da 114 Reunião de Diretoria, dia 10 de Janeiro de 2013; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Conceder aos Conselheiros, Membros da Diretoria, Assessores e Colaboradores contratados e Colaboradores eventuais do 

CRN/10 não remunerados, ajuda de custo, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 110,00 (cento e dez reais), observando-se a 

composição abaixo descrita para participarem de reuniões plenárias, reuniões do Sistema CFN/CRN, reuniões de diretoria, de 

comissões, posse, ou quaisquer outras atividades internas e/ou eventos a que tenham sido designados pela autoridade 

competente, conforme artigo 5° da Resolução CFN n° 451/09. 

 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica às atividades diretas de fiscalização, cujo custeio será feito com o 

adiantamento de recursos suficiente à execução das ações, sendo obrigatória à comprovação de despesas. 

 

§ 1º - Na fixação da ajuda de custo observar-se-á a seguinte descrição: 

a) Para execução de atividade em até 1 hora e 30 minutos, R$ 50,00/dia (cinquenta reais por dia) para fins de deslocamento. 

b) Para execução de atividades em até 4 horas, R$ 80,00/dia (oitenta reais por dia) para fins de deslocamento e alimentação inicial. 

c) Para execução de atividades em até 8 horas, R$ 110,00 (cento e dez reais) para fins de alimentação inicial e subseqüente.  

 

§ 2º – O valor máximo para concessão de ajuda de custo será de R$ 110,00 (cento e dez reais) por dia e de R$ 1.250,00 (Mil e 

duzentos e cinquenta reais) por mês. 

 

§ 3º – A concessão de ajuda de custo para cobertura de despesas quando da participação em eventos conforme especificado no 

caput desse Artigo, compreende: 

a) representatividade em evento na região geopolítica da Grande Florianópolis, no caso dos domiciliados nesta região. 
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b) participação em eventos dos representantes domiciliados fora da região geopolítica da Grande Florianópolis, ocorrendo o 

evento no município de seu domicílio ou distante até 50 km (cinqüenta quilômetros) daquele município. 

 

Art. 2º - Situações que não estejam contempladas neste Ato serão submetidas à análise e deliberação em Reunião Plenária. 

 

Art. 3º - Este Ato passa a vigorar a partir deste exercício, revogando-se as disposições em contrário especialmente o ATO CRN-10 

Nº 02/2010. 

 

Florianópolis, 10 de Janeiro de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Janaína de Souza Sempre Bom 
Nutricionista – CRN/10 nº 0877 

Presidente em exercício 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária 
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ATO NORMATIVO nº 002/2013 
 

 
 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO 01/2010 

 

 

O Conselho Regional de Nutricionistas - 10 Região, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, que lhe confere a Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; e, 

 

Considerando a necessidade de prorrogação da validade do Processo Seletivo, conforme 

item 8.6 do edital, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- Prorrogar por mais 02 (dois) anos a validade do Processo Seletivo Público para 

provimento de cargo na vaga de Nutricionista Fiscal. 

 

Art. 2º- Este ato entra em vigor na data de assinatura. 

 

   

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 2013. 

 

 

 

 
 
 

Janaína de Souza Sempre Bom 

Presidente em exercício 

CRN-10/0877 

 

Francine Ferrari 

Secretária 

CRN-10/0441
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ATO CRN-10 Nº 003/2013  

DISPÕE SOBRE PRAZOS PARA APROVAÇÃO DE REGISTRO 

DE PESSOA JURÍDICA, ENTREGA DE CERTIDÃO DE 

REGISTRO E QUITAÇÃO (CRQ), CERTIDÃO DE CADASTRO 

(CC), ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DEMAIS 

DOCUMENTOS NA JURISDIÇÃO DO CRN10. 

O Conselho Regional de Nutricionistas – Décima Região CRN 10, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, que lhe conferem a Lei 6.583 de 20 de Outubro de 1978 e a Resolução CFN 
356/2004. 

CONSIDERANDO: 

- a necessidade de regulamentar o registro, a tramitação e entrega de documentos às empresas 
solicitantes; 

- e decisão do Plenário em sua 33ª Reunião Plenária Ordinária, de 25 de fevereiro de 2013. 

RESOLVE: 

Art. 1º -  A solicitação de registro de Pessoa Jurídica e demais documentos será formalizada 
mediante a emissão de protocolo de recebimento correspondente. 

Art. 2º - O prazo para aprovação de registro de Pessoa Jurídica, após entrega de toda 

documentação necessária, será de 15 (quinze) dias úteis. 

Art. 3º  -  O prazo para entrega de documentos solicitados pelas empresas ao CRN-10 (CRQ, CC, 

Atestados) será de 5 (cinco) dias úteis,  a contar da confirmação do pagamento das taxas 
correspondentes, conforme Resolução específica do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). 

Parágrafo Único - Havendo pendências financeiras ou de documentação, os prazos supracitados 
passam a ser contados a partir do momento de regularização das mesmas. 

Art. 4º -  A entrega de documentos será feita ao representante legal da empresa, preposto ou 
funcionário com prévia autorização, sendo formalizado por protocolo de recebimento pelo CRN-10.  

Parágrafo Primeiro – Caso seja de interesse da Pessoa Jurídica, a documentação poderá ser 
enviada por correio, via correspondência registrada. 

Parágrafo Segundo -  O envio de documentação por correio deverá ser solicitado e registrado no 
protocolo de recebimento, cabendo à PJ o pagamento da taxa de remessa postal. 

Art. 5º  -  Esse ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2013. 

Janaina de Souza Sempre Bom 
Nutricionista – CRN/10 nº 0877 

Presidente em Exercício 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária 
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ATO CRN-10 Nº 04/2013  
 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E OUTROS SUBSÍDIOS AOS CONSELHEIROS, ASSESSORES E 

COLABORADORES DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 10ª REGIÃO. 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e, considerando o 

estabelecido no Art. 11, da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 combinado com o Art. 13, XIX, do Decreto nº 84.444, de 30 de 

janeiro de 1.980 e Art. 16, III, do Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 356/04; 

CONSIDERANDO: 

- O estabelecido na Resolução 521/2013 do Conselho Federal de Nutricionistas; e 

- Decisão na 132 reunião de diretoria, do dia 27 de Junho de 2013; 

 

RESOLVE 

Art. 1º - Conceder aos Conselheiros, Membros da Diretoria, Assessores, Funcionários, e Colaboradores Eventuais que se 

deslocarem para fora de seu domicílio para executar atividades a que tenham sido designados pela Presidência do CRN/10, diárias, 

conforme o disposto nesta Portaria. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica às atividades diretas de fiscalização, cujo custeio será feito com o 

adiantamento de recursos suficiente à execução das ações, sendo obrigatória à comprovação de despesas. 

Art. 2º - A diária é fixada no valor de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) – na jurisdição do CRN/10 e 372,00 (trezentos e 

setenta e dois reais) – fora da jurisdição do CRN/10, e destina-se à cobertura de despesas de hospedagem, alimentação e 

transporte urbano concedido por cada dia do afastamento do domicílio, desde que haja pernoite.  

Parágrafo Primeiro - Para deslocamentos internacionais seguir-se-á o disposto na Resolução CFN 521/13, adequando-se à 

disponibilidade financeira do CRN/10. 

Parágrafo Segundo - Não havendo pernoite, o pagamento das diárias será feito em 50% (cinqüenta por cento) dos valores acima 

dispostos. 

Art. 3º - A pessoa designada para viagens a serviços perceberá, conforme o caso, as seguintes verbas, além das diárias: 

I - complemento de custeio de transporte urbano no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) – na jurisdição do CRN/10 e R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais) – fora da jurisdição do CRN/10, destinado a complementar o custeio de transportes urbanos 

referentes aos deslocamentos da residência ao local de embarque, do local de desembarque ao local de hospedagem, do local de 

hospedagem ao de prestação de serviços e vice-versa, do local de hospedagem ao local de embarque para retorno e do local de 

desembarque em retorno à residência.  

II - até R$ 100,00 (cem reais), cumulativamente ao previsto no inciso I para cada desdobramento que venha ter a viagem. 

Art. 4º - Os valores de diárias e complemento de custeio de transporte urbano devidos nos termos deste ATO serão adiantados até 

o terceiro dia que antecede o início da missão ou do evento para o qual tenha havido a designação. 

§ 1º. O não comparecimento à missão ou evento, ou a participação em período inferior ao inicialmente programado, obriga a 

pessoa designada, em favor da qual tenham sido feitos os respectivos créditos, a promover a devolução dos valores recebidos ou 
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recebidos a maior, conforme o caso, no prazo máximo de dois dias úteis, a contar do ato ou fato que comprove a ausência ou 

redução da participação não dependendo de notificação ou comunicação a qualquer título por parte do CRN-10. 

§ 2º. Ficam ressalvadas da disposição do parágrafo anterior, as situações decorrentes de caso fortuito ou de força maior 

devidamente justificadas e aceitas pela presidência do CRN-10. 

Art. 6º - Situações que não estejam contempladas neste Ato serão submetidas à análise e deliberação em Reunião Plenária. 

  

Art. 7º - Este Ato entra em vigor nesta data, reformula-se as disposições em contrário especialmente o ATO CRN-10 Nº 01/2012, 

referente aos artigos que tratam das diárias. 

Florianópolis, 01 de Julho de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária 
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ATO CRN/10 Nº 05/2013 
 

DEFINE TABELA DE MULTAS APLICÁVEIS A 
PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS 
NA JURISDIÇÃO DO CRN-10. 
 

 

O Conselho Regional de Nutricionistas - 10ª Região, no uso de suas atribuições 

que lhe conferem a Lei 6583/78 e Decreto Lei nº 84.444/80, e de acordo com a 

Resolução CFN nº 515/2012. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

1. Definir Tabela de Valores de Multas, aplicáveis aos infratores da Legislação do 

Sistema CFN/CRN, consignados nos Anexos I e II deste Ato; 

2. Este Ato entra em vigor a partir desta data. 

 

 

 

Florianópolis, 08 de Agosto de 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janaína Sempre Bom 
Nutricionista – CRN/10 nº 0877 

Presidente em exercício 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária 
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ANEXO I 
 

TABELA DE MULTAS – PESSOA JURÍDICA  
 
 

Infração 
Norma Legal 
Transgredida 

Valor da Multa (em reais) 

Incidência Reincidência 

Inexistência de 
Nutricionista 

Responsável Técnico 

* Lei 6.583/78 – Art. 15, 16 e 
24; 

 
* Lei 8.234/91 – Art. 1º, 2º, 3º; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

19 e 63; 
 

* Res. CFN 511/12 – Art. 6, 
Inciso II; 

 
* Res. CFN 378/2005 – Art. 11 

e 12, Parágrafo Único 
 

R$ 2.339,64 
(DOIS MIL 

TREZENTOS E 
TRINTA E NOVE 

REAIS E 
SESSENTA E 

QUATRO 
CENTAVOS) 

R$ 3.899,40 
(TRÊS MIL 

OITOCENTOS E 
NOVENTA E NOVE 

REAIS E 
QUARENTA 
CENTAVOS) 

PJ em atividade sem 
Registro no CRN/10 

* Lei 6.583/78 – Art. 15 
* Decreto 84.444/80 – Art. 18 

e 63; 
 

* Res. CFN 511/12 – Art. 6º, 
Inciso I; 

 
* Res. CFN378/2005 – Art. 2º 

e 20; 
 

R$ 1.559,76 
(UM MIL 

QUINHENTOS E 
CINQUENTA E 
NOVE REAIS E 

SETENTA E SEIS 
CENTAVOS)  

 

R$ 2.399,64 (DOIS 
MIL TREZENTOS E 
TRINTA E NOVE 

REAIS E SESSENTA 
E QUATRO 
CENTAVOS) 

Inexistência de 
Nutricionista(s) 

habilitado(s) para 
garantia da contínua 

assistência alimentar e 
nutricional 

*Lei 6.583/78 – Art. 15 e 24; 
 

* Decreto 84.444/80 – Art. 17 
e 63; 

 
* Res. 511/12 – Art. 6º, Inciso 

III; 
 

* Res. CFN 378/2005 –Art. 15, 
Parágrafo Único; 

R$ 1.559,76 
(UM MIL 

QUINHENTOS E 
CINQUENTA E 
NOVE REAIS E 

SETENTA E SEIS 
CENTAVOS)  

 

R$ 2.399,64 (DOIS 
MIL TREZENTOS E 
TRINTA E NOVE 

REAIS E SESSENTA 
E QUATRO 
CENTAVOS) 
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ANEXO II 
 

TABELA DE MULTAS – PESSOA FÍSICA 
 

Infração 
Norma Legal 
Transgredida 

Valor da Multa (em reais) 

Incidência Reincidência 

Falta de Inscrição 

* Lei 6.583/78 – Art. 15, caput 
16, caput e 24, caput; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

19, caput, 20, caput e 63, 
caput; 

 
* Lei 8.234/91 – Art. 1º , 

caput; 
* Res. CFN 466/10 – Art. 1º e 

2º, caput; 
 

* Res. CFN 511/12 – Art. 1º, 
Inciso 2°, e 4º, Inciso I. 

 
 

R$ 840,00 
(OITOCENTOS E 

QUARENTA 
REAIS) 

R$ 1.680,00 (UM 
MIL SEISCENTOS E 

OITENTA REAIS) 

Inscrição provisória 
vencida 

* Lei 6.583/78 – Art. 15, caput 
16, caput e 24, caput; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

19, caput, 20, caput e 63, 
caput; 

 
* Res. CFN 466/10 – Art. 1º e 

2º, caput e 22, Inciso I; 
 

* Res. CFN 511/12 – Art.  4º, 
Inciso I. 

 

R$ 840,00 
(OITOCENTOS E 

QUARENTA 
REAIS) 

R$ 1.680,00 (UM 
MIL SEISCENTOS E 

OITENTA REAIS) 

Falta de inscrição 
secundária 

* Lei 6.583/78 – Art. 15, caput 
16, caput e 24, caput; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

20, § 2º e 63, caput; 
 

R$ 560,00 
(QUINHENTOS E 
SESSENTA REIAS) 

R$ 1.120,00 (UM 
MIL CENTO E 
VINTE REAIS) 
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* Res. CFN 466/10 – Art.  10 e 

22, Inciso I; 
 

* Res. CFN 511/12 – Art.  4º, 
Inciso I. 

 

Falta de inscrição no 
prazo devido, no CRN 

competente, na 
hipótese de mudança 

de domicílio 
profissional para 

jurisdição de outro 
CRN 

* Lei 6.583/78 –  Art. 15, 19, 
inciso II e 20; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

caput, 52, inciso II e 53; 
 

* Res. CFN 466/10 – Art.  2º, 
caput, e 15; 

 
* Res. CFN 511/12 – Art.  4º, 

Inciso I. 
 

R$ 560,00 
(QUINHENTOS E 
SESSENTA REIAS) 

R$ 1.120,00 (UM 
MIL CENTO E 
VINTE REAIS) 

Impedidos de exercer a 
profissão e razão de 

decisão condenatória 
transitada em julgado 
e que for encontrado 

em exercício 

* Lei 6.583/78 – Art. 15, 19, 
inciso II e 20; 

 
* Decreto 84.444/80 – Art. 17, 

caput, 52, inciso II e 53; 
 

* Res. CFN 466/10 – 1º e 2º, 
caput, e 22, inciso III; 

 
* Res. CFN 511/12 – Art.  4º, 

Inciso II. 
 

R$ 840,00 
(OITOCENTOS E 

QUARENTA 
REAIS) 

R$ 1.680,00 (UM 
MIL SEISCENTOS E 

OITENTA REAIS) 

 



Decreto n.º 84.444, de 30 de janeiro de 1.980 (dou 31/01/1980)Decreto n.º 84.444, 
de 30 de janeiro de 1.980 (dou 31/01/1980) 
REGULAMENTA A LEI 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1.978, QUE CRIA OS 
CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS, REGULA O SEU 
FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem III, 
da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 27 da Lei n.º 6.583, de 20 de 
outubro de 1.978, 
 
 
DECRETA: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
» Art. 1º. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, criados pela Lei nº 
6.583, de 20 de outubro de 1978, constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal, 
com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira, 
vinculada ao Ministério do Trabalho. 
 
» Art. 2º. A autarquia referida no artigo anterior tem por objetivo orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de Nutricionista, definida na Lei nº 5.276, de 24 de 
abril de 1967.  
 
 
CAPÍTULO II 
DO CONSELHO FEDERAL 
» Art. 3º. O Conselho Federal, com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo 
o território nacional é o órgão superior que supervisiona os Conselhos Regionais. 
 
» Art. 4º. O mandato dos Membros do Conselho Federal é de 3 (três) anos, permitida 
apenas uma reeleição. 
 
» Art. 5º. O Conselho Federal será constituído de 9 (nove) membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos por um Colégio Eleitoral constituído de um representante 
de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. 
 
» Art. 6º. Compete ao Conselho Federal: 
I - eleger, dentre seus membros, o seu Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o 
Tesoureiro; 
II - supervisionar a fiscalização do exercício profissional de Nutricionista; 
III - organizar e instalar os Conselhos Regionais, fixando-lhes a respectiva jurisdição, 
que poderá abranger mais de um Estado ou Território, tendo em vista o número de 
profissionais Nutricionistas existentes; 
IV - orientar e inspecionar os Conselhos Regionais, examinando-lhes as prestações de 
contas; 
V - promover intervenção em Conselho Regional, quando necessária ao 
restabelecimento da normalidade administrativa e financeira ou à garantia de 
efetividade do princípio da hierarquia institucional; 
VI - elaborar seu próprio regimento e submetê-lo à aprovação do Ministro do Trabalho; 
VII - examinar os regimentos dos Conselhos Regionais, bem como as posteriores 
alterações, modificando o que se fizer necessário para assegurar a unidade de 
orientação e a uniformidade de ação, submetendo-os à aprovação do Ministro do 
Trabalho; 
VIII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes 
assistência técnica permanente; 



IX - apreciar e julgar recursos de penalidades impostas e de outras decisões 
proferidas pelos Conselhos Regionais; 
X - fixar valores das anuidades, taxas e emolumentos e multas devidos pelos 
profissionais e empresas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados, na 
forma estabelecida neste Regulamento; 
XI - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, 
bem como operações referentes a mutações patrimoniais; 
XII - dispor sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal de Ética 
Profissional; 
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome 
dos que a exercem; 
XIV - instituir o modelo da Carteira de Identidade Profissional e do Cartão de 
Identificação; 
XV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 
XVI - emitir parecer conclusivo sobre prestações de contas a que estiver obrigado; 
XVII - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou 
balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades; 
XVIII - colaborar com os poderes públicos, como órgão de assessoramento, 
prestando-lhes as informações solicitadas; 
XIX - cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial; 
XX - promover simpósios, conferências e outras formas que visem ao aprimoramento 
cultural e profissional dos Nutricionistas; 
XXI - exercer a função normativa e baixar atos necessários à interpretação e execução 
do disposto neste Regulamento, mormente quanto à fiscalização do exercício 
profissional, adotando as providências indispensáveis à realização dos objetivos 
institucionais. 
 
» Art. 7º. O Conselho Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente 
ou de maioria de seus membros. 
 
» Parágrafo único. Enquanto não houver suficiente suporte financeiro, as reuniões 
ordinárias a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas bimestralmente. 
 
» Art. 8º. O Conselho Federal deliberará com maioria absoluta de seus membros, 
exceto quando se tratar de assuntos a que se referem os incisos V, VI, X e XV do 
artigo 6º, que dependerão de 2/3 de seus membros. 
 
» Art. 9º. Constitui renda do Conselho Federal: 
I - 20% (vinte por cento) do montante arrecadado como anuidades, taxas, 
emolumentos e multas, em cada Conselho Regional; 
II - legados, doações e subvenções; 
III - rendas patrimoniais. 
 
» Art. 10. A renda do Conselho Federal será aplicada exclusivamente na organização 
e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional de 
Nutricionistas ou em atividades culturais destinadas a aprimorar a capacidade técnico-
profissional do Nutricionista, bem como em serviços de caráter assistencial, quando 
solicitados por entidades sindicais. 
 
 
CAPÍTULO III 
DOS CONSELHOS REGIONAIS 
» Art. 11. Os Conselhos Regionais terão sede na Capital do Estado, Distrito Federal ou 
Território de sua jurisdição. 



Parágrafo único. O Conselho Federal, atendendo às peculiaridades locais e ao número 
de Nutricionistas, poderá criar Conselho Regional com jurisdição em mais de um 
Estado ou Território. 
 
» Art. 12. Os Conselhos Regionais serão constituídos de 9 (nove) membros efetivos e 
igual número de suplentes, eleitos pelo sistema de eleição direta, por intermédio de 
voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. 
 
» Parágrafo único. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais é de 3 (três) 
anos, permitida apenas uma reeleição consecutiva. 
 
» Art. 13. Compete aos Conselhos Regionais: 
I - eleger, dentre seus membros, o respectivo Presidente, Vice-Presidente, o 
Secretário e Tesoureiro; 
II - expedir Carteira de Identidade Profissional e Cartão de Identificação aos 
profissionais registrados, de acordo com o modelo instituído pelo Conselho Federal; 
III - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, tomando as 
providências cabíveis, e representando à autoridade competente sobre os fatos que 
apurar e cuja solução ou repressão escape à sua alçada; 
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares em vigor, o 
regimento e o Código de Ética Profissional, bem como as resoluções e demais atos 
baixados pelo Conselho Federal; 
V - funcionar como Tribunal de Ética Profissional nos casos em que se fizer 
necessário; 
VI - elaborar o projeto de seu regimento e suas alterações, submetendo-as ao exame 
do Conselho Federal, para aprovação do Ministro do Trabalho 
VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos 
serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional; 
VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e 
as operações referentes à mutações patrimoniais; 
IX - autorizar o Presidente a onerar ou alienar bens imóveis de propriedade do 
Conselho; 
X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas 
destinadas à efetivação de sua receita, destacando e repassando ao Conselho 
Federal as importâncias correspondentes àa sua participação; 
XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança de importâncias relativas a 
anuidades, taxas , emolumentos e multas, após esgotados os meios de cobrança 
amigável; 
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom 
conceito dos que a exercem; 
XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas neste Regulamento, na Lei, 
no Código de Ética e em normas complementares baixadas pelo Conselho Federal; 
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 
XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os 
balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos 
profissionais registrados; 
XVI - cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes da supervisão ministerial; 
XVII - promover, em âmbito regional, simpósios, conferências e outras formas que 
visem o aprimoramento cultural e profissional dos Nutricionistas; 
XVIII - instruir processos relativos a recursos interpostos de suas decisões, 
encaminhando-os ao Conselho Federal, para julgamento; 
XIX - baixar os atos necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades e 
programas; 
XX - eleger, dentre seus membros, o respectivo representante para composição do 
Colégio Eleitoral a que se refere o artigo 5º; 



XXI - decidir sobre pedidos de inscrição de pessoas físicas e jurídicas; 
XXII - organizar e manter o registro profissional de pessoas físicas e jurídicas. 
 
» Art. 14. Constitui renda dos Conselhos Regionais: 
I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, 
emolumentos e multas; 
II - legados, doações e subvenções; 
III - rendas patrimoniais. 
 
» Art. 15. O Conselho Regional reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que for necessário, mediante convocação do Presidente, 
da maioria de seus membros ou de 2/3 de seus associados. 
 
» Parágrafo único. Na ocorrência das duas últimas hipóteses previstas neste artigo, o 
Presidente ficará obrigado a promover a convocação, no prazo máximo de cinco dias, 
contado da data em que receber o requerimento. 
 
» Art. 16. A renda do Conselho Regional somente poderá ser aplicada na organização 
e no funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem 
como em simpósios, conferências e atividades que visem ao aprimoramento cultural e 
profissional dos Nutricionistas e em serviços de caráter assistencial, quando solicitado 
por entidades sindicais. 
 
 
CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 
» Art. 17. O exercício da profissão de Nutricionista só será permitido ao profissional 
inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição. 
 
» Parágrafo único. Ao profissional registrado no Conselho Regional de Nutricionistas 
serão fornecidos a Carteira de Identidade Profissional e o Cartão de Identificação. 
 
» Art. 18. As empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição e alimentação 
ficam obrigadas à inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas em que tenham 
sua respectiva sede. 
 
» Parágrafo único. Consideram-se empresas com finalidades ligada à nutrição e 
alimentação: 
a) as que fabricam alimentos destinados ao consumo humano; 
b) as que exploram serviços de alimentação em órgãos públicos ou privados; 
c) estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços de Nutrição Dietética; 
d) escritórios de Informações de Nutrição e Dietética ao consumidor; 
e) consultorias de Planejamento de Serviços de Alimentação; 
f) outras que venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho. 
 
» Art. 19. Na administração direta ou indireta e nas empresas privadas, a Carteira de 
Identidade Profissional de Nutricionista será exigida como condição essencial para o 
exercício do cargo, função ou emprego, de chefia ou direção, assessoramento, 
coordenação, planejamento e organização de serviços e programas de nutrição e 
alimentação. 
 
» Parágrafo único. A inscrição em concurso público para seleção de Nutricionista 
dependerá de prévia apresentação da Carteira de Identidade Profissional ou de 
certidão do Conselho Regional de que o profissional está no livre exercício de seus 
direitos. 



 
» Art. 20. Os profissionais referidos neste Regulamento e as pessoas jurídicas que 
exploram serviços de nutrição e alimentação ficam sujeitos a inscrição e pagamento 
de anuidades, emolumentos e taxa ao Conselho Regional da jurisdição 
correspondente. 
§ 1º. As pessoas jurídicas mencionadas neste artigo pagarão a cada Conselho 
Regional uma única anuidade, por um ou todos os estabelecimentos ou filiais, 
compreendidos na mesma região. 
§ 2º. Quando o profissional tiver exercício em mais de uma região deverá pagar a 
anuidade ao Conselho Regional de seu domicílio, cumprindo, porém, inscrever-se nos 
demais Conselhos interessados e comunicar-lhes por escrito até 31 de março de cada 
ano, a continuação de sua atividade. 
 
 
CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO 
» Art. 21. Os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas terão como órgão 
deliberativo o Plenário, constituído por seus membros efetivos, e como órgão 
Administrativo a Diretoria e os que forem criados para execução dos serviços técnicos 
ou especializados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. 
Parágrafo único. Cada Diretoria será constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Tesoureiro, eleitos anualmente pelo Plenário. 
 
» Art. 22. O regimento de cada Conselho disporá sobre a respectiva estrutura e as 
atribuições da Diretoria e dos demais órgãos criados. 
 
» Art. 23. Os Presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais serão 
substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelos Vice-Presidentes. 
 
» Art. 24. Cada membro do Conselho Federal ou de Conselho Regional poderá 
licenciar-se, mediante deliberação do Plenário, devendo, neste caso, o Presidente 
convocar o respectivo suplente. 
 
CAPÍTULO VI 
DA INSCRIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ANUIDADES, TAXAS, EMOLUMENTOS E 
MULTAS 
Seção I 
Da Inscrição 
» Art. 25. As inscrições de profissionais Nutricionistas e das pessoas jurídicas serão 
efetuadas no Conselho Regional da jurisdição, mediante requerimento dirigido ao 
Presidente e instruído com os documentos necessários. 
 
» Art. 26. Para se inscrever no Conselho Regional, o Nutricionista deverá: 
I - provar o cumprimento das exigências constantes da Lei nº 5.276, de 24 de abril de 
1967; 
II - gozar de boa reputação, atestada por três profissionais inscritos no Conselho. 
 
» Art. 27. O Conselho Federal, através de Resolução, disporá sobre a inscrição nos 
Conselhos Regionais. 
 
» Art. 28. A recusa de inscrição será fundamentada, assegurado ao interessado direito 
de recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que 
tiver tomado ciência da decisão. 
 



» Art. 29. Qualquer pessoa poderá representar ao Conselho competente contra a 
inscrição do Nutricionista. 
 
» Art. 30. Deferida a inscrição, o interessado prestará, antes de receber a Carteira de 
Identidade Profissional e perante o Presidente do Conselho Regional, o compromisso 
de bem e fielmente exercer a profissão, com zelo e dignidade. 
 
 
Seção II 
Da Identificação 
» Art. 31. Realizada a inscrição, será fornecida ao inscrito a Carteira de Identidade 
Profissional que o habilitará ao exercício da profissão. 
 
» Parágrafo único. Concomitantemente, será fornecido o Cartão de Identificação de 
Nutricionista. 
 
» Art. 32. A Carteira de Identidade Profissional e o Cartão de Identificação de 
Nutricionista, de modelos próprios fixados pelo Conselho Federal, e regularmente 
emitidos, são válidos como documentos de identidade em todo o território nacional. 
 
 
Seção III 
Das Anuidades 
» Art. 33. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição 
constitui condição de legitimidade para o exercício da profissão e para o 
funcionamento da empresa. 
 
» Art. 34. A anuidade será paga até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano, salvo 
a primeira, que será paga no ato de inscrição. 
 
» Art. 35. O valor da anuidade será fixado pelo Conselho Federal e não poderá 
exceder a um valor de referência regional vigente na data em que for efetuado o 
pagamento, para pessoas físicas, nem a duas vezes esse valor, para pessoas 
jurídicas. 
 
» Art. 36. Os Conselhos Regionais repassarão, até o último dia útil de cada trimestre, 
ao Conselho Federal, a parte da arrecadação que lhe cabe, nos termos do artigo 9º, 
inciso I. 
 
 
Seção IV 
Das Multas 
» Art. 37. O pagamento fora do prazo estipulado será efetuado com acréscimo de 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) do débito, além de juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês e correção monetária. 
 
» Art. 38. A multa imposta como sanção disciplinar deverá ser paga no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data de ciência da decisão. 
 
 
Seção V 
Das Taxas e Emolumentos 
» Art. 39. Os Conselhos Regionais poderão cobrar taxas de inscrição ou de expedição 
ou substituição da Carteira de Identidade Profissional e emolumentos por expedição 



de certidões, declarações e outros instrumentos, conforme dor disciplinado em 
Resolução do Conselho Federal. 
 
 
CAPÍTULO VII 
DAS ELEIÇÕES 
» Art. 40. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Nutricionistas 
serão eleitos por um Colégio Eleitoral composto de um Delegado-eleitor de cada 
Conselho Regional. 
 
» Art. 41. O Delegado-eleitor e seu suplente serão eleitos em reunião de assembléia 
geral de cada Conselho Regional, por escrutínio secreto, e que será realizada entre 90 
(noventa) e 60 (sessenta) dias antes do término dos mandatos dos membros do 
Conselho Federal. 
Parágrafo único. Cada Conselho Regional comunicará ao Conselho Federal o 
credenciamento de seu Delegado-eleitor e respectivo suplente até 50 (cinqüenta) dias 
antes da data do término dos mandatos dos membros do Conselho Federal. 
 
» Art. 42. A eleição para o Conselho Federal será realizada entre 25 (vinte e cinco) e 
15 (quinze) dias antes do término do mandato de seus membros e será convocada 
pelo Presidente com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, mediante edital 
publicado no Diário Oficial da União, remetidas simultaneamente, cópias a todos os 
Conselhos Regionais, por correspondência registrada. 
 
» Art. 43. Qualquer Nutricionista regularmente inscrito, no pleno gozo de seus direitos 
e com mais de 2 (dois) anos de exercício profissional, poderá ser candidato a membro 
do Conselho Federal. 
 
» Art. 44. O Colégio Eleitoral convocado pela eleição do Conselho Federal reunir-se-á, 
preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas 
concorrentes, realizando-se a eleição 24 (vinte e quatro) horas após a sessão 
preliminar. 
 
» Art. 45. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria de votos dos membros 
do Colégio Eleitoral. 
 
» Art. 46. O voto, em assembléias gerais dos Conselhos Federal e Regionais, será 
pessoal, secreto e obrigatório, incorrendo em multa equivalente a 20% (vinte por 
cento) do maior valor de referência vigente o Nutricionista que, sem motivo justificado, 
deixar de votar. 
 
» Art. 47. As eleições nos Conselhos Regionais serão convocadas por edital publicado 
em jornal de grande circulação local, pelo menos uma vez, e divulgado tanto quanto 
possível, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato dos 
membros em exercício. 
 
» Parágrafo único. Às eleições dos Conselhos Regionais aplica-se o disposto no artigo 
46. 
 
» Art. 48. A posse dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais 
deverá ocorrer no dia em que terminar o mandato dos membros em exercício. 
 
» Art. 49. O Conselho Federal disporá sobre o processo eleitoral próprio e dos 
Conselhos Regionais. 
 



» Art. 50. Poderá participar de eleição em Conselho Regional qualquer Nutricionista, 
desde que esteja em pleno gozo de seus direitos. 
 
» Art. 51. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos 
Conselhos Regionais ocorrerá: 
I - por renúncia; 
II - por superveniência de causa que resulte a inabilitação para o exercício da 
profissão; 
III - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada 
em julgado; 
IV - por demissão de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de 
improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada 
em julgado; 
V - por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão; 
VI - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) 
intercaladas, durante o ano. 
 
 
CAPÍTULO VIII 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
» Art. 52. Constitui infração disciplinar: 
I - transgredir preceito de lei, regulamento ou do Código de Ética Profissional; 
II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o 
seu exercício aos não inscritos ou aos leigos; 
III - violar sigilo profissional; 
IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei define como crime ou 
contravenção; 
V - revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja confiado; 
VI - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgão ou autoridade 
dos Conselhos Federal e Regionais, em matéria de suas respectivas competências 
após regularmente notificado; 
VII - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está 
obrigado; 
VIII - faltar ao cumprimento de qualquer dever profissional; 
XIX - manter conduta incompatível com o exercício da profissão. 
 
» Parágrafo único. As faltas serão apuradas levando-se em conta a natureza do ato e 
as circunstâncias de cada caso. 
 
» Art. 53. As penas disciplinares consistem em: 
I - advertência; 
II - repressão; 
III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 
IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; 
V - cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional. 
§ 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição de 
penalidades obedecerá à gradação fixada neste artigo, observadas as normas que 
venham a ser estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de 
julgamento de infrações. 
§ 2º. Na fixação de pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, 
o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências 
da infração. 
§ 3º. As penas de advertência, repreensão e multas serão comunicadas pelo Conselho 
Regional, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamento do 
profissional punido, senão em caso de reincidência. 



§ 4º. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas somente 
cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inscrição profissional, 
após decorridos 3 (três) anos. 
§ 5º. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a 
qualificação do denunciante e acompanhadas da indicação dos elementos 
comprobatórios do alegado. 
 
» Art. 54. Nenhuma penalidade será aplicada sem que tenha sido assegurado ao 
infrator pleno direito de defesa. 
 
 
 
CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS 
» Art. 55. De qualquer decisão do Conselho Regional, inclusive no caso de imposição 
de penalidade, caberá recurso, com efeito suspensivo, e no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da ciência da decisão, para o Conselho Federal. 
 
» Art. 56. Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força da 
competência privativa, caberá recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 
ciência para o Ministro do Trabalho. 
 
» Art. 57. Todos os recursos serão devidamente instruídos pela instância recorrida 
que, inclusive, poderá reconsiderar a decisão proferida. 
 
» Art. 58. A instância ministerial será última e definitiva nos assuntos relacionados com 
a profissão e seu exercício. 
 
» Art. 59. É lícito ao profissional punido requerer à instância superior revisão do 
processo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de ciência. 
 
» Art. 60. O Conselho Regional, nas hipóteses dos incisos IV e V do artigo 53, 
apresentará, ex-offício, recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data da decisão, ao Conselho Federal. 
 
 
CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
» Art. 61. Aos servidores dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais de 
Nutricionistas aplica-se o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
» Art. 62. Os Conselhos Federal e Conselhos Regionais de Nutricionistas estimularão, 
por todos os meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas 
aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural, visando ao 
profissional e à classe. 
 
» Art. 63. Às pessoas físicas ou jurídicas que agirem em desacordo com o disposto 
neste Regulamento, aplicar-se-á a pena de multa, variável de 1 (um) a 10 (dez) vezes 
o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205 de 29 de 
abril de 1975. 
 
» Parágrafo único. Qualquer interessado poderá promover, perante os Conselhos 
Regionais de Nutricionistas, a responsabilidade do faltoso. 
 



» Art. 64. A Carteira de Identidade Profissional somente será exigível a partir de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional. 
 
» Art. 65. O primeiro Conselho Federal será constituído pelo Ministro do Trabalho. 
 
» Art. 66. A escolha dos membros e suplentes para constituição dos primeiros 
Conselhos Regionais de Nutricionistas será feita pelo Ministro do Trabalho, dentre 27 
(vinte e sete) nomes de profissionais indicados pelo Conselho Federal e que, na forma 
deste Regulamento, implementem as condições para obtenção de inscrição nos 
respectivos órgãos. 
 
» Art. 67. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal. 
 
» Art. 68. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Brasília, em 30 de janeiro de 1980. 159º da Independência e 92º da República. 
 
JÕAO FIGUEIREDO 
Murillo Macedo.  



LEI Nº 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1978 (DOU 24.10.1978) 
CRIA OS CONSELHOS FEDERAIS E REGIONAIS DE NUTRICIONISTAS, REGULA O 
SEU FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
CAPÍTULO I 
Dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas 
» Art. 1º. Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas com 
a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, 
definida na Lei nº 5.276, de 24 de abril de 1967. 
 
» Art. 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas constituem, no seu 
conjunto, uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público e autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. 
 
» Art. 3º. O Conselho Federal de Nutricionistas terá sede e foro no Distrito Federal e 
jurisdição em todo o País e os Conselhos Regionais terão sede na Capital do Estado ou de 
um dos Estados ou Territórios da jurisdição, a critério do Conselho Federal. 
 
» Art. 4º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Nutricionistas serão constituídos 
de 9 (nove) membros efetivos, com igual número de suplentes eleitos. 
§ 1º. Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 3 (três) 
anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado por um representante de cada 
Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. 
§ 2º. O Colégio Eleitoral convocado para a eleição do Conselho Federal reunir-se-á, 
preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, 
realizando-se a eleição 24 (vinte e quatro) dias após a sessão preliminar. 
 
» Art. 5º. Os membros dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e respectivos suplentes, 
com mandato de 3 (três) anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto 
pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais registrados. 
 
» Art. 6º. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Nutricionistas, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de 
suplente, ficará subordinado, além das exigências constantes do art. 530 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos 
e condições: 
 
I - cidadania brasileira; 
II - habilitação profissional na forma da legislação em vigor; 
III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. 
Parágrafo único. Será permitida uma reeleição para os membros dos Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas. 
 
» Art. 7º. O regulamento disporá sobre as eleições dos Conselhos Federal e Regionais de 
Nutricionistas. 
 
» Art. 8º. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos 
Conselhos Regionais ocorrerá: 
I - por renúncia; 
II - por superveniência de causa que resulte a inabilitação para o exercício da profissão; 
III - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em 
julgado; 
IV - por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de 



improbidade na administraçãopública ou privada, em virtude de sentença transitada em 
julgado; 
VI - por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão; 
VII - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) 
intercaladas, durante o ano. 
 
» Art. 9º. Compete ao Conselho Federal: 
I - eleger, dentre os seus membros, o seu Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o 
Tesoureiro; 
II - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do 
disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências 
indispensáveis à realização dos objetivos institucionais; 
III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional; 
IV - organizar, instalar, orientar e inspecionar os Conselhos Regionais e examinar suas 
prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da 
normalidade administrativa ou financeira ou à garantia da efetividade do princípio da 
hierarquia institucional; 
V - elaborar seu regimento e submetê-lo à aprovação do Ministério do Trabalho; 
VI - examinar os regimentos dos Conselhos Regionais, modificando o que se fizer 
necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação, submetendo-os à 
aprovação do Ministério do Trabalho; 
VII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes 
assistência técnica permanente; 
VIII - apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos Conselhos Regionais; 
IX - fixar valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e 
empresas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados, nos termos em que 
dispuser o regulamento desta Lei; 
X - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem 
como operações referentes a mutações patrimoniais; 
XI - dispor sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Tribunal de Ética 
Profissional; 
XII - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos 
que a exercem; 
XIII - instituir o modelo da Carteira de Identidade Profissional e do Cartão de Identificação; 
XIV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alinear bens imóveis; 
XV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 
XVI - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais ou balanços, a 
execução orçamentária e o relatório de suas atividades. 
 
» Art. 10º. Compete aos Conselhos Regionais: 
I - eleger, dentre os seus membros, o seu Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e o 
Tesoureiro; 
II - expedir Carteira de Identidade Profissional e Cartão de Identificação aos profissionais 
registrados; 
III - fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, representando às autoridades 
competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada; 
IV- cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, do regulamento, do regimento, das 
resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal; 
V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os 
casos que lhe forem submetidos; 
VI - elaborar a proposta de seu regimento, bem como as alterações, submetendo-as ao 
Conselho Federal, para aprovação pelo Ministro do Trabalho; 
VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e 
do sistema de fiscalização do exercício profissional; 
VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as 
operações referentes a mutações patrimoniais; 
IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 
X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas 



destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as 
importâncias correspondentes a sua participação legal; 
XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a 
anuidade, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; 
XII- estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos 
que a exercem; 
XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas 
complementares do Conselho Federal; 
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 
XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a 
execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais 
registrados. 
 
» Art. 11º. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e a 
representação legal dos mesmos, facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer 
deliberação de seu Plenário, que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da 
instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou 
ao Conselho Federal. 
 
» Art. 12º. Constitui renda do Conselho Federal: 
I - 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e 
multas de cada Conselho Regional; 
II - legados, doações e subvenções; 
III - rendas patrimoniais. 
 
Art. 13º. Constitui renda dos Conselhos Regionais: 
I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e 
multas; 
II - legados, doações e subvenções; 
III - rendas patrimoniais. 
 
» Art. 14. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na 
organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem 
como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados por entidades sindicais. 
 
 
CAPÍTULO II 
Do Exercício Profissional 
» Art. 15º. O livre exercício da profissão de nutricionista, em todo o território nacional, 
somente é permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional expedida pelo 
Conselho Regional competente. 
Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas 
finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma estabelecida em regulamento. 
 
» Art. 16º. Para o exercício da profissão na administração pública ou exercício de cargo, 
função ou emprego em empresas públicas e privadas, de assessoramento, chefia ou 
direção, será exigida, como condição essencial, a apresentação da Carteira de Identidade 
Profissional de Nutricionista. 
Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da 
Carteira de Identidade Profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional 
está no exercício de seus direitos. 
 
» Art. 17º. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de 
jurisdição de dois ou mais Conselhos Regionais, submeterá o profissional de que trata esta 
Lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. 
 
  
 



CAPÍTULO III 
Das Anuidades 
» Art. 18. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui 
condição de legitimidade para o exercício da profissão ou para o funcionamento da empresa. 
  
 
CAPÍTULO IV 
Das Infrações e Penalidades 
» Art. 19. Constitui infração disciplinar: 
I - transgredir preceito ou Código de Ética Profissional; 
II - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 
exercício aos não inscritos ou aos leigos; 
III - violar sigilo profissional; 
IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou 
contravenção; 
V - revelar segredo que, em razão da profissão, lhe seja confiado; 
VI - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgão ou autoridade do 
Conselho Regional, em matéria de competência deste, após regularmente notificado; 
VII - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional as contribuições a que está 
obrigado; 
VIII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei; 
IX - manter conduta incompatível com o exercício da profissão. 
Parágrafo único. As faltas serão apuradas, levando-se em conta a natureza do ato e as 
circunstâncias de cada caso. 
 
» Art. 20. As penas disciplinares consistem em: 
I - advertência; 
II - repreensão; 
III - multa equivalente até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 
IV - suspensão no exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos; 
V - cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional. 
§ 1º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades 
obedecerá à gradação deste artigo, observadaS as normas estabelecidas pelo Conselho 
Federal para disciplina do processo de julgamento das infrações. 
§ 2º. Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu 
grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração. 
§ 3º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho 
Regional, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional 
punido, senão em caso de reincidência. 
§ 4º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, ao 
Conselho Federal: 
 
I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão; 
II - ex-offício, nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da decisão. 
 
§ 5º. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do 
denunciante e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. 
§ 6º. A suspensão por falta de pagamento de anuidadeS, taxas ou multas só cessará com a 
satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inscrição profissional, após decorridos 3 (três) 
anos. 
§ 7º. É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência. 
§ 8º. Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força de competência 
privativa, caberá recurso, em 30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Ministro do 
Trabalho. 
§ 9º. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. 
§ 10º. A instância ministerial será última e definitiva, nos assuntos relacionados com a 



profissão e seu exercício. 
 
»Art. 21. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no 
regulamento. 
  
 
CAPÍTULO V 
Disposições Gerais 
» Art. 22. Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas aplica-se o 
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
»Art. 23. Os Conselhos Regionais de Nutricionistas estimularão, por todos os meios, 
inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho 
Federal, as realizações de natureza cultural visando ao profissional e à classe. 
  
 
CAPÍTULO VI 
Disposições Transitórias 
» Art. 24. Às pessoas físicas e jurídicas, que agirem em desacordo com disposto nesta Lei, 
aplicar-se-á a pena de multa, que variará de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o valor de referência 
previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei 6.205, de 29 de abril de 1975. 
Parágrafo único. Qualquer interessado poderá promover, perante os Conselhos Regionais 
de Nutricionistas, a responsabilidade do faltoso, sendo a este facultada ampla defesa. 
 
» Art. 25. A Carteira de Identidade Profissional de que trata o capítulo II somente será 
exigível a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da instalação do respectivo Conselho 
Regional. 
 
» Art. 26. O primeiro Conselho Federal de Nutricionistas será constituído pelo Ministro do 
Trabalho. 
Parágrafo único. Os primeiros Conselhos Regionais de Nutricionistas, após criados pelo 
Conselho Federal, serão constituídos pelo Ministro do Trabalho, na forma em que dispuser o 
regulamento desta Lei. 
 
» Art. 27. O Poder Executivo providenciará a expedição do regulamento desta Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias. 
 
» Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
» Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 7º e 10 da Lei 
nº 5.276, de 24 de abril de 1967. 
 
Brasília, em 20 de outubro de 1978; 157º da Independência e 90º da República 
 
ERNESTO GEISEL 
 
Alysson Paulinelli 
 



 
Conselho Regional de Nutricionistas – Décima Região 

CRN-10 

 

 
 
PORTARIA CRN/10 Nº 001/2013 
 
 
 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no 

uso de suas atribuições legais e, considerando o estabelecido no Art. 11, da Lei nº 6.583, de 20 

de outubro de 1978 combinado com o Art. 13, XIX, do Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 

1.980 e Art. 16, II, do Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN  nº 356/2004, 

 
CONSIDERANDO 
 
A referência salarial e funções estabelecidas pelo Manual de Cargos e Responsabilidades do 

CRN/10, aprovado pelo Plenário em sua 4ª Sessão Ordinária, realizada em 22/02/2010;  

 
R E S O L V E 
 
 

Art. 1º - Designar a funcionária FERNANDA ANDRIANI, administratora, para exercer a 

Função Gratificada de COORDENADORA ADMINSTRATIVA; 

 
Art. 2º - O funcionário fará jus a gratificação de função correspondente à 30% (trinta por 

cento) sobre o seu salário-base. 

 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 

Florianópolis-SC, 07 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

JANAINA DE SOUZA SEMPRE BOM 
NUTRICIONISTA – CRN/10 nº 0877 

PRESIDENTE EM EXERCICIO 
 
 

_________________________________________ 
FRANCINE FERRARI 

NUTRICIONISTA – CRN/10 nº 0441 
SECRETÁRIA 
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PORTARIA CRN-10 Nº 02/2013 
 

DISPÕE SOBRE O CUSTEIO E REEMBOLSO DE         
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE     
FISCALIZAÇÃO NA JURISDIÇÃO DO CRN/10 

 
O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 10ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, que lhe confere a Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 e a 
Resolução do CFN 356/2004. 
 
CONSIDERANDO: 

- a necessidade de regulamentar o reembolso e custeio de despesas relativas às ações diretas de 

fiscalização 

- e deliberação da Diretoria em sua 120º Reunião de 07 de março de 2013.   

 

RESOLVE: 
Art. 1º - Por ação direta de fiscalização definem-se apenas as visitas fiscais às pessoas físicas e 
pessoas jurídicas e visitas técnicas às pessoas físicas. 
 
Parágrafo Único – Outras ações, onde os agentes fiscais compareçam, quer seja elaborando, 
organizando ou participando de eventos, ou nos casos em que sejam nomeados como 
representantes do CRN-10, as despesas decorrentes dessas ações serão pagas como diárias e/ou 
ajudas de custo, conforme Ato do CRN-10 que trata do assunto.  
   
Art. 2º - As despesas das ações diretas de fiscalização – visitas fiscais serão pagas por suprimento 
específico, de responsabilidade dos agentes fiscais, ou por meio de reembolso, conforme critérios 
especificados nesta Portaria. 
 
Art.3º - Nas ações fiscais fora do domicílio do agente fiscal e fora da região da Grande 
Florianópolis, as despesas relativas à hospedagem e alimentação serão antecipadas por suprimento 
de fundos e de responsabilidade do agente fiscal, devendo ser observados os procedimentos 
abaixo descritos: 
            1) Havendo necessidade de pernoite deverá ser apresentada Nota Fiscal de hospedagem e 
alimentação, não podendo estas últimas conter despesas com bebidas alcoólicas. 
            2) Não havendo necessidade de pernoite, mas quando a ação fiscal perdurar por mais de 
06 (seis) horas, poderá ser apresentado nota fiscal de alimentação. 
            3) Para despesas com alimentação serão observados os limites de R$ 30,00 (trinta reais) 
para grande refeição e R$ 15,00 (quinze reais) para pequena refeição (lanche). 
            4) Para deslocamento entre domicílio e rodoviária ou aeroporto e vice-versa, poderá ser 
utilizado o transporte por táxi, devidamente comprovado. 
 
Art. 4º - Para prestação de contas das despesas efetuadas na ação direta de fiscalização, serão 
observados os critérios abaixo: 
            1) As notas fiscais deverão estar devidamente preenchidas em nome do CRN/10, com 
endereço, cidade, data e CNPJ e não apresentarem rasuras. O responsável pelo suprimento deverá 
justificar por escrito, a razão da apresentação da nota. 
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            2) É vedada a apresentação de recibos de caixa ou similares, acompanhados de ticket, 
exceto cupons fiscais desde que contenha o nome do CRN/10 ou CNPJ. 
            3) A prestação de contas deverá ser apresentada no último dia útil do mês em que as 
despesas foram realizadas. 
 
Art. 5º - Qualquer situação não prevista neste ato deverá ser apreciada pela Diretoria e/ou 
Comissão de Fiscalização e submetida à deliberação do Plenário. 
 
Art. 6º - Este ato entrará em vigor nesta data.  
 
 
                                                                                                         Florianópolis, 07 de março de 2013. 
 
 
 
 
Ana Jeanette Lopes de Haro                                           Francine Ferrari    
Nutricionista – CRN/10 nº 0761                                          Nutricionista – CRN/10 nº 0441 
         Presidente                                                                        Secretária                                                                              
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PORTARIA CRN-10 Nº 03/2013 
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria nº 065/IGFF, de outubro de 1978; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar as seguintes profissionais para receber suprimento no setor de fiscalização e 

administrativo: 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

 Fiscalização Jeanini Borba Zamboni (Coordenadora) 

Laura Arantes Frischenbruder (Nutricionista fiscal) 

Rafaela Bertuol (Nutricionista fiscal) 

 

Administrativo Fernanda Andriani (Coordenadora) 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do 

contrário. 

Florianópolis, 07 de Março de 2013. 

 
 

Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente 

Francine Ferrari  
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária 
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PORTARIA CRN/10 Nº 004/2013 
 

 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Região - CRN/10, no uso de 

suas atribuições legais e, considerando o estabelecido no Art. 11, da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 

1978 combinado com o Art. 13, XIX, do Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 1.980 e Art. 39, III, do 

Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 356/2004. 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 

Demanda encaminhada do Ministério Público Estadual sobre atuação profissional. Deliberação na 33 

Plenária, de 25/02/13, da criação de Grupo de Trabalho, em nutrição clínica e designação dos membros 

componentes do Grupo de Trabalho na 121 Reunião de Diretoria, de 14/03/13. 
 
 
 
R E S O L V E 
 
 
 

Art. 1º - Designar as nutricionistas: Adriana Salum (CRN10 0199); Ana Carolina Souza Abreu de 

Oliveira Maravalhas (CRN10 1453); Cristine Hering (CRN10 0558); Francine Ferrari (CRN10 0441) e 

Gisele Maria Backes Gomes (CRN10 0154), para comporem o Grupo de Trabalho que tratará sobre 

nutrição clínica. 

 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
 

Florianópolis/SC, 19 de Março de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

ANA JEANETTE LOPES DE HARO  
Nutricionista - CRN/10 nº 0761 

Presidente 
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PORTARIA CRN-10 Nº 05/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

 
C O N S I D E R A N D O: 
 

Elevada demanda de trabalho, e 
Definição da Plenária 035/2013. 
 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar funcionária para compor a Comissão de Licitação: 

 
COMISSÃO PERMANENTE 

 

Comissão de Licitação Pietra Diehl Klein 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do 

contrário. 

Florianópolis, 29 de Abril de 2013. 

 
 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária CRN10 
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PORTARIA CRN-10 Nº 06/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Solicitação de afastamento temporário da Conselheira Gladys Helena Gonçalves Milanez, coordenadora da 
Comissão de Licitação, de 20 de maio de 2013 a 18 de junho de 2013; 
 
Elevada demanda de trabalho da Comissão de Licitação; e 
 
Deliberação na 36 Reunião Plenária Ordinária, de 20 de maio de 2013, 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar a conselheira, membro da comissão de licitação, a exercer a função de Coordenadora da 

Comissão de Licitação durante o período de afastamento da Coordenadora, Gladys Helena Gonçalves Milanez, 

durante o período de 20 de maio de 2013 a 18 de junho de 2013: 

Coordenadora em Exercício da Comissão de Licitação Maria Augusta Vilela 

 
Art. 2º - Designar conselheira efetiva, como membro da Comissão de Licitação, durante o período de 

afastamento da Coordenadora, Gladys Helena Gonçalves Milanez, durante o período de 20 de maio de 2013 a 

18 de junho de 2013: 

Membro da Comissão de Licitação Silvana Specht 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do contrário. 

 

Florianópolis, 21 de Maio de 2013. 

 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Conselheira Secretária 
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PORTARIA CRN-10 Nº 07/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Elevada demanda de trabalho do Setor Administrativo; 
 
Formação da funcionária Técnica Administrativa Thamíris da Silva, em Administração de Empresas; e 
 
Deliberação na 128 Reunião de Diretoria, de 16 de maio de 2013. 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar a funcionária THAMIRIS DA SILVA, Técnico Administrativo, para exercer suas atividades no 

Setor Administrativo, subordinada à Coordenação Administrativa; 

 

Art. 2º - A funcionária não exercerá mais a Função de Encarregada do Setor de Pessoa Física, não recebendo 

mais a gratificação de função correspondente à 30% (trinta por cento) sobre o seu salário-base; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se a Portaria 010/2012. 

 

 

Florianópolis, 01 de Junho de 2013. 

 

 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Conselheira Secretária 



 
Conselho Regional de Nutricionistas – Décima Região 

CRN-10 

 

R. Felipe Schmidt, 321 sala 1101 – Centro – Fpolis/SC Fone: 3222-1967 crn10@crn10.org.br 

 

 

 

PORTARIA CRN/10 Nº 008/2013 
 

 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Região - CRN/10, no uso de 

suas atribuições legais e, considerando o estabelecido no Art. 11, da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, 

combinado com o Art. 13, XIX, do Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 1.980 e Art. 39, III, do Regimento 

Interno aprovado pela Resolução CFN nº 356/2004. 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Evento previsto em convênio firmado com o CFN – Sub Projeto III. Deliberação na 36 Plenária, de 20/05/13, 

sobre participação de conselheiras e funcionárias do CRN10 na organização do evento e designação dos 

membros componentes da Comissão Organizadora na 131 Reunião de Diretoria, de 13/06/13. 

 
R E S O L V E 
 
 
 

Art. 1º - Designar as Conselheiras: Aderley Serenita Sartori da Silva (Tesoureira), Ana Cristina 

Hickenbick (Membro das Comissões de Fiscalização e de Comunicação), Greice Bordignon Vilela 

(Coordenadora da Comissão de Comunicação), Janaína de Souza Sempre Bom (Membro das Comissões de 

Fiscalização e de Comunicação), Maria Augusta Vilela (Coordenadora da Comissão de Fiscalização) e 

Silvana Specht (Membro da Comissão de Comunicação) para comporem a Comissão Organizadora de 

evento a ser realizado em novembro do corrente ano, tendo como púbico alvo, Pessoas Jurídicas com 

atividades ligadas a serviços de alimentação. 

 

Art. 2º - Designar as funcionárias: Jeanini Borba Zamboni (Fiscal Coordenadora) e Pietra Diehl Klein 

(Coordenadora Técnica), para comporem a equipe de apoio da Comissão Organizadora. 

 
 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Florianópolis-SC, 18 de Junho de 2013 
 

 

 
 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Conselheira Secretária 
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PORTARIA CRN-10 Nº 09/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

 
C O N S I D E R A N D O: 
 

Elevada demanda de trabalho,  
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar conselheira efetiva para compor a Comissão de Licitação: 

 
COMISSÃO PERMANENTE 

 

Comissão de Licitação Silvana Specht 

 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do 

contrário. 

Florianópolis, 18 de Junho de 2013. 

 
 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Secretária CRN10 
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PORTARIA CRN-10 Nº 010/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Solicitação de afastamento temporário da Conselheira Daniela Diglio, coordenadora da Comissão de Tomada de 
Contas, de 14 de julho de 2013 a 28 de julho de 2013; 
 
Elevada demanda de trabalho da Comissão de Tomada de Contas; e 
 
Deliberação na 133º Reunião de Diretoria, de 11 de julho de 2013; 
 
RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar a conselheira, membro da comissão de Tomada de Contas, a exercer a função de 

Coordenadora da Comissão de Tomada de Contas durante o período de afastamento da Coordenadora, Daniela 

Diglio, durante o período de 14 de julho de 2013 a 28 de julho de 2013: 

Coordenadora em Exercício da Comissão de Tomada de Contas Nádia Guesser 

 
Art. 2º - Designar conselheira suplente, como membro da Comissão de Tomada de Contas: 

 

Membro da Comissão de Tomada de Contas Ana Cristina Hickenbick 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do contrário. 

 

Florianópolis, 14 de Julho de 2013. 

 

Ana Jeanette F. Lopes de Haro 
Nutricionista – CRN/10 nº 0761 

Presidente CRN10 

Francine Ferrari 
Nutricionista – CRN/10 nº 0441 

Conselheira Secretária 
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PORTARIA CRN-10 Nº 11/2013  
 

 
A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Resolução CFN 356/2004, Art. 6º, Inciso II; 

Pauta da  43 Plenária Extraordinária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar as seguintes conselheiras como membros da Diretoria –  mandato 04/10/13 a 

03/10/14: 

 

Janaina de Souza Sempre Bom – CRN10 0877 – Presidente 

Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro - CRN10 0761 – Vice-presidente 

Nádia Guesser – CRN10 2363 – Tesoureira 

Silvana Specht  – CRN10 1487 – Secretária 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do 

contrário. 

 

Florianópolis, 04 de Outubro de 2013. 

 
 

 

Janaina Sempre Bom 
Nutricionista – CRN/10 nº 0877 

Presidente 

Silvana Specht 
Nutricionista – CRN/10 nº 1487 

Secretária 
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PORTARIA CRN-10 Nº 012/2013  
 
 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região - CRN/10, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias que lhe confere a da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978; 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Resolução CFN 356/2004, Art. 6º, Inciso II; 

Pauta da  43 Plenária Extraordinária; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar as seguintes profissionais para as comissões: 

 

COMISSÕES PERMANENTES 
 
 

1. Comissão de Fiscalização Maria Augusta Vilela – Coordenadora – CRN10 1850 – Efetiva  

Ana Jeanette F. Lopes de Haro – CRN10 0761 – Efetiva  

Francine Ferrari - CRN10 0441 – Efetiva 

Daniela Capelli Diglio – CRN10 0313 – Efetiva 

Silvana Specht – CRN10 1487 – Efetiva 

Adriana Salum – CRN10 0199 – Suplente  

Ana Cristina Hickenbick – CRN10 0415 – Suplente 

Gabriela da Silveira Lessa – CRN10 1959 – Suplente 

2. Comissão de Ética Francine Ferrari – Coordenadora – CRN10 0441 - Efetiva 

Daniela Capelli Diglio – CRN10 0313 – Efetiva  

Nádia Guesser – CRN10 2363 – Efetiva  

Adriana Salum – CRN10 0199 – Suplente 

Gabriela da Silveira Lessa – CRN10 1959 – Suplente 

Tatiane Meirelles de Deus – CRN10 2065 – Suplente 

3. Comissão de Tomada de Contas  Maria Augusta Vilela – Coordenadora – CRN10 1850 – Efetiva 

Aderley Serenita Sartori da Silva – CRN10 0272 – Efetiva  
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Daniela Capelli Diglio – CRN10 0313 – Efetiva  

Ana Cristina Hickenbick – CRN10 0415 – Suplente 

Gladys Helena Gonçalves Milanez – CRN10 0221 – Suplente 

4. Comissão de Comunicação Greice Bordignon Heusi – Coordenadora – CRN10 1959 – Efetiva 

Janaína de Souza Sempre Bom – CRN10 0877 – Efetiva 

Silvana Specht – CRN10 1487 – Efetiva  

Ana Cristina Hickenbick – CRN10 0415 – Suplente 

Cristine Hering – CRN10 0558 – Suplente  

Monalisa Cenci – CRN10 0775 – Suplente 

5. Comissão de Formação 

Profissional  

Adriana Salum – Coordenadora – CRN10 0809 – Suplente  

Daniela Capelli Diglio – CRN10 0313 – Efetiva 

Francine Ferrari – CRN10 0441 – Efetiva 

Nádia Guesser – CRN10 2363 – Efetiva  

Tatiane Meirelles de Deus – CRN10 2065 – Suplente 

6. Comissão de Licitação Cristine Hering – Coordenadora – CRN10 0558 – Suplente  

Aderley Serenita Sartori da Silva – CRN10 0272 – Efetiva  

Gladys Helena Gonçalves Milanez – CRN10 0221 – Suplente  

Monalisa Cenci – CRN10 0775 – Suplente 

Fernanda Andriani – CRA/SC 25296 – funcionária  

Jeanini Borba Zamboni – CRN10 0071 – funcionária 

Pietra Diehl Klein – CRN10 0837 – funcionária 

 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições do contrário. 

 

Florianópolis, 04 de Outubro de 2013. 

 
 

 

Janaina Sempre Bom 
Nutricionista – CRN/10 nº 0877 

Presidente 

Silvana Specht 
Nutricionista – CRN/10 nº 1487 

Secretária 
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RESOLUÇÃO CFN N° 356/2004 

 
Aprova o Regimento Interno Comum dos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas das 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Regiões e dá outras 
providências.  

 
O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), no exercício das 

competências previstas nas Leis n° 6.583, de 20 de outubro de 1978, e n° 8.234, de 
17 de setembro de 1991, no Decreto n° 84.444, de 30 de janeiro de 1980, e no 
Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN n° 320, de 2 de dezembro de 
2003, tendo em vista o que foi deliberado na 161ª Reunião Plenária, Ordinária, 
realizada no período de 4 a 10 de dezembro de 2004; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1°. Aprovar o Regimento Interno Comum dos Conselhos Regionais 
de Nutricionistas das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Regiões. 

 
Art. 2°. O Regimento Interno Comum aprovado por esta Resolução 

entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2005, ficando a partir de então revogado o 
Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN n° 187, de 24 de fevereiro de 
1997, e as demais disposições em contrário. 

 
Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Brasília (DF), 28 de dezembro de 2004. 
 
 

 
ROSANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA CARMEN LÚCIA DE ARAÚJO CALADO 

Presidente do CFN  Secretária do CFN 
CRN-1/0191 CRN-6/006 

 
 

 
 
 
 
(Publicada no DOU do dia 30/12/2004, Seção I, Pág. 112 A 114) 
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REGIMENTO INTERNO COMUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 

NUTRICIONISTAS DAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª E 7ª REGIÕES 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 
 

Art. 1º. Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), instituídos 
nos termos da Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto 
nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980, são autarquias federais, com personalidade 
jurídica de direito público e autonomia técnica, administrativa, financeira e 
patrimonial.  
 

Art. 2º. Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), na forma da 
legislação reguladora, têm as seguintes finalidades gerais: 
 

I - orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das profissões de 
nutricionista e de técnico de 2º grau, de grau médio ou equivalente nas áreas de 
Alimentação e Nutrição; 

 
II - fiscalizar as atividades desenvolvidas nas áreas de Alimentação e 

Nutrição, com vistas a assegurar que sejam executadas por profissionais habilitados 
e a preservar o interesse dos destinatários; 

 
III - atuar como órgão julgador originário em processos administrativos 

e disciplinares relacionados com a orientação, disciplina e fiscalização do exercício e 
das atividades profissionais nas áreas de Alimentação e Nutrição. 

 
Parágrafo único. As competências dos Conselhos Regionais de 

Nutricionistas, no âmbito das respectivas Regiões, são aquelas definidas no art. 10 
da Lei n° 6.583, de 20 de outubro de 1978, e no art. 13 do Decreto n° 84.444, de 30 
de janeiro de 1980. 

 
CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 3º. Os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) têm a 
seguinte estrutura básica: 

 
I - órgão de deliberação superior, o Plenário; 
 
II - órgão executivo, a Diretoria; 
 
III - órgão de coordenação e gestão, a Presidência; 
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IV - órgãos de orientação, disciplina, apoio e assessoramento: 
 

a) comissões permanentes: 
 
1) Comissão de Tomada de Contas (CTC); 
 
2) Comissão de Ética (CE); 
 
3) Comissão de Fiscalização (CF); 
 
4) Comissão de Formação Profissional (CFP); 
 
5) Comissão de Comunicação (CCom); e 
 
6) Comissão de Licitação (CL); 
 
b) comissões especiais e transitórias e grupos de trabalho; 
 
c) câmaras técnicas. 

 
CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS 
 

SEÇÃO I 
DO PLENÁRIO 

 
Art. 4º. O Plenário, órgão de deliberação superior, é composto por 9 

(nove) Conselheiros Efetivos, eleitos na forma da legislação específica e das normas 
próprias baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas. 

 
Parágrafo único. Para cada Conselheiro Efetivo haverá um 

Conselheiro Suplente, eleitos estes segundo as mesmas disposições que regulam a 
eleição daqueles. 

 
Art. 5°. Os Conselheiros Suplentes participam das sessões plenárias 

do Conselho Regional de Nutricionistas quando convocados e, mediante 
designação, atuam nas comissões permanentes, especiais e transitórias, nos grupos 
de trabalho e nas câmaras técnicas. 

 
Parágrafo único. A participação de Conselheiros Suplentes nas 

Comissões Permanentes de Tomada de Contas (CTC) e de Ética (CE) será com 
direito a voz e sem direito a voto; nas demais comissões, grupos de trabalho e 
câmaras técnicas a participação será com direito a voz e a voto. 
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Art. 6º. Compete ao Plenário: 
 

I - cumprir a legislação em vigor, as normas emanadas do Conselho 
Federal de Nutricionistas e as contidas neste Regimento, bem como zelar pela 
aplicação dos seus dispositivos no âmbito de sua jurisdição; 

 
II - eleger, anualmente, em votação secreta e por maioria simples, 

dentre os Conselheiros Efetivos, a Diretoria, a Comissão de Tomada de Contas 
(CTC), a Comissão de Ética (CE) e a Comissão de Fiscalização (CF), dando-lhes 
posse imediata; 

 
III - deliberar sobre a proposta de estrutura dos órgãos técnicos e 

administrativos e sobre a criação e provimento dos empregos efetivos e dos cargos 
em comissão; 

 
IV - decidir sobre matérias e assuntos de competência do Conselho 

Regional de Nutricionistas; 
 
V - eleger, entre seus membros, o representante para composição do 

Colégio Eleitoral a que se refere o art. 5º do Decreto nº 84.444, de 1980; 
 
VI - autorizar a contratação de assessorias especiais; 
  
VII - processar e julgar os atos de sua competência originária; 
 
VIII - aprovar a política regional de orientação, fiscalização e disciplina 

do exercício profissional; 
 
IX - aprovar relatório de gestão; 
 
X - autorizar o Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas a 

firmar acordos, convênios e contratos de assistência técnica, financeira, 
administrativa e cultural com entidades de classe, órgãos públicos e instituições 
privadas, ressalvadas as competências que lhe sejam próprias; 

 
XI - baixar atos e instruções normativas de sua competência; 
 
XII - criar e extinguir Delegacias ou Representações na área de sua 

jurisdição;  
 
XIII - criar e extinguir comissões permanentes, especiais e transitórias, 

grupos de trabalho, câmaras técnicas e assessorias, designando seus membros e, 
quando for o caso, autorizando a contratação de pessoal qualificado para suprir as 
respectivas necessidades; 
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XIV - conceder licenças e afastamentos ao Presidente, aos demais 
membros da Diretoria, aos Conselheiros Efetivos e aos Conselheiros Suplentes, 
sempre que necessário; 

 
XV - referendar e anular atos da Diretoria, deliberando sobre as suas 

conseqüências neste último caso; 
 
XVI - autorizar o afastamento de qualquer dos membros da Diretoria e 

de Conselheiros para o cumprimento de missão ou serviço do Conselho Regional de 
Nutricionistas ou do Sistema CFN/CRN, quando isso não se revestir em atribuição 
própria da Diretoria ou do Presidente; 

 
XVII - deliberar sobre aplicação de penalidades a pessoas físicas e 

jurídicas;  
 
XVIII - deliberar sobre pareceres de relatores de processos ou 

matérias, pareceres das comissões permanentes, especiais e transitórias e das 
assessorias permanentes e especiais;  

 
XIX - proceder à indicação de nutricionista, a ser homologada pelo 

Conselho Federal de Nutricionistas, para recompor o Plenário deste até final do 
mandato, nos casos de vacância do conselheiro titular e ausência de suplentes, 
sempre que o número de integrantes do colegiado inviabilize o quorum das reuniões 
plenárias; 

 
XX - autorizar a instauração de sindicância ou inquérito administrativo 

no Conselho Regional de Nutricionistas, quando houver indícios ou denúncias de 
irregularidades em que seja questionada a regularidade dos atos de gestão e 
administração, sem prejuízo da possibilidade de a Diretoria ou a Presidência decidir 
nos casos de urgência; 

 
XXI - autorizar as aquisições e alienações de bens patrimoniais móveis 

e imóveis, aqueles a partir do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e estes em 
qualquer valor, sem prejuízo da obrigatoriedade de observância das normas de 
licitações e contratos a que estão obrigados e das demais normas baixadas pelo 
Conselho Federal de Nutricionistas;  

 
XXII - aprovar as propostas e reformulações orçamentárias, prestações 

de contas mensais e anuais, programas anuais de trabalho e relatórios de gestão do 
Conselho Regional de Nutricionistas; 

 
XXIII - deliberar sobre os pareceres da Comissão de Tomada de 

Contas (CTC) quanto a documentos contábeis do Conselho Regional de 
Nutricionistas, determinando os encaminhamentos cabíveis; 
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XXIV - deliberar sobre pareceres das demais comissões e sobre 
assuntos da ordem do dia; 

 
XXV - deliberar sobre assuntos decididos “ad referendum” pela 

Presidência e pela Diretoria; 
 
XXVI - deliberar sobre a participação de nutricionistas ou outros 

profissionais para apoio técnico aos trabalhos do Conselho Regional de 
Nutricionistas; 

 
XXVII - decidir sobre os casos omissos e sobre aqueles que conflitem 

com este Regimento. 
 
Parágrafo único. Para o funcionamento e deliberação pelo Plenário do 

Conselho Regional de Nutricionistas observar-se-á o seguinte: 
 
I - a instalação das sessões exigirá presença de maioria simples da 

totalidade dos seus membros; 
 
II - as deliberações serão aprovadas por maioria simples dos 

presentes, ressalvado o disposto no inciso seguinte; 
 
III - as matérias dos incisos XV e XXI deste artigo exigirão aprovação 

por dois terços de seus membros. 
 

SEÇÃO II 
DOS CONSELHEIROS 

 
Art. 7º. São atribuições dos Conselheiros Efetivos: 
 
I - participar das sessões plenárias do Conselho Regional de 

Nutricionistas, respeitado o disposto no art. 8°; 
 
II - analisar matérias e relatar processos; 
 
III - desempenhar encargos para os quais forem designados; 
 
IV - apresentar sugestões visando ao aperfeiçoamento dos serviços e 

atribuições do Conselho Regional de Nutricionistas e do exercício da profissão; 
 
V - representar o Conselho Regional de Nutricionistas, por delegação 

do Plenário ou do Presidente. 
 
§ 1º. No desempenho dos seus encargos os Conselheiros poderão, no 

âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas, requisitar informações e 
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esclarecimentos de que necessitem, os quais deverão ser prontamente atendidos, 
respeitadas as normas de regulação interna. 

 
§ 2º. Aos Conselheiros Suplentes aplicam-se, quando convocados, as 

disposições dos incisos I e II deste artigo e, em qualquer caso, as dos demais 
incisos. 

 
Art. 8º. Os Conselheiros Efetivos e, quando convocados, os 

Conselheiros Suplentes, obrigam-se a comparecer às sessões plenárias, nas datas 
e horários  previamente fixados. 

 
§ 1º. Os Conselheiros Efetivos e, quando convocados, os Conselheiros 

Suplentes, estando impedidos de comparecer às sessões plenárias, devem justificar 
por escrito sua ausência ao Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo os casos de comprovada 
urgência, cujas faltas serão justificadas na primeira oportunidade que se seguir. 

 
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo antecedente, inclusive 

quanto à necessidade de justificação das faltas, sempre que for atingido, no ano 
civil, o número de seis faltas por Conselheiro, computadas as faltas justificadas e as 
não justificadas, o Presidente submeterá ao Plenário proposição no sentido de ser 
suspenso o mandato do Conselheiro faltante até a sua apresentação pessoal no 
Conselho Regional de Nutricionistas, convocando-se a seguir Conselheiro Suplente 
para assumir a efetividade provisoriamente, observada a ordem dos §§ 3° e 4º. 

 
§ 3º. Os Conselheiros Efetivos serão substituídos nos seus 

impedimentos eventuais pelos respectivos Suplentes, mediante convocação do 
Presidente. 

 
§ 4º. No impedimento do respectivo Suplente, será convocado, outro 

Suplente. 
 
§ 5º. As faltas de Conselheiros, quando justificadas em razão de 

estarem em missão do Conselho Regional de Nutricionistas ou do Sistema 
CFN/CRN, não serão submetidas ao disposto no § 2°. 

 
Art. 9º. Na ocorrência de vaga de Conselheiro Efetivo, será convocado 

para preenchê-la, em caráter permanente, o respectivo Suplente. 
 
Art. 10. O exercício de cargo de Conselheiro tem caráter voluntário e 

honorífico, inexistindo qualquer relação empregatícia ou contratual com o Conselho 
Regional de Nutricionistas. 

 
Parágrafo único. Os Conselheiros Efetivos e os Conselheiros 

Suplentes, estes quando convocados ou designados para o exercício de encargos 
no Conselho Regional de Nutricionistas ou em locais por este indicados, terão direito 
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à percepção de diárias ou de ajudas de custo e ao fornecimento das passagens 
necessárias ao exercício de suas atribuições, nas condições estabelecidas em 
normas próprias do Conselho Federal de Nutricionistas e do Conselho Regional de 
Nutricionistas. 

 
Art. 11. O Conselheiro Efetivo e, quando na efetividade, o Conselheiro 

Suplente, que durante um ano, sem justificativa, faltar a 3 (três) sessões plenárias 
consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, perderá o mandato. 

 
Parágrafo único. A perda do mandato, na hipótese deste artigo, será 

precedida de processo em que se assegure ampla defesa, ficando, contudo, durante 
a sua tramitação, suspenso o exercício do mandato, sendo convocado para exercê-
lo o Suplente na ordem indicada neste Regimento. 
 

SEÇÃO III 
DA DIRETORIA 

 
Art. 12. A Diretoria, órgão executivo do Conselho Regional de 

Nutricionistas, é composta dos seguintes membros: 
 
I - Presidente; 
 
II - Vice-Presidente; 
 
III - Secretário; e 
 
IV - Tesoureiro. 
 
Parágrafo único. A Diretoria é eleita anualmente dentre os 

Conselheiros Efetivos, por escrutínio secreto e maioria de votos, em sessão plenária 
especialmente convocada, sendo permitida a reeleição. 

 
Art. 13. A Diretoria reúne-se, sempre que necessário, por simples 

convocação do Presidente. 
 
§ 1º. O membro da Diretoria que faltar, sem justificativa, a 3 (três) 

Reuniões de Diretoria consecutivas ou a 6 (seis) intercaladas, perderá o cargo para 
o qual foi eleito no órgão executivo, preservando o mandato de Conselheiro. 

 
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo antecedente, sempre que 

for atingido, no ano de duração do mandato da Diretoria, o número de seis faltas por 
membro da Diretoria, computadas as faltas justificadas e as não justificadas, o 
Presidente submeterá ao Plenário proposição no sentido de ser ratificada a 
permanência no cargo ou de ser cassado o mandato na Diretoria e eleito um 
substituto. 
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Art. 14. Em caso de vacância de cargo na Diretoria, o Plenário elegerá 
o substituto, que exercerá o respectivo cargo até a próxima eleição anual dos seus 
membros. 

 
Art. 15. À Diretoria compete: 
 
I - cumprir as decisões do Plenário; 
 
II - estabelecer a estrutura de serviços técnicos e administrativos do 

Conselho Regional de Nutricionistas, incluindo o pessoal empregado e os 
prestadores de serviços; 

 
III - estabelecer e controlar as atribuições do pessoal e prestadores de 

serviços técnicos e administrativos; 
 
IV - elaborar relatório de gestão, ao final do seu mandato, indicando as 

atividades realizadas e a situação financeira da entidade; 
 
V - propor ao Plenário a Política de Recursos Humanos e a criação de 

empregos efetivos e dos cargos em comissão necessários ao desempenho das 
atividades do Conselho Regional de Nutricionistas 

 
VI - deliberar, “ad referendum” do Plenário, sobre assuntos de urgência 

ou relevância administrativa; 
 
VII - outras atividades que venham a ser fixadas pelo Plenário. 
 
Art. 16. Ao Presidente compete: 
 
I - cumprir e fazer cumprir as normas legais de regulação dos 

Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, as Resoluções do CFN, este 
Regimento e as deliberações do Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas; 

 
II - administrar o Conselho Regional de Nutricionistas em sua plenitude, 

podendo designar representante ou procurador, salvo para movimentação de contas 
bancárias, que competirá sempre às pessoas designadas neste Regimento, em 
caráter indelegável; 

 
III - assinar, juntamente com o Secretário, e fazer publicar os atos 

oficiais e normativos, decorrentes de decisões do Plenário e da Diretoria; 
 
IV - movimentar, juntamente com o Tesoureiro, e na falta deste com o 

Secretário, os recursos financeiros do Conselho Regional de Nutricionistas, firmando 
atos de responsabilidade, assinando cheques, contratos, títulos e demais 
instrumentos de que resultem despesas ou a assunção de compromisso oneroso; 
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V - autorizar, mediante prévia delegação do Plenário quando não for o 
caso de exercício de competências próprias, o pagamento de despesas 
orçamentárias e, na falta de delegação, fazê-lo “ad referendum” do Plenário; 

 
VI - convocar as reuniões do Plenário e da Diretoria; 
 
VII - apresentar ao Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas 

proposta orçamentária anual, planos de metas e prestação de contas do exercício 
anterior; 

 
VIII - propor ao Plenário a abertura de crédito, transferência de 

recursos orçamentários e mutações patrimoniais; 
 
IX - assinar acordos, convênios e contratos, previamente aprovados 

pelo Plenário quando exigida essa autorização, sem prejuízo do disposto nos itens 
III e IV; 

 
X - dar posse aos Conselheiros Efetivos e Conselheiros Suplentes 

eleitos para o mandato seguinte; 
 
XI - convocar, abrir, presidir e encerrar as sessões do Plenário, 

designando, quando for o caso, Secretário “ad hoc”, orientando os trabalhos e 
zelando por sua ordem e disciplina; 

 
XII - proferir voto de qualidade, quando a decisão sobre determinada 

matéria, após segunda votação, resultar em empate; 
 
XIII - distribuir aos Conselheiros Efetivos e aos Conselheiros Suplentes 

convocados, para relato, os processos e matérias sujeitas à deliberação do Plenário; 
 
XIV - despachar processos e matérias de expediente, bem como 

assinar a correspondência oficial do Conselho Regional de Nutricionistas, sem 
prejuízo da possibilidade de delegar as mesmas atribuições; 

 
XV - propor ao Plenário a realização de concurso público para 

contratação de pessoal necessário ao desempenho das atividades do Conselho 
Regional de Nutricionistas; 

 
XVI - propor à aprovação do Plenário a edição de norma reguladora da 

seleção e contratação de pessoal para provimento dos empregos efetivos e dos 
cargos em comissão necessários ao desempenho das atividades do Conselho 
Regional de Nutricionistas, supletivamente às normas baixadas pelo Conselho 
Federal de Nutricionistas; 

 
XVII - designar os responsáveis pela execução dos serviços técnicos, 

administrativos e de caráter econômico-financeiro; 
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XVIII - baixar atos designando comissões transitórias, especiais, 

grupos de trabalho e assessorias especiais; 
 
XIX - propor ao Plenário a contratação temporária de serviços, 

podendo fazê-lo “ad referendum”, desde que justificada a sua necessidade inadiável; 
 
XX - autorizar a expedição de certidão, conceder vista de processos e 

decidir questões de ordem e de fato; 
 
XXI - suspender, por decisão fundamentada, a execução de qualquer 

deliberação do Plenário, que constate ser inconveniente ou contrária aos interesses 
do Conselho Regional de Nutricionistas, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.583, de 20 
de outubro de 1978, devendo submeter tal decisão ao Plenário na primeira sessão 
seguinte a tal decisão; 

 
XXII - baixar atos de competência do Plenário, “ad referendum” deste, 

em matéria que, por sua urgência, reclame decisão imediata, devendo submetê-los 
ao Plenário na primeira sessão que se seguir; 

 
XXIII - outras ações que lhe sejam atribuídas em normas próprias do 

Conselho Federal de Nutricionistas ou do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 
Art. 17. Compete ao Vice-Presidente: 
 
I - substituir o Presidente em seus impedimentos, faltas e licenças, 

assumindo todas as suas atribuições em tais casos; 
 
II - assessorar o Presidente no desempenho de suas atribuições; 
 
III - executar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Presidente ou pelo Plenário; 
 
IV - desenvolver outras ações que lhe sejam atribuídas em normas 

próprias do Conselho Federal de Nutricionistas ou do Conselho Regional de 
Nutricionistas. 

 
Art. 18. Ao Secretário compete: 
 
I - supervisionar as atividades dos órgãos integrantes do Conselho 

Regional de Nutricionistas, exceto aquelas de conteúdo econômico-financeiro, 
propondo as medidas necessárias para melhoria do andamento dos trabalhos; 

 
II - assinar, com o Presidente, os atos oficiais e normativos decorrentes 

das decisões do Plenário e da Diretoria; 
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III - preparar a pauta dos trabalhos e secretariar as reuniões do 
Plenário e da Diretoria, elaborando atas que deverão ser submetidas à aprovação na 
sessão seguinte; 

 
IV - proceder à verificação de “quorum” nas reuniões e sessões; 
 
V - elaborar até o dia 31 de janeiro o relatório anual de gestão do 

Conselho Regional de Nutricionistas, referente ao exercício anterior; 
 
VI - lavrar os termos de abertura e encerramento dos livros de atas e 

outros relacionados aos serviços e atividades do Conselho Regional de 
Nutricionistas, assinando e autenticando-os com o Presidente; 

 
VII - assinar cheques, autorizações de saques e de pagamentos e 

endossos, nas faltas, licenças ou impedimentos do Tesoureiro; 
 
VIII - substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos, exercendo 

todas as suas atribuições em tais casos; 
 
IX - outras ações que lhe sejam atribuídas em normas próprias do 

Conselho Federal de Nutricionistas ou do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 
Art. 19. Ao Tesoureiro compete: 
 
I - movimentar com o Presidente as contas bancárias, assinando para 

este fim cheques e demais documentos de que resultem despesas ou movimentação 
de valores; 

 
II - assinar com o Presidente as prestações de contas mensais e 

anuais e outros documentos de natureza econômica; 
 
III - supervisionar a elaboração da proposta orçamentária e 

acompanhar a sua execução, garantindo compatibilidade da despesa com a receita, 
mantendo o controle da movimentação financeira; 

 
IV - controlar o patrimônio do Conselho Regional de Nutricionistas, 

supervisionando a contínua atualização do inventário de seus bens patrimoniais; 
 
V - informar e orientar o Plenário e demais membros da Diretoria sobre 

os assuntos econômico-financeiros de interesse do Conselho Regional de 
Nutricionistas; 

 
VI - selecionar, com o Presidente, o pessoal necessário à execução 

dos serviços financeiros, observadas as disposições próprias a respeito da seleção e 
contratação de pessoal; 
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VII - assinar o termo de responsabilidade, referente aos bens 
patrimoniais do Conselho Regional de Nutricionistas, no momento de posse da 
Diretoria e da apresentação da prestação de contas; 

 
VIII - outras ações que lhe sejam atribuídas em normas próprias do 

Conselho Federal de Nutricionistas ou do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 

SEÇÃO IV 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 
SUBSEÇÃO I 

DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
 

Art. 20. A Comissão de Tomada de Contas (CTC) é órgão de 
assessoramento da Diretoria e do Plenário, e será composta por 3 (três) 
Conselheiros Efetivos, eleitos imediatamente após a eleição da Diretoria, com 
mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. 

 
§ 1º. Em caso de ausência ou vacância de cargo de membro da 

Comissão de Tomada de Contas (CTC), o Plenário elegerá o substituto dentre os 
Conselheiros Efetivos, cabendo ao eleito completar o mandato em curso. 

 
§ 2º. É vedada a participação de membro da Diretoria na composição 

da Comissão de Tomada de Contas (CTC). 
 
§ 3º. A critério do Plenário e nos termos em que venham a ser 

designados em ato do Presidente, a Comissão de Tomada de Contas (CTC) poderá 
contar com a colaboração de Conselheiros Suplentes, tendo eles direito à voz e não 
a voto. 

 
Art. 21. A Comissão de Tomada de Contas (CTC) reunir-se-á, 

periodicamente, conforme a programação definida pelo Plenário, para apreciação 
das contas do Conselho Regional de Nutricionistas, analisando e emitindo parecer 
sobre as prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações 
orçamentárias e demais assuntos correlatos. 

 
Parágrafo único. Os pareceres da Comissão de Tomada de Contas 

(CTC) serão encaminhados ao Plenário, que deliberará sobre sua homologação ou 
não, com vistas a atender às exigências dos órgãos de controle interno e externo. 

 
Art. 22. Compete à Comissão de Tomada de Contas (CTC): 
 
I - verificar se foram devidamente recebidas as importâncias 

destinadas ao Conselho Regional de Nutricionistas; 
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II - fiscalizar, periodicamente, os serviços de Tesouraria e 
Contabilidade do Conselho Regional de Nutricionistas, examinando livros e demais 
documentos relativos à gestão econômico-financeira; 

 
III - solicitar ao Presidente os elementos necessários ao desempenho 

de suas atribuições, inclusive assessoramento técnico; 
 
IV - solicitar esclarecimentos ao Tesoureiro sempre que julgar 

necessário; 
 
V - emitir parecer sobre propostas de aquisições e alienações de bens 

móveis e imóveis, pelo Conselho Regional de Nutricionistas, quando requisitado pelo 
Plenário. 

  
§ 1º. É facultado à Comissão de Tomada de Contas (CTC) o acesso a 

toda documentação relacionada às contas do Conselho Regional de Nutricionistas, 
podendo recomendar a intervenção administrativa na unidade gestora em caso de 
recusa injustificada. 

 
§ 2º. Os integrantes da Comissão de Tomada de Contas (CTC) 

escolherão, dentre os seus membros, um coordenador. 
 
Art. 23. A Comissão de Tomada de Contas (CTC) contará com 

acompanhamento permanente da Assessoria Contábil e, sempre que necessário, da 
Assessoria Jurídica e dos demais setores técnicos e administrativos do Conselho 
Regional de Nutricionistas. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA COMISSÃO DE ÉTICA 
 

Art. 24. A Comissão de Ética (CE) é órgão de assessoramento da 
Diretoria e do Plenário, e será composta por 3 (três) Conselheiros Efetivos, eleitos 
pelo Plenário para um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. 

 
§ 1º. A Comissão de Ética (CE) será integrada por um dos membros da 

Diretoria, eleito pelo Plenário. 
 
§ 2º. A critério do Plenário e nos termos em que venham a ser 

designados em ato do Presidente, a Comissão de Ética (CE) poderá contar com a 
colaboração de Conselheiros Suplentes e de representantes da comunidade 
profissional, tendo eles direito à voz e não a voto. 

 
§ 3º. Os integrantes da Comissão de Ética (CE) escolherão, dentre os 

seus membros, um coordenador. 
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Art. 25. Compete à Comissão de Ética (CE): 
 
I - apurar as transgressões de natureza ética praticadas por pessoas 

físicas no exercício da profissão de nutricionista ou de técnico em nutrição e 
dietética, ou em cargo ou mandato em órgão de classe dos nutricionistas ou dos 
técnicos em nutrição e dietética; 

 
II - emitir parecer sobre outros assuntos de natureza ético-disciplinar, 

quando solicitado pelo Plenário, pela Diretoria ou pelo Presidente do Conselho 
Regional de Nutricionistas; 

 
III - instruir os processos disciplinares instaurados e encaminhá-los ao 

Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, para posterior decisão do 
Plenário; 

  
IV - observar as disposições do Código de Ética do Nutricionista, do 

Código de Ética dos Técnicos e do Regulamento de Processamento Disciplinar 
aprovados pelo Conselho Federal de Nutricionistas;  

 
V - estender sua função orientadora a outros aspectos da ética e 

disciplina profissionais não mencionados nos incisos anteriores. 
 

SUBSEÇÃO III 
DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 26. A Comissão de Fiscalização (CF) é órgão de assessoramento 

da Diretoria e do Plenário, e será composta por 3 (três) membros, Conselheiros 
Efetivos, eleitos pelo Plenário para um período de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. 

 
§ 1º. A Comissão de Fiscalização (CF) será integrada por um dos 

membros da Diretoria, eleito pelo Plenário. 
 
§ 2º. A critério do Plenário e nos termos em que venham a ser 

designados em ato do Presidente, a Comissão de Fiscalização (CF) poderá contar 
com a colaboração de outros Conselheiros Efetivos e Suplentes e de representantes 
da comunidade profissional, tendo eles direito à voz e não a voto. 

 
§ 3º. Os integrantes da Comissão de Fiscalização (CF) escolherão, 

dentre seus membros, um Coordenador. 
 
Art. 27. Compete à Comissão de Fiscalização (CF): 
 
I - propor ao Plenário a política de fiscalização do Conselho Regional 

de Nutricionistas; 
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II - programar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela 
Fiscalização; 

 
III - emitir parecer sobre outros assuntos referentes à fiscalização; 
 
IV - estender sua função orientadora a outros aspectos da fiscalização 

não mencionados nos incisos anteriores; 
 
V - elaborar instruções para o exercício da fiscalização, atendendo aos 

fundamentos legais pertinentes; 
 
VI - informar a Diretoria, através dos relatórios mensais, sobre ações 

que desenvolveu, e as atividades desenvolvidas pelo órgão da fiscalização; 
 
VII - desenvolver outras atribuições que venham a ser definidas pelo 

Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Art. 28. A Comissão de Formação Profissional (CFP) é órgão de 

assessoramento da Diretoria e do Plenário, e será composta por 3 (três) membros, 
Conselheiros Efetivos ou Suplentes, eleitos pelo Plenário, para um período de 1 (um) 
ano, podendo ser reeleitos. 

 
§ 1º. A critério do Plenário e nos termos em que venham a ser 

designados em ato do Presidente, a Comissão de Formação Profissional (CFP) 
poderá contar com a colaboração de outros Conselheiros Efetivos ou Suplentes e de 
representantes da comunidade profissional e acadêmica, tendo eles direito à voz e 
não a voto. 

 
§ 2º. Os integrantes da Comissão de Formação Profissional (CFP) 

escolherão, dentre seus membros, um Coordenador. 
 
Art. 29. Compete à Comissão de Formação Profissional (CFP): 
 
I - acompanhar o desenvolvimento do ensino na área de Alimentação e 

Nutrição e sua relação com a prática profissional, subsidiando o Plenário e a 
Diretoria no encaminhamento de suas atribuições específicas; 

 
II - cooperar com os poderes públicos nos assuntos relativos à 

formação profissional; 
 
III - colaborar com associações de classe, instituições de ensino e 

demais entidades para a melhoria da qualificação profissional; 
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IV - funcionar como agente de integração do Conselho Regional de 
Nutricionistas com as instituições que graduam nutricionistas e formam técnicos nas 
áreas de Alimentação e Nutrição, bem como junto aos profissionais e estudantes da 
área de Alimentação e Nutrição; 

 
V - elaborar projetos de normas a serem submetidas à apreciação do 

Plenário do Conselho Federal de Nutricionistas para orientar e aperfeiçoar a 
formação profissional; 

 
VI - desenvolver outras atribuições que venham a ser definidas pelo 

Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 

SUBSEÇÃO V 
DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

 
Art. 30. A Comissão de Comunicação (CCom) é órgão de 

assessoramento da Diretoria e do Plenário, e será composta por 3 (três) membros, 
Conselheiros Efetivos ou Suplentes, eleitos pelo Plenário, para um período de 1 (um) 
ano, podendo ser reeleitos. 

  
§ 1º. A critério do Plenário e nos termos em que venham a ser 

designados em ato do Presidente, a Comissão de Comunicação (CCom) poderá 
contar com a colaboração de Conselheiros Efetivos ou Suplentes e de 
representantes da comunidade profissional, tendo eles direito à voz e não a voto. 

 
§ 2º. Os integrantes da Comissão de Comunicação (CCom) 

escolherão, dentre seus membros, um Coordenador. 
 
§ 3º. A Comissão de Comunicação (CCom) poderá ter assessoria de 

profissionais ou de empresas da área de comunicação e, quando necessário, da 
Assessoria Jurídica e dos demais setores técnicos e administrativos do Conselho 
Regional de Nutricionistas. 

 
Art. 31. Compete à Comissão de Comunicação (CCom): 
 
I - elaborar informativos para divulgação das ações do Conselho 

Federal de Nutricionistas e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, de trabalhos 
científicos, da prática profissional e de matérias de interesse das entidades de classe 
da área de Alimentação e Nutrição; 

 
II - providenciar a atualização das informações de interesse do 

Conselho Federal de Nutricionistas, dos Conselhos Regionais de Nutricionistas, dos 
profissionais e do público em geral, divulgando-as por meio de correio eletrônico, 
página de informação e outros; 
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III - estabelecer contatos regulares com a imprensa nacional e regional, 
no sentido de divulgar ações do Conselho Federal de Nutricionistas e dos Conselhos 
Regionais de Nutricionistas, assim como assuntos de relevante importância para a 
profissão e para a área de Alimentação e Nutrição em geral; 

 
IV - organizar campanhas publicitárias e de marketing do Conselho 

Regional de Nutricionistas; 
 
V - providenciar o levantamento de pautas que possam gerar notícias 

de âmbito nacional e regional; 
 
VI - desenvolver outras atribuições que venham a ser definidas pelo 

Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Art. 32. A Comissão de Licitação será composta dentre Conselheiros 

Efetivos ou Suplentes, funcionários ou prestadores de serviços ao Conselho 
Regional de Nutricionistas, nomeados pela Presidência para um período de 1 (um) 
ano, podendo ser reconduzidos. 

 
Parágrafo único. A designação, a recondução e as atribuições da 

Comissão de Licitação, bem como a constituição de comissões especiais de 
licitações, observarão as disposições legais pertinentes. 

 
 

SEÇÃO V 
DAS COMISSÕES ESPECIAIS E TRANSITÓRIAS, DAS CÂMARAS TÉCNICAS, 

DOS GRUPOS DE TRABALHO E DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS 
. 

Art. 33. As comissões especiais e transitórias, as câmaras técnicas, os 
grupos de trabalho e as assessorias especiais serão criados, conforme as 
respectivas competências, pelo Plenário, pela Diretoria ou pelo Presidente do 
Conselho Regional de Nutricionistas, para fins específicos, obedecendo ao seguinte: 

 
I - as comissões, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e as 

assessorias serão criados por ato em que deverão ser indicados seus componentes, 
finalidades e prazos de funcionamento; 

 
II - o número de componentes não poderá ser inferior a 3 (três) e nem 

superior a 5 (cinco), devendo a indicação dos nomes ser aprovada pelo Plenário, 
ressalvada essa exigência quanto às designações de competência da Diretoria e da 
Presidência; 

 



 
 

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA DF 
CEP 70340-000 - FONE (61) 225-6027 FAX (61) 323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2007\RESOLUÇÕES-2004\RESOL-CFN-356-REGIMENTO-CRN(28-12-2004)FINAL.doc 

Página 19 de 28 

III - cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria 
contará com um coordenador eleito entre os seus membros, salvo se o ato de 
designação já o indicar; 

 
IV - cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria 

reunir-se-á com a maioria de seus membros; 
 
V - cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria 

solicitará ao Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas medidas 
necessárias à viabilidade dos seus trabalhos; 

 
VI - o prazo necessário para a consecução dos trabalhos será o 

estabelecido no ato de constituição da comissão, câmara técnica, grupo de trabalho 
ou assessoria, podendo ser prorrogado; 

 
VII - as reuniões devem ser registradas em relatórios e atas, 

devidamente assinados por todos os membros presentes ao respectivo evento; 
 
VIII - os resultados dos trabalhos, sob a forma de relatório, parecer e 

conclusão, serão submetidos à apreciação do Plenário, da Diretoria ou da 
Presidência, conforme a origem ou a orientação contida no ato da designação. 

 
Parágrafo único. As assessorias especiais de que trata este artigo 

não se confundem com aquelas destinadas ao atendimento das necessidades de 
serviços técnicos e administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas, as quais 
serão contratadas ou designadas pelo Presidente, ouvido o Plenário, para o 
atendimento de demandas específicas. 

 
 

SEÇÃO VI 
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

 
Art. 34. Os serviços técnicos e administrativos do Conselho Regional 

de Nutricionistas são os definidos nesta Seção, sem prejuízo da possibilidade de o 
Plenário, por proposta da Diretoria ou da Presidência, dispor sobre a criação de 
outros que se fizerem necessários. 

 
Parágrafo único. Os serviços técnicos e administrativos necessários 

ao atendimento das demandas do Conselho Regional de Nutricionistas serão 
executados por empregados, contratados em regime efetivo ou em comissão, e por 
prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, os quais ficam vinculados 
hierárquica e funcionalmente à Presidência. 
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SUBSEÇÃO I 
DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Art. 35. Compete à Assessoria Jurídica: 
 
I - assessorar o Conselho Regional de Nutricionistas nos assuntos de 

natureza jurídica; 
 

II - emitir relatórios que consubstanciem o estágio de execução dos 
trabalhos de sua área de atuação, em especial relatório mensal dos processos 
judiciais em andamento, com as respectivas situações; 

 
III - patrocinar os interesses  do Conselho Regional de Nutricionistas 

perante o Poder Judiciário e nos demais casos fixados em instrumento procuratório, 
observados os limites do respectivo mandato, inclusive quanto ao poder de receber 
citações e intimações; 

 
IV - participar de reuniões e eventos quando devidamente convocado; 
 
V - manifestar-se, por escrito, ao Presidente do órgão, 

obrigatoriamente, sempre que constatar a existência de ilegalidade de qualquer ato 
que tenha sido submetido à sua apreciação; 

 
VI - responder pelo cumprimento dos prazos nos processos judiciais 

sob a sua guarda, salvo determinação em contrário, por escrito; 
 
VII - responder consultas e emitir parecer, quando assim for 

requisitado, em processos, objetivando subsidiar o exame e relatoria a cargo dos 
relatores; 

 
VIII - responder consultas e emitir pareceres de natureza jurídica em 

assuntos submetidos a seu exame; 
 
IX - analisar os aspectos legais de qualquer norma de interesse do 

Conselho Regional de Nutricionistas, a ser por este baixada, propondo as 
adequações necessárias, sempre que solicitado; 

 
X - assessorar os órgãos competentes na análise e elaboração dos 

instrumentos convocatórios de licitação, contratos, convênios e similares, e 
manifestar-se, conclusivamente, sobre os textos finais; 

 
XI - executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão 

jurídico. 
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SUBSEÇÃO II 
DA ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA 

 
Art. 36. Compete à Assessoria Contábil e Financeira: 
 
I - coordenar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua 

área de competência; 
 
II - responder a consultas e emitir pareceres de natureza contábil e 

financeira em assuntos submetidos a seu exame; 
 
III - acompanhar o desempenho da área econômico-financeira, 

propondo medidas necessárias para obtenção de resultados favoráveis para o 
Conselho Regional de Nutricionistas; 

 
IV - assessorar o Plenário, a Diretoria e a Comissão de Tomada de 

Contas nos assuntos de sua área de competência; 
 
V - controlar os registros e efetuar os cálculos relativos às obrigações 

do Conselho Regional de Nutricionistas nas áreas de pessoal e de encargos sociais; 
 
VI - controlar os registros contábeis do Conselho Regional de 

Nutricionistas, garantindo o seu adequado processamento; 
 
VII - elaborar prestações de contas mensais e anuais, propostas e 

reformulações orçamentárias, além dos livros diário e razão; 
 
VIII - orientar o cumprimento de normas gerais da contabilidade, assim 

como instruções específicas dos órgãos de controle interno e externo; 
 
IX - manifestar-se, por escrito, ao Presidente do Conselho Regional de 

Nutricionistas, obrigatoriamente, sempre que constatar a existência de ilegalidade de 
qualquer ato que tenha sido submetido à sua análise, em especial sobre 
documentos de natureza contábil, devendo o seu relatório ser apreciado pelo 
Plenário e arquivado com o respectivo processo; 

 
X - executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão 

contábil-financeiro; 
 
XI - participar de reuniões e eventos quando devidamente convocado. 
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SUBSEÇÃO III 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO, DOS 
EMPREGADOS E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
Art. 37. Respeitadas as normas próprias baixadas pelo Conselho 

Federal de Nutricionistas quanto ao ingresso de pessoal, inclusive a exigibilidade de 
concurso público para os empregos efetivos, e a natureza das atribuições, os 
empregados do Conselho Regional de Nutricionistas serão contratados pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e investidos em emprego efetivo ou em 
cargo de provimento em comissão. 

 
Art. 38. É vedada a contratação pelo Conselho Regional de 

Nutricionistas, para ocupação de emprego efetivo ou de cargo de provimento em 
comissão, ou para prestação de serviço remunerados, qualquer que seja a forma de 
contratação, de pessoas que, em relação a Conselheiro Federal ou Regional, Efetivo 
ou Suplente, ou a outro empregado do Conselho Regional de Nutricionistas, tenha, 
direta ou indiretamente, relação de parentesco até o segundo grau, colaterais e afins 
de primeiro grau, e aqueles que se lhes assemelhem, tais como companheiros, 
enteados e os parentes destes, independente do prazo de duração do pacto laboral, 
sendo nulas de pleno direito as contratações que contrariarem as presentes 
disposições. 

 
§ 1º. Ressalvada a possibilidade de cessão ao Conselho Federal de 

Nutricionistas, com ou sem ônus, de empregado ocupante de emprego efetivo, é 
vedada a disponibilidade onerosa de empregado do Conselho Regional de 
Nutricionistas para entidades sindicais, associativas e outras, resguardados os 
direitos previstos em lei. 

 
§ 2º. Ressalvado o disposto no parágrafo antecedente quanto ao 

Conselho Federal de Nutricionistas, é nula a disponibilidade que acarrete ônus para 
o Conselho Regional de Nutricionistas, realizada por qualquer dirigente, arcando o 
responsável pelo ressarcimento integral da remuneração e encargos trabalhistas e 
previdenciários durante o período da disponibilidade. 

 
Art. 39. Respeitadas as disposições legais aplicáveis e as normas 

baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, os critérios de seleção e 
contratação, assim como, o sistema de funções, remunerações e benefícios, serão 
estabelecidos em normas próprias baixadas pelo Plenário do Conselho Regional de 
Nutricionistas, que poderá delegar a atribuição à Diretoria. 

 
Art. 40. O empregado do Conselho Regional de Nutricionistas ou 

prestador de serviço é responsável pelas atribuições da sua área de competência, 
respondendo solidariamente pelo ato que praticar por ação ou omissão. 
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Parágrafo único. O empregado ou prestador de serviço que tomar 
conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade administrativa tem a 
obrigação de denunciar o fato à Presidência do Conselho Regional de Nutricionistas. 

 
Art. 41. A estrutura e organização do trabalho serão definidas pelo 

Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas, que buscará assegurar a eficiência, 
coordenação e economicidade nas ações da Administração. 

 
Art. 42. O Conselho Regional de Nutricionistas poderá definir outros 

tipos de serviços de apoio, de acordo com suas necessidades operacionais e 
administrativas. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO 
 

Art. 43. Os trabalhos do Plenário do Conselho Regional de 
Nutricionistas serão realizados em sessões plenárias ordinárias e extraordinárias. 

Art. 44. As sessões plenárias ordinárias serão convocadas pelo 
Presidente ou por maioria dos membros do Plenário, com antecedência mínima de 
10 (dez) dias, sendo sua pauta, previamente distribuída junto com a convocação, 
aprovada no início da sessão. 

 
Art. 45. As sessões plenárias extraordinárias serão realizadas, sempre 

que necessário e desde que haja disponibilidade financeira, mediante convocação 
pelo Presidente ou pela maioria dos membros do Plenário, devendo os Conselheiros 
ser notificados da data de realização das mesmas e da pauta dos trabalhos com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Art. 46. As sessões plenárias somente serão realizadas com a 

presença de, no mínimo, maioria simples de seus membros, registradas em livro 
próprio, com nome por extenso e assinatura de cada Conselheiro. 

 
Parágrafo único. Não havendo quorum o Presidente, depois de 

declarar esta situação, fará lavrar termo próprio no livro de registro das atas do 
Plenário, designando dia e hora da nova sessão. 

 
Art. 47. Nas sessões plenárias são observados: 
 
I - o expediente, que compreenderá: 
 
a) leitura, discussão e votação da ata da sessão plenária anterior; 
 
b) comunicações de assuntos diversos; 
 
c) uso da palavra pelos Conselheiros, quando a intervenção tenha 

pertinência com os assuntos comunicados; 
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II - a ordem do dia, que será constituída dos assuntos que impliquem 

em deliberação do Plenário. 
 
Art. 48. Esgotado o expediente, terá início a ordem do dia, tendo 

prioridade as matérias transferidas da sessão plenária anterior. 
 
Art. 49. O Presidente concederá a palavra aos Conselheiros para 

manifestação e apresentação de relato, na ordem em que os assuntos figurarem na 
pauta. 

 
Parágrafo único. O Presidente, em razão da importância e urgência 

da matéria, poderá submeter ao Plenário proposta, própria ou de outrem, no sentido 
de alterar a ordem a que se refere este artigo. 

 
Art. 50. Aberta a discussão de qualquer assunto, o Presidente 

concederá o período de 15 (quinze) minutos, prorrogável por igual período, para o 
relator fazer a exposição da matéria. 

 
Art. 51. Após a leitura do relatório e parecer ou voto, podem os 

Conselheiros solicitar ou prestar esclarecimentos, apresentar emendas, apartes ou 
substitutivos, não podendo cada intervenção exceder o tempo de 10 (dez) minutos. 

 
Art. 52. Terminada a discussão, o Presidente submeterá a matéria à 

votação do Plenário. 
 
§ 1º. O Conselheiro que se considerar impedido de votar deverá fazer 

justificativa fundamentada do seu impedimento, sendo isto consignado em ata. 
 
§ 2º. Aos Conselheiros aptos a votar, não cabe abstenção de voto em 

matéria de natureza ético-disciplinar. 
 
§ 3º. O Conselheiro considerado impedido de relatar ou votar matéria 

será substituído, nas mesmas funções, por outro indicado pelo Presidente. 
 
Art. 53. A matéria aprovada ou rejeitada em Plenário não poderá ser 

submetida à nova votação, salvo em apreciação de recurso cabível, ou em pedido 
de reconsideração ou revisão fundamentada em fato novo. 

 
Art. 54. Podem fazer uso da palavra em Plenário: 
 
I - Conselheiros Efetivos; 
 
II - Conselheiros Suplentes; 
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III - responsáveis por órgãos técnicos ou administrativos do Conselho 
Regional de Nutricionistas, quando chamados a se manifestarem; 

 
IV - terceiros, quando solicitados pelo Plenário ou pelo Presidente a 

prestarem esclarecimentos. 
 
Parágrafo único. Somente os Conselheiros Efetivos e os Conselheiros 

Suplentes, estes quando no exercício do cargo efetivo, têm direito a voto. 
 
Art. 55. Cabe ao Presidente manter a ordem dos trabalhos e somente 

proferir o voto de qualidade nos casos de empate na votação, respeitado o disposto 
no § 3º do artigo 56. 

 
Art. 56. A votação será sempre nominal e se processará na seguinte 

ordem: 
 
I - dos substitutivos isolados, os quais, se aprovados, modificarão o 

parecer constante do relatório; 
 
II - das emendas isoladas que, quando aprovadas, também modificarão 

o parecer constante do relatório; 
 
III - do voto ou parecer do relator. 
 
§ 1º. A votação será feita de forma global ou por itens. 
 
§ 2º. Será considerada aprovada a proposição que obtiver a maioria 

dos votos dos Conselheiros habilitados. 
 
§ 3º. Havendo empate na votação, o Presidente suspenderá a sessão 

por 10 (dez) minutos, após o que submeterá a matéria à segunda votação; 
persistindo o empate, o Presidente proferirá voto de qualidade. 

 
§ 4º. Os Conselheiros Efetivos e os Conselheiros Suplentes, estes 

quando no exercício do cargo efetivo, poderão solicitar o encaminhamento da 
votação, tendo para isso o prazo de 10 (dez) minutos. 

 
Art. 57. Aos Conselheiros Efetivos e aos Conselheiros Suplentes, 

estes quando no exercício do cargo efetivo, assiste o direito de pedir vista da matéria 
em Plenário, por ocasião de sua apresentação e antes de concluída a votação, 
devendo neste caso devolver o respectivo processo no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
Parágrafo único. Quando houver mais de um pedido de vistas sobre a 

mesma matéria, observar-se-á o seguinte: 
 
a) o prazo de vista será de até 10 (dez) dias para cada Conselheiro;  
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b) os prazos serão sucessivos; 
 
c) o Plenário designará o prazo da vista, a ordem de distribuição do 

processo, a data e local de restituição. 
 
Art. 58. As atas das sessões plenárias serão lavradas em livro próprio, 

podendo ser manuscritas ou impressas, admitindo-se, neste caso, que se faça a 
colagem das folhas impressas no livro próprio. 

 
§ 1º. O livro de atas deverá conter termo de abertura e folhas 

numeradas e rubricadas pelo Conselheiro Secretário. 
 
§ 2º. As atas impressas devem ter as folhas numeradas e rubricadas 

na margem esquerda junto ao primeiro e o último parágrafo, pelo Conselheiro 
Secretário, e finalmente encadernadas ao final de cada exercício. 

§ 3º. O acesso aos arquivos eletrônicos de atas será restrito ao 
Conselheiro Secretário e ao Presidente do CRN. 

 
§ 4º. As atas aprovadas serão assinadas primeiramente pelo 

Conselheiro Secretário e pelo Presidente, e, em seguida, pelos demais Conselheiros 
e pelas demais pessoas que participaram da sessão plenária. 

 
§ 5º. Ao final do exercício as atas digitadas devem ser encaminhadas 

para arquivamento e o arquivo eletrônico transformado em arquivo de segurança. 
 
Art. 59. As retificações de atas poderão ser determinadas pelo 

Presidente ou solicitadas por qualquer Conselheiro, em caso de erro de registro de 
dados e de outros erros materiais, e serão feitas desde que não impliquem alteração 
do teor das deliberações. 

 
Art. 60. As retificações de atas que impliquem ou possam implicar em 

alteração do teor das deliberações somente poderão ser processadas e aprovadas 
pelo Plenário, sendo vedada a alteração de matéria vencida. 

 
CAPÍTULO V 

DOS PROCESSOS 
 

Art. 61. Os processos serão formalizados em autos protocolados, 
tendo suas folhas numeradas e rubricadas na Secretaria. 

 
Art. 62. O processo, constituído na forma do artigo antecedente e das 

demais normas a respeito baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, será 
distribuído pelo Presidente a um Conselheiro para relatoria, competindo ao relator 
redigir relatório, voto fundamentado e proposta de acórdão. 
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Parágrafo único. A distribuição de processo deverá ser eqüitativa e 
atender, sempre que possível, à experiência do Conselheiro na matéria. 

 
Art. 63. O Conselheiro que se considerar impedido deverá fazer 

declaração fundamentada desse impedimento, devendo o Presidente, neste caso, 
designar outro relator. 

 
Art. 64. O relatório, voto fundamentado e proposta de acórdão deverão 

ser apresentados na sessão plenária que se seguir à distribuição, salvo se entre 
esta e aquela o prazo for inferir a cinco dias. 

 
§ 1°. O Conselheiro relator poderá requisitar o exame da matéria pelos 

órgãos técnicos do Conselho Regional de Nutricionistas, que apresentarão sua 
manifestação no prazo requisitado, salvo motivo de força maior devidamente 
justificado. 

 
§ 2º. O prazo aludido no caput deste artigo poderá ser prorrogado para 

uma e no máximo duas sessões subseqüentes, a juízo do Presidente, tendo em 
vista a importância e a complexidade da matéria. 

 
§ 3º. Os prazos ficam interrompidos se houver necessidade de alguma 

diligência, que deve ser solicitada no decurso daqueles prazos. 
 
§ 4º. O Conselheiro relator promoverá, por atos próprios, as diligências 

e requisições que entender necessárias à instrução e relatoria da matéria. 
 
Art. 65. Observar-se-ão no processamento e julgamento de matérias e 

processos as normas editadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas para 
regulação específica. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES DOS DIRETORES, CONSELHEIROS, 
ADMINISTRADORES, EMPREGADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 
Art. 66. Os membros da Diretoria, conselheiros, administradores, 

empregados e prestadores de serviços são responsáveis pelos atos que praticarem 
e pela omissão na prática de ato que lhes incumbia praticar, não podendo alegar 
desconhecimento da legislação, deste Regimento e das demais normas baixadas 
pelo Conselho Federal de Nutricionistas. 

 
§ 1º. A responsabilidade tem natureza pessoal. 
 
§ 2º. A existência de eventuais irregularidades de natureza 

administrativa deve ser comunicada à Presidência, incumbindo a esta comunicar ao 
Plenário do Conselho Regional de Nutricionistas. 

 



 
 

SRTVS, QUADRA 701, BLOCO II, SALA 406, CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, BRASÍLIA DF 
CEP 70340-000 - FONE (61) 225-6027 FAX (61) 323-7666 - E-MAIL: cfn@cfn.org.br 

G:\Dados\Administracao\Word\ANO - 2007\RESOLUÇÕES-2004\RESOL-CFN-356-REGIMENTO-CRN(28-12-2004)FINAL.doc 

Página 28 de 28 

Art. 67. As responsabilidades e as competências estão definidas na 
legislação reguladora dos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, neste 
Regimento e nas demais normas baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 68. As eleições para a composição do Conselho Regional de 
Nutricionistas observarão o disposto nas normas reguladoras baixadas pelo seu 
Plenário, respeitando o disposto na Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, no 
Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980 e nas normas próprias baixadas pelo 
Conselho Federal de Nutricionistas. 

 
Art. 69. As despesas de passagens, diárias e ajudas de custo de 

assessores, funcionários, representantes e convidados especiais convocados ou 
designados para execução de serviços específicos, correrão por conta do Conselho 
Regional de Nutricionistas, na forma das normas próprias para tanto editadas pelo 
Conselho Federal de Nutricionistas e, quando couber, pelo próprio Conselho 
Regional de Nutricionistas. 

 
Art. 70. Este Regimento poderá ser alterado mediante proposta 

apresentada por membros do Plenário representativos de pelo menos 1/3 (um terço) 
e desde que a alteração seja aprovada por pelo menos 2/3 (dois terços) da 
composição do Plenário, ficando a validade das alterações dependente de 
aprovação do Conselho Federal de Nutricionistas. 

 
Art. 71. As decisões adotadas pelo Presidente ou pela Diretoria “ad 

referendum” do Plenário surtirão seus efeitos imediatamente, os quais cessam a 
partir do momento em que forem reformadas ou revogadas pelo Plenário. 

 
Art. 72. Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pelo 

Plenário, ressalvado disposto no art. 70 e as matérias de competência do Conselho 
Federal de Nutricionistas. 

 
Brasília (DF), 28 de dezembro de 2004. 

 
 
 

ROSANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA CARMEN LÚCIA DE ARAÚJO CALADO 
Presidente do CFN  Secretária do CFN 

CRN-1/0191 CRN-6/006 
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RESOLUÇÃO CFN Nº 460/2009 
 

Altera a Resolução CFN nº 356, de 2004, que aprova o Regimento 
Interno Comum dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá 
outras providências. 

 
O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), no exercício das competências previstas 

nas Leis n° 6.583, de 20 de outubro de 1978, e n° 8.234, de 17 de setembro de 1991, no Decreto n° 
84.444, de 30 de janeiro de 1980, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN n° 320, de 2 
de dezembro de 2003, tendo em vista o que foi deliberado na 212ª Reunião Plenária, Ordinária, 
realizada nos dias 8, 9 e 12 de dezembro de 2009;  

 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1°. Alterar a ementa e o art. 1º da Resolução CFN nº 356, de 28 de dezembro de 

2004, que passam a vigorar com a seguinte redação, respectivamente: 
 
“Aprova o Regimento Interno Comum dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e 
dá outras providências.” 
 
“Art. 1º Aprovar o Regimento Interno Comum dos Conselhos Regionais de 
Nutricionistas.” 
 
Art. 2°. Alterar o Título de Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
“REGIMENTO INTERNO COMUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
NUTRICIONISTAS.” 
 
Art. 3°. Esta Resolução tem seus efeitos retroativos a 17 de outubro de 2005, data 

em que foi aprovada a instalação do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8).  
 

Brasília, 18 de dezembro de 2009. 
 
 

Rosane Maria Nascimento da Silva Ivete Barbisan 
Presidente do CFN Secretária do CFN 

CRN-1/191 CRN-2/0090 
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RESOLUÇÃO CFN N° 539 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

 
Dispõe sobre a elaboração de documentos de natureza contábil e 
financeira pelos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas 
para fins orçamentários e de prestação de contas. 

 
 
O Presidente do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei n° 6.583, de 20 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto n° 84.444, de 30 de janeiro de 1980, e no 
Regimento Interno aprovado pela Resolução CFN nº 320, de 2 de dezembro de 2003, e tendo em vista o que foi 
deliberado na 260ª Sessão Plenária, Ordinária, realizada no período de 14 a 15 de dezembro de 2013; e 
 
Considerando que compete ao Conselho Federal de Nutricionistas zelar para que as atividades do Sistema 
CFN/CRN sejam exercidas com rigorosa observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e eficiência; 
 
Considerando a necessidade de uniformizar os critérios para elaboração de documentos de natureza contábil e 
financeira, contidos nas normas de procedimentos contábeis, e os prazos para a sua remessa pelos Conselhos 
Regionais de Nutricionistas ao Conselho Federal de Nutricionistas; 
 
Considerando a obrigatoriedade do envio do Relatório de Gestão Anual ao Tribunal de Contas da União (TCU), a 
partir do exercício de 2013, conforme normas editadas anualmente por esse Tribunal; 
 
Considerando as alterações na contabilidade pública, de acordo com as normas editadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), e as normas próprias editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

 
Art. 1º. O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) 
elaborarão suas propostas orçamentárias anuais contendo as seguintes peças: 
 
I – demonstrativo analítico da receita; 
II - demonstrativo analítico da despesa;  
III - programa das atividades que serão desenvolvidas no exercício - Plano de Ação em consonância com o 
respectivo Plano Estratégico Situacional (PES);  
IV - parecer da Comissão de Tomada de Contas (CTC); 
V - justificativa da falta de assinatura de um dos membros da CTC, quando for o caso; 
VI - extrato da ata da sessão plenária que aprovou a proposta orçamentária, ou o ato da Diretoria adotado “ad 
referendum” do Plenário.  
 
§ 1º. O CFN consolidará com o orçamento dos CRN sua própria proposta orçamentária e submetê-la-á ao seu 
Plenário para aprovação na sessão do mês de dezembro do exercício findo. 
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§ 2º. O CFN fará publicar no Diário Oficial da União os resumos das Propostas Orçamentárias, anualmente, até 
31 de dezembro do exercício.  
 
§ 3º. As informações relativas aos incisos I e II do caput deste artigo serão disponibilizadas pelos CRN ao CFN, 
por meio informatizado, mediante senha de acesso de uso específico para consulta e emissão de relatórios pelo 
CFN, a ser fornecida pelos CRN. 
 
§ 4º. Os documentos relativos aos incisos III a VI do caput deste artigo deverão ser formalmente remetidos ao 
CFN, até o dia 31 de outubro de cada ano, obrigatoriamente por meio eletrônico e facultativamente por via 
postal.  
 

CAPÍTULO II 
DA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
Art. 2º. É obrigatória a reformulação orçamentária nos seguintes casos: 
 
I - quando a dotação orçamentária da despesa for insuficiente para a realização do conjunto de ações previstas 
para cada grupo; 
II - quando a arrecadação ultrapassar o valor previsto no orçamento; 
III - quando houver necessidade de realizar despesa não prevista no orçamento; 
IV - quando a arrecadação estiver superestimada ou subestimada. 
 
§ 1º. O CFN e os CRN poderão promover até 3 (três) reformulações orçamentárias anuais. 
 
§ 2º. É vedada ao CFN e aos CRN a execução de despesas não programadas sem a devida reformulação 
orçamentária.  
 
§ 3º. As reformulações orçamentárias do CFN e dos CRN deverão ser examinadas pela Comissão de Tomada 
de Contas (CTC) e aprovadas pelo respectivo Plenário antes da execução da despesa, sendo que a última 
reformulação deverá ser apresentada até 16 de novembro do ano de sua execução. 
 
§ 4º. A reformulação orçamentária que for apresentada após a data estipulada no parágrafo anterior, sem 
justificativa devidamente fundamentada, não será objeto de análise, ficando o ordenador de despesas solidário 
com o tesoureiro nas responsabilidades por irregularidades que decorram da não aprovação da reformulação.  
 
§ 5º. As reformulações orçamentárias serão compostas com as seguintes peças: 
 
I - demonstrativo sintético da receita e despesa; 
II - demonstrativo analítico da receita; 
III - demonstrativo analítico da despesa; 
IV - justificativa do motivo da reformulação orçamentária; 
V - parecer do órgão de assessoramento contábil; 
VI - parecer da CTC; 
VII - justificativa da falta de assinatura de um dos membros da CTC, quando for o caso; 
VIII - extrato da ata da sessão plenária que aprovou a reformulação orçamentária ou o ato da Diretoria adotado 
“ad referendum” do Plenário. 
 
§ 6º. É vedada a transposição de dotação orçamentária de um grupo de despesas correntes para despesas de 
capital ou vice-versa, sem que haja antes a devida reformulação orçamentária. Nos casos de superávit financeiro 
o recurso utilizado não poderá ser transposto para despesas correntes. 
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§ 7º. O CFN e os CRN poderão fazer a transposição de dotação orçamentária dentro dos grupos de despesas 
correntes e ou de capital, sem a necessidade de se proceder à reformulação orçamentária, observado o disposto 
no § 6º. 
 
§ 8º As propostas de reformulação orçamentária serão disponibilizadas pelos CRN, por meio informatizado, para 
análise e homologação pelo CFN, acompanhadas pelos documentos mencionados nos incisos I, II e III do § 5º 
deste artigo.  
 
§ 9º Os documentos relativos aos incisos IV, V, VI, VII e VIII do § 5º deste artigo deverão ser formalmente 
remetidos ao CFN, até o dia 16 de novembro de cada ano, obrigatoriamente por meio eletrônico e 
facultativamente por via postal.  
 
§ 10. O CFN publicará no Diário Oficial da União os resumos das reformulações orçamentárias do CFN e dos 
CRN após aprovadas pelo seu Plenário. 

 
CAPÍTULO III 

DOS BALANCETES TRIMESTRAIS DO CFN E DOS CRN 
 
Art. 3º. Os balancetes trimestrais serão compostos com as seguintes peças: 
 
I – conciliação e extratos bancários;  
II - parecer da CTC;  
III - justificativa da falta de assinatura de um dos membros da CTC, quando houver; 
IV - extrato da ata da sessão plenária que aprovou o balancete, ou o ato da Diretoria adotado “ad referendum” do 
Plenário. 
 
§ 1º. Os balancetes trimestrais deverão ser apresentados nas seguintes datas: 
 
1º trimestre – até o dia 30 de abril de cada ano; 
2º trimestre – até o dia 31 de julho de cada ano; 
3º trimestre – até o dia 31 de outubro de cada ano; 
4º trimestre – até o dia 31 de janeiro do ano subsequente. 
 
§ 2°. Os balancetes trimestrais serão analisados pelo órgão de assessoramento contábil e, conclusivamente, 
pela CTC, para posterior exame e julgamento pelo Plenário do CFN.  

 
§ 3°. Os balancetes trimestrais serão disponibilizadas pelos CRN, por meio informatizado para análise e 
homologação pelo CFN, acompanhados dos documentos mencionados nos incisos I, II, III e IV do caput deste 
artigo.  
 
§ 4°. Os documentos relativos aos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo deverão ser formalmente remetidos 
ao CFN, por meio eletrônico ou postal.  
 

CAPÍTULO IV 
DO RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL DO CFN E DOS CRN  

 
Art. 4º. O Relatório de Gestão anual do CFN e dos CRN deverá ser elaborado observando as seguintes normas: 
 
I - Constituição Federal, especialmente os artigos 70 e 71, inciso II; 
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II - Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993, na parte que estabelece a obrigatoriedade da apresentação de 
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes executivo, legislativo 
e judiciário, e dá outras providências; 
III - Instrução Normativa TCU n° 63, de 2010; 
IV - normas editadas anualmente pelo TCU dispondo sobre a matéria. 
 
Art. 5º. O Relatório de Gestão Anual dos CRN deverá ser apresentado ao CFN até o dia 31 de março do ano 
subsequente, contendo todas as peças de acordo com as normas editadas anualmente pelo TCU dispondo 
sobre a matéria. 
 
§ 1º. O Relatório de Gestão deverá ser entregue por meio eletrônico.  
 
§ 2º. O CFN, após a homologação do Relatório de Gestão pelo Plenário, comunicará aos respectivos CRN. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 6º. O atendimento ao disposto nesta Resolução não desobriga os responsáveis ao cumprimento das demais 
normas reguladoras da gestão de recursos públicos. 
 
Art. 7º. O descumprimento dos prazos previstos nesta Resolução configura omissão do dever de prestação de 
contas, sujeitando o gestor às penalidades previstas na legislação própria. 
 
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do Conselho Federal de Nutricionistas.  
 
Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução CFN nº 388, de 2006.  

 
 

Brasília, 14 de dezembro de 2013. 
 
 
 

Élido Bonomo Vera Barros de Leça Pereira 
Presidente do CFN Secretária do CFN 

CRN-9/0230 CRN-3/003 

 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União de 23/12/2013, página 215, Seção I) 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área:  
Setor de Fiscalização 

Área de Responsabilidade: DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Fiscal 

Função: 
Fiscal Nutricionista 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação de Fiscalização 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Fiscalizar e orientar o exercício da profissão, em conformidade com a legislação do Sistema CFN/CRN. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Agendar e realizar visitas de fiscalização a Pessoas Físicas e Jurídicas; 
• Participar da elaboração do cronograma para fiscalização; 
• Elaborar relatórios fiscais e de representação; 
• Atender e orientar, Pessoas Físicas e Jurídicas, quanto às ações de fiscalização; 
• Participar das ações orientadoras sobre a legislação e exercício profissional; 
• Emitir pareceres sobre processos e documentos relativos à fiscalização; 
• Auxiliar na instrução de processos de infração; 
• Participar de projetos de orientação, fiscalização e valorização profissional; 
• Despachar, com o Fiscal Supervisor e com o Coordenador de Fiscalização, sobre os assuntos relacionados à sua área; 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria; 
• Sênior: Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordenadoria de Fiscalização 

 
Fiscal Nutricionista 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área:  
Fiscalização 

Área de Responsabilidade:  
Fiscalização e Pessoa Jurídica 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Analista Administrativo 

Função: 
Encarregado do Setor PJ 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Fiscal 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Efetivar cadastramento de Pessoas Jurídicas e o controle dos processos referentes a estas. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Orientar e supervisionar a montagem de processos de cadastro e registro de Pessoa Jurídica; 
• Realizar procedimentos de cobrança amigável de Pessoas Físicas e Jurídicas; 
• Controlar o trâmite dos processos de registro de Pessoas Jurídicas, para Deliberação em Plenário; 
• Orientar o atendimento e o fornecimento de informações às empresas inscritas no CRN; 
• Acompanhar a inserção de informações e a atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Supervisionar o controle dos prazos de baixa temporária de Pessoa Jurídica; 
• Supervisionar a emissão de boletos bancários referentes às Pessoas Jurídicas; 
• Emitir e controlar documentos de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, certidões, 

identificações profissionais, dentre outros); 
• Emitir correspondências, relatórios, e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados ao setor Pessoa Jurídica; 
• Supervisionar o controle do material de consumo; 
• Supervisionar o atendimento a Pessoas Jurídicas; 
• Supervisionar e orientar os serviços de digitação e participar do controle de documentos de acordo com o padrão do sistema 

CFN/CRN (ofícios, declarações, atos, dentre outros); 
• Solicitar a Coordenação Administrativa a reposição do estoque de materiais de escritório; 
• Realizar compras, quando for solicitado; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Auxiliar os trabalhos de outras áreas, quando solicitado; 
• Orientar no controle de adimplência e inadimplência de Pessoa Jurídica; 
• Coordenar e orientar os trâmites e o arquivamento de processos e documentos, referentes à Pessoa Jurídica; 
• Supervisionar os procedimentos de cobrança amigável de Pessoas Jurídicas; 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos quando convocado; 
• Auxiliar nos trabalhos de inserção e atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Prestar assistência às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que solicitado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a

Diretoria. 

 
 

Coordenação Fiscal 

 
Encarregado do Setor PJ 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Fiscalização 

Área de Responsabilidade: 
Fiscalização e Pessoa Jurídica 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo:  
Técnico Administrativo 

Função: 
Registro – PJ 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Encarregado do Setor PJ 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Prestar auxílio administrativo ao Setor de Pessoa Jurídica. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Prestar atendimento a Pessoas Jurídicas; 
• Auxiliar serviços externos; 
• Realizar serviços de digitação e participar do controle de documentos de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN 

(atos, ofícios, declarações, certidões, identificações profissionais, dentre outros); 
• Efetuar o controle do material de consumo; 
• Proceder ao levantamento de estoque de materiais de escritório; 
• Realizar compras, quando for solicitado; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Auxiliar os trabalhos de outras áreas, quando solicitado; 
• Atender, conferir dados e protocolar documentação para registro e cadastro de Pessoa Jurídica; 
• Realizar a montagem dos processos de registro e cadastro de Pessoa Jurídica; 
• Emitir boletos bancários referentes às Pessoas Jurídicas; 
• Auxiliar no controle de adimplência e inadimplência de Pessoa Jurídica, encaminhando ao Setor Financeiro os débitos, 

para cobrança judicial; 
• Executar os procedimentos de cobrança amigável de Pessoas Jurídicas; 
• Realizar os trâmites e o arquivamento de processos e documentos, referentes à Pessoa Jurídica; 
• Auxiliar nos trabalhos de inserção e atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encarregado do Setor PJ 

 
Registro - PJ 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área:  
Setor de Fiscalização 

Área de Responsabilidade:  
 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Auxiliar 

Função: 
Apoio 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação de Fiscalização 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Executar as rotinas administrativas relacionadas à fiscalização.  
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Auxiliar em serviços externos; 
• Proceder ao levantamento de estoque de materiais de escritório; 
• Realizar compras, quando for solicitado; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Prestar atendimento a Pessoas Físicas e Jurídicas; 
• Auxiliar os trabalhos de outras áreas, quando solicitado; 
• Efetuar o controle do material de consumo; 
• Realizar serviços de digitação e o controle de documentos, de acordo com o padrão do sistema CFN/CRN (ofícios, 

declarações, atos, dentre outros); 
• Auxiliar no encaminhamento, trâmites e arquivamento de processos e documentos; 
• Auxiliar nos trabalhos de inserção e atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e Diretoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordenação de Fiscalização 

 
Apoio Administrativo 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Técnica 

Área de Responsabilidade: 
Pessoa Física 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Fiscal 

Função: 
Coordenação Técnica 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Orientar e disciplinar interna e externamente as atividades relacionadas ao exercício profissional. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Assessorar tecnicamente ao Plenário, Diretoria, Comissões (Ética, Comunicação, Formação Profissional), Câmaras 
Técnicas e Grupos de Trabalho nos assuntos e processos de competência destes; 

• Coordenar, supervisionar e orientar as atribuições do setor de habilitação e de apoio; 
• Participar das atividades de revisão e atualização da legislação do Sistema CFN/CRN; 
• Estabelecer e acompanhar projetos e programas, processos de trabalho e rotinas relacionadas à orientação e a disciplina 

do exercício profissional; 
• Elaborar e analisar minuta de atos, expedientes e normas, relacionados à sua área, de interesse da Unidade Gestora e/ou 

do Sistema CFN/CRN; 
• Compilar, analisar e catalogar documentos de natureza técnica relacionados à orientação e a disciplina do exercício 

profissional; 
• Orientar as Pessoas Físicas e Jurídicas quanto aos assuntos relacionados à orientação e a disciplina do exercício 

profissional; 
• Emitir correspondências, pareceres e relatórios, sobre questões e matérias de natureza técnica relacionada às atividades

desenvolvidas pela Unidade Gestora e/ou pelo Sistema CFN/CRN; 
• Supervisionar e orientar a montagem e trâmite de processos disciplinares; 
• Compilar documentação para elaboração da pauta de reuniões plenárias; 
• Orientar e acompanhar o desempenho operacional da equipe técnica e de apoio sob sua subordinação; 
• Despachar com a Diretoria assuntos relacionados à sua área; 
• Atualização sobre assuntos que dizem respeito ao CRN (assuntos técnicos); 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões, de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e 

a Diretoria; 
• Representar a Unidade Gestora, sempre que solicitado. 

 
 
 
 

 
 

Diretoria 

 
Coordenação Técnica 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área:  
Técnica 

Área de Responsabilidade:  
Setor de Habilitação 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Técnico Administrativo 

Função: 
Encarregado do Setor de Habilitação 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Técnica 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Executar as rotinas administrativas relacionadas ao cadastro dos nutricionistas e técnicos em nutrição. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Proceder ao acompanhamento e o encaminhamento de processos de inscrição e de processos disciplinares de nutricionistas 
e técnicos em nutrição; 

• Realizar procedimento de cobranças amigável dos nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Organizar e controlar os trâmites relativos às declarações do compromisso do exercício profissional; 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados à área e ao sistema CFN/CRN; 
• Organizar o trâmite dos processos e documentos para Reuniões Plenárias; 
• Controlar no sistema o registro dos cadastros de nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Controlar o atendimento aos profissionais da área de nutrição; 
• Supervisionar o controle dos prazos de inscrições provisórias e de baixa temporária de nutricionistas e técnicos em 

nutrição; 
• Controlar a emissão de boletos bancários para os nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Prestar assistência às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores, sempre que solicitado; 
• Emitir e controlar documentos relativos à área, de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, 

certidões, identificações profissionais, dentre outros); 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões, de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a

Diretoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordenação Técnica 

 
Encarregado Setor de Habilitação 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Técnica – Setor de Habilitação 

Área de Responsabilidade: 
Apoio à Área Técnica 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Técnico Administrativo 

Função: 
Apoio 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Encarregado do Setor de Habilitação 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Prestar auxílio administrativo ao Setor de Habilitação. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Proceder ao acompanhamento e o encaminhamento de processos de inscrição e de processos disciplinares de 
nutricionistas e técnicos em nutrição; 

• Realizar procedimentos de cobrança amigável dos nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Organizar e controlar os trâmites relativos às declarações do compromisso do exercício profissional; 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados à área e ao sistema CFN/CRN; 
• Organizar o trâmite dos processos e documentos para Reuniões Plenárias; 
• Controlar o atendimento aos profissionais da área de Nutrição; 
• Controlar o registro, em livro próprio, dos cadastros de nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Controlar a emissão de boletos bancários para os nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Prestar assistência às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores, sempre que solicitado; 
• Emitir e controlar documentos relativos à área, de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, 

certidões, identificações profissionais, dentre outros); 
• Emitir correspondências, relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à área; 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos, promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Auxiliar em serviços externos; 
• Proceder ao levantamento de estoque de materiais de escritório; 
• Realizar compras, quando for solicitado; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Efetuar o controle do material de consumo; 
• Auxiliar nos trabalhos de inserção e atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Prestar atendimento aos nutricionistas e técnicos em nutrição, no que se refere aos procedimentos de inscrição e ao

exercício profissional; 
• Proceder à abertura de processos de inscrição e disciplinares de nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Auxiliar no encaminhamento, trâmites e arquivamento de processos e documentos; 
• Organizar os trâmites relativos às declarações do compromisso do exercício profissional; 
• Registrar no sistema os cadastros de nutricionistas e técnicos em nutrição; 

 
 

Encarregado do Setor de Habilitação 

 
Apoio Administrativo 



 

• Controlar prazos de inscrições provisórias e baixa temporária de nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Emitir boletos bancários para os nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Realizar serviços de digitação e participar do controle de documentos de acordo com o padrão do sistema CFN/CRN 

(ofícios, declarações, atos, dentre outros); 
• Auxiliar no controle de adimplência e inadimplência de Pessoas Físicas; 
• Auxiliar nos procedimentos de cobrança amigável dos nutricionistas e técnicos em nutrição; 
• Auxiliar o Coordenador nas atividades referentes ao (à): 

o Acompanhamento de projetos e programas, processos de trabalho e rotinas relacionadas à orientação e a disciplina 
do exercício profissional; 

o Elaboração e análise de minuta de atos, expedientes e normas de interesse da Unidade Gestora e/ou do Sistema 
CFN/CRN; 

o Reprodução, análise e catalogação dos documentos de natureza técnica relacionados à orientação e a disciplina do 
exercício profissional; 

o Manutenção das pastas de Legislação do CFN/CRN atualizadas; 
o Elaboração de pareceres e relatórios sobre questões e matérias de natureza técnica, relacionadas às atividades 

desenvolvidas pela Unidade Gestora e/ou pelo Sistema CFN/CRN. 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Administrativo, Pessoal, Financeiro, 
Informática, Recepção, Limpeza 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Analista Administrativo 

Função: 
Coordenação Administrativa 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Planejar, coordenar e controlar a execução das atividades administrativas, orientando e acompanhando o desempenho da
equipe de apoio administrativo. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Organizar e Controlar as atividades de: 
o Elaboração de editais para concursos e contratação de pessoal; 
o Folha de Pagamento de Pessoal; 
o Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal; 
o Licitações e contratações de serviços; 
o Pagamentos, cobranças e prestação de contas; 
o Expedição de correspondências; 
o Atendimento ao Publico; 
o Protocolo, tramitação e arquivamento de documentos; 
o Digitação de dados, emissão de relatórios e documentos; 
o Inventário e Patrimônio; 
o Aplicação dos recursos financeiros; 
o Realização de compras e contratos; 
o Aplicação dos recursos tecnológicos; 
o Arquivamento, compartilhamento e recuperação das informações institucionais; 
o Suporte administrativo para os eventos realizados pelo CRN; 
o Serviços gerais (conservação predial, reprografia, correios, telecomunicações e correlatos). 

• Preparar e elaborar minuta de atos, expedientes e normas, relacionados a sua área, de interesse da Unidade Gestora e/ou 
do Sistema CFN/CRN; 

• Supervisionar o cumprimento de normas legais, definidas em âmbito trabalhista e dos procedimentos administrativos do
sistema; 

• Supervisionar o controle de assiduidade e pontualidade dos funcionários; 
• Supervisionar a elaboração do plano de férias anual de funcionários; 
• Realizar reuniões com toda a equipe, visando repassar as informações e orientações necessárias; 
• Orientar e acompanhar o desempenho operacional da equipe administrativa e de apoio sob sua subordinação; 

 
 

Diretoria 

 
Coordenação Administrativa Financeira 



 

• Executar o acompanhamento das atividades desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, contratadas para a prestação de 
serviços sem vínculo empregatício, e dos reajustes contratuais devidos; 

• Administrar produtos e serviços bancários; 
• Analisar operações de crédito e cobrança; 
• Despachar com a Diretoria assuntos relacionados à sua área; 
• Emitir relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos, promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Gerenciar os sistemas de informação do Conselho; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria; 
• Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Setor Financeiro 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Analista Administrativo 

Função: 
Financeiro 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Desenvolver as atividades financeiras e patrimoniais do CRN-10, bem como dos processos de compras ou de contratação de 
serviços de terceiros. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Receber as contas e programar o devido pagamento, em tempo hábil; 
• Emitir cheques e realizar pagamentos, autorizados pelo coordenador; 
• Organizar os documentos contábeis e financeiros; 
• Cotar e analisar preços, para prestação de serviços e compras de equipamentos e materiais; 
• Instruir processos financeiros, despachando correspondências, sempre que necessário e em tempo hábil; 
• Providenciar a execução administrativa dos eventos desenvolvidos pelo CRN (passagens, locação, hospedagem, entre 

outros); 
• Executar os procedimentos pertinentes a inventário e patrimônio; 
• Prestar assistência às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que solicitado; 
• Emitir e controlar documentos relativos à área, de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, 

certidões, identificações profissionais, dentre outros); 
• Dar baixa, no sistema, dos pagamentos referentes aos boletos emitidos, inclusive pelos Setores de Habilitação e Pessoa 

jurídica; 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados à área e ao sistema CFN/CRN; 
• Executar os procedimentos para pagamentos de pessoas físicas e jurídicas, contratadas para a prestação de serviços sem 

vínculo empregatício; 
• Controlar e informar ao coordenador o saldo bancário da Unidade Gestora; 
• Realizar procedimentos de cobrança judicial; 
• Proceder ao controle e atualização da listagem de bens da Unidade Gestora; 
• Levantar e repassar ao Coordenador informações contábeis referentes a férias, benefícios dos funcionários e outros; 
• Negociar débitos de Pessoas Físicas e Jurídicas; 
• Receber, organizar e providenciar o encaminhamento dos balancetes mensais para o Sistema CFN/CRN, prestando os

esclarecimentos necessários com relação aos dados contidos nos mesmos e fornecendo informações sempre que 
solicitado e autorizado; 

• Despachar pagamentos e correspondências em tempo hábil; 
• Emitir relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 

 
 

Coordenação Administrativa 

 
Financeiro 



 

• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 
Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 

• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativa 

Área de Responsabilidade: 
Departamento Pessoal 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Analista Administrativo 

Função: 
Pessoal 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Executar as rotinas administrativas relacionadas ao Quadro de Pessoal do CRN. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Acompanhar as alterações e o cumprimento das normas legais definidas em âmbito trabalhista e de procedimentos
administrativos do sistema CFN/CRN; 

• Executar o processo de admissão de servidores; 
• Elaborar o plano anual de férias de funcionários e monitorar, mensalmente, sua execução; 
• Controlar assiduidade e pontualidade dos funcionários, realizando ajustes no sistema sempre que necessário; 
• Controlar os afastamentos do trabalho; 
• Executar as medidas necessárias ao afastamento da sede a trabalho dos servidores; 
• Encaminhar as solicitações de recursos financeiros, para custeio do afastamento de servidores da sede a trabalho, ao setor 

financeiro, de compras e patrimonial; 
• Fornecer os subsídios necessários para a elaboração da folha de pagamento do CRN, conferindo-a posteriormente; 
• Controlar a recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, vale alimentação e outros); 
• Coordenar a guarda e o controle da documentação pessoal dos servidores; 
• Executar o processo de rescisão de contrato e desligamento de ex-funcionários; 
• Orientar colaboradores sobre direitos e deveres; 
• Prestar assistência às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que solicitado; 
• Emitir e controlar documentos, relativos a sua área, de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, 

declarações, certidões, identificações profissionais, dentre outros); 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados a sua área e ao sistema CFN/CRN; 
• Emitir correspondências, relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Participar das reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos, promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria. 

 
 
 
 
 

 
 

Coordenação Administrativa 

 
Pessoal 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Setor de Informática 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Tecnico Administrativo 

Função: 
 Informática 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

   
 

MISSÃO 
Realizar as atividades da área de informática. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Auxiliar o gerenciamento dos sistemas de informação do Conselho; 
• Apoiar aos diversos usuários do sistema; 
• Emitir correspondências, relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Fazer backup dos arquivos eletrônicos; 
• Prestar assistência na área de informática às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que 

solicitado; 
• Fornecer os subsídios necessários e auxiliar o coordenador administrativo na contratação de serviços e na compra de 

material da área de informática; 
• Acompanhar a execução dos serviços na área de informática, prestados por pessoas e empresas contratadas com esta 

finalidade, e auxiliar o coordenador administrativo na comprovação do atendimento das condições especificadas no 
contrato; 

• Elaborar o plano de manutenção do material de informática e submetê-lo a aprovação do coordenador administrativo; 
• Desenvolver as atividades previstas no plano de manutenção dos materiais de informática; 
• Prestar suporte à rede; 
• Auxiliar o coordenador administrativo a levantar as necessidades de atualização dos equipamentos de informática; 
• Emitir e controlar documentos de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, certidões, 

identificações profissionais, dentre outros); 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados à área e ao sistema CFN/CRN;  
• Participar das reuniões, plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes à sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria; 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Setor de Administrativo / Pessoal, 
Financeiro e de Informática. 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Tecnico Administrativo 

Função: 
Apoio  Administrativo 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 
 

  
 

 

MISSÃO 
Prestar auxílio administrativo aos setores específicos. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Auxiliar em serviços externos; 
• Proceder levantamento de estoque de materiais de escritório; 
• Realizar compras, quando for solicitado; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Prestar atendimento a Pessoas Físicas e Jurídicas; 
• Auxiliar os trabalhos de outras áreas, quando solicitado; 
• Efetuar o controle do material de consumo; 
• Realizar serviços de digitação e o controle de documentos, de acordo com o padrão do sistema CFN/CRN (ofícios, 

declarações, atos, dentre outros); 
• Auxiliar no encaminhamento, trâmites e arquivamento de processos e documentos; 
• Auxiliar nos trabalhos de inserção e atualização do Sistema de Banco de Dados; 
• Organizar e manter atualizado o Quadro de Movimento Estatístico (mensal e trimestral); 
• Auxiliar no controle da entrada e saída de correspondências (protocolo); 
• Distribuir documentos, quando solicitado; 
• Auxiliar na organização e arquivamento de documento; 
• Elaborar e distribuir os atestados de comparecimento, dos conselheiros e demais pessoas, às reuniões para as quais 

foram convocados; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e Diretoria. 

 
Detalhamento das Atribuições Específicas – Setor de Pessoal: 
Auxiliar o encarregado do setor nas atividades de: 
- controle da assiduidade e pontualidade dos funcionários; 
- controle dos afastamentos do trabalho; 
- processo de admissão de servidor; 

 
 

Coordenação Administrativa 

 
Apoio Administrativo 



 

- processo de rescisão de contrato e desligamento de ex-funcionários; 
-fornecimento de subsídios necessários para a elaboração da folha de pagamento do CRN; 
- conferência da folha de pagamento; 
- guarda e o controle da documentação pessoal dos servidores; 
- controle e distribuição de benefícios (vale transporte, vale alimentação e outros); 
- atualização dos dados pessoais e profissionais dos colaboradores; 
- execução das medidas necessárias ao afastamento da sede, a trabalho, dos servidores. 
 
Detalhamento das Atribuições Específicas – Setor Financeiro: 
Auxiliar o encarregado do setor nas atividades de: 
- recebimento de contas e programação de seu pagamento; 
- cotação e análise de preços para prestação de serviços e compras 
de material; 
- execução de procedimentos referentes a inventário e patrimônio; 
- emissão e controle de documentos de acordo com o padrão do 
Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, certidões, 
identificações profissionais, dentre outros); 
- controle do recebimento de anuidades, taxas e emolumentos; 
- preparação, reprodução e circulação de documentos; 
- execução administrativa dos eventos desenvolvidos pelo CRN 
(passagens, locação, hospedagem, etc); 
- baixa no sistema dos pagamentos referentes aos boletos 
emitidos pelos Setores de Habilitação e Pessoa jurídica; 
- pagamento de pessoas físicas e jurídicas contratadas para a 
prestação de serviços sem vínculo empregatício; 
- controle do saldo bancário; 
- controle e atualização da listagem de bens da Unidade Gestora; 
- levantamento de informações sobre a folha de pagamento, 
férias, benefícios dos funcionários visando à confecção e emissão 
das folhas de pagamento; 
- pagamento de fornecedores; 

- pagamento de pessoal; 
- organização de documentos contábeis e financeiros. 
 

Detalhamento das Atribuições Específicas – Setor de Informática: 
Auxiliar o encarregado do setor nas atividades de: 
- apoio aos usuários dos diversos sistemas informatizados; 
- realização de backup dos arquivos eletrônicos; 
- assistência na área de informática às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que solicitado; 
- levantamento dos subsídios necessários para a contratação de serviços e na compra de material da área informática; 
- acompanhamento da execução dos serviços na área de informática, prestados por pessoas e empresas contratadas com esta 
finalidade, e na comprovação do atendimento das condições especificadas no contrato; 
- comprovação de que o material de informática comprado atende as especificações solicitadas; 
- elaboração do plano de manutenção do material de informática e no seu desenvolvimento; 
- prestação de suporte à rede; 
- levantamento das necessidades de atualização dos equipamentos de informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Recepção 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Técnico Administrativo 

Função: 
Recepção 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Executar as rotinas administrativas e de atendimento telefônico e ao público em geral. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Recepcionar e prestar serviço de apoio ao público em geral; 
• Receber e realizar chamadas telefônicas internas e externas; 
• Efetuar controle das ligações telefônicas conforme procedimento estabelecido pelo CRN-10; 
• Providenciar cópias xerográficas, quando designado; 
• Prestar atendimento a Pessoas Física e Jurídica e encaminhar conforme orientação do CRN-10; 
• Auxiliar os trabalhos de outras áreas, quando solicitado; 
• Anotar e encaminhar recados; 
• Realizar outras atividades inerentes à sua área de critério do Plenário e da Diretoria. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Copa e Limpeza 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Serviços Gerais 

Função: 
Serviços Gerais 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Coordenação Administrativa 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Executar trabalhos de limpeza e conservação e copa em geral. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas do CRN-10; 
• Efetuar limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso; 
• Executar atividades de copa; 
• Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
• Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, plásticos); 
• Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
• Realizar outras atividades inerentes à sua área de critério do Plenário e da Diretoria. 
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Serviços Gerais 



 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Jurídico  

Área de Responsabilidade: 
Jurídica 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Assessor Jurídico 

Função: 
Assessoria Jurídica 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Prestar assessoria jurídica, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar
para resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da Unidade Gestora. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Assessorar os órgãos de administração, deliberativos e os demais funcionários da Unidade Gestora para a correção 
jurídica de seus atos; 

• Emitir pareceres sobre questões e matérias de natureza jurídica, relacionadas às atividades desenvolvidas pela Unidade 
Gestora e/ou pelo Sistema CFN/CRN; 

• Defender a Unidade Gestora em qualquer tipo de ação, quer na posição ativa passiva, terceiro interessado ou como 
litisconsorte, bem como em assuntos, administrativos do interesse da mesma; 

• Analisar minutas de atos, expedientes e normas de interesse da Unidade Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN; 
• Comparecer a atividade de interesse da Unidade Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Despachar com a Diretoria assuntos relacionados à sua área; 
• Realizar acompanhamento dos editais de interesse do CRN10; 
• Representar a Unidade Gestora, quando designado; 
• Elaborar contratos, convênios e outros ajustes similares; 
• Elaborar correspondências que envolvam assuntos jurídicos; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes à sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Contabilidade 

Área de Responsabilidade: 
Contabilidade 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Assessor Contábil 

Função: 
Assessoria Contábil 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Planejar, organizar, supervisionar e executar as atividades contábeis e financeiras, visando assegurar que todos os relatórios e 
registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e 
procedimentos estabelecidos pelo Sistema CFN/CRN. 
 
 

RESPONSABILIDADES  
• Elaborar a escrituração contábil da Unidade Gestora efetuando lançamentos correspondentes à movimentação financeira, 

patrimonial e orçamentária; 
• Elaborar a proposta orçamentária anual da Unidade Gestora e suas reformulações; 
• Elaborar mensalmente os balancetes da Unidade Gestora; 
• Elaborar e assumir a responsabilidade técnica dos balanços financeiro e patrimonial, da demonstração das variações 

patrimoniais, do comparativo da receita orçada arrecadada e do comparativo da despesa orçada com a realizada, em 
conjunto com os Conselheiros, Presidente e Tesoureiro da Unidade Gestora de conformidade com as normas ficadas 
pelos órgãos de controle; 

• Conferir e emitir relatório sintético sobre as prestações de contas anuais e balancetes mensais da Unidade Gestora, de 
conformidade com as normas fixadas pelos órgãos de controle; 

• Orientar e esclarecer quaisquer dúvidas do Sistema CFN/CRN em matéria orçamentária, financeira e patrimonial, a 
qualquer tempo; 

• Informar, mensalmente, a situação das contas patrimoniais, financeiras e orçamentárias; 
• Orientar os gestores da Unidade Gestora quanto aos assuntos relativos à administração financeira, patrimonial e 

orçamentária, prestando os devidos esclarecimentos, sempre que necessário; 
• Zelar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas da Unidade Gestora, providenciando o 

preenchimento de guias, declarações e recolhimento devidos; 
• Executar a folha de pagamento mensal dos funcionários da Unidade Gestora, acompanhando e realizando os reajustes 

devidos, manter o controle sobre o livro de registros de empregados, registros em carteiras, controles e procedimentos 
para admissões e demissões e demais condutas contábeis relativas à pessoal; 

• Responder por escrito as consultas formuladas, com a devida fundamentação legal; 
• Elaborar e atualizar mapa de previsão de despesas da Unidade Gestora; 
• Despachar com a Diretoria assuntos relacionados à sua área; 
• Supervisionar e elaborar fluxo de caixa da Unidade Gestora, negociar prazos para o fornecimento de informações das 

áreas, avaliar a qualidade destas e acompanhar o lançamento destes dados, visando assegurar a qualidade do relatório e 
sua entrega nos prazos estabelecidos; 

 
 

Diretoria 

 
Assessoria Contábil 



 

• Emitir relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Participar das reuniões, plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes à sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria; 
• Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Administrativo 

Área de Responsabilidade: 
Setor de Informática 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Assessor Administrativo 

Função: 
Assessoria de Informática 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Realizar as atividades da área de informática. 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Auxiliar o gerenciamento dos sistemas de informação do Conselho; 
• Apoiar aos diversos usuários do sistema; 
• Emitir correspondências, relatórios e pareceres sobre questões e matérias relacionadas à sua área; 
• Fazer backup dos arquivos eletrônicos; 
• Prestar assistência na área de informática às Comissões, Diretores, Plenário, Coordenadores e Assessores sempre que 

solicitado; 
• Fornecer os subsídios necessários e auxiliar o coordenador administrativo na contratação de serviços e na compra de 

material da área de informática; 
• Acompanhar a execução dos serviços na área de informática, prestados por pessoas e empresas contratadas com esta 

finalidade, e auxiliar o coordenador administrativo na comprovação do atendimento das condições especificadas no 
contrato; 

• Elaborar o plano de manutenção do material de informática e submetê-lo a aprovação do coordenador administrativo; 
• Desenvolver as atividades previstas no plano de manutenção dos materiais de informática; 
• Prestar suporte à rede; 
• Auxiliar o coordenador administrativo a levantar as necessidades de atualização dos equipamentos de informática; 
• Emitir e controlar documentos de acordo com o padrão do Sistema CFN/CRN (atos, ofícios, declarações, certidões, 

identificações profissionais, dentre outros); 
• Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e documentos relacionados à área e ao sistema CFN/CRN;  
• Participar das reuniões, plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela Unidade Gestora e/ou 

Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 
• Incumbir-se de outras atividades inerentes à sua área, conforme venha a ser ajustado com o Plenário e a Diretoria; 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 
  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Área: 
Comunicação 

Área de Responsabilidade: 
Comunicação 

DATA DA ÚLTIMA 
ALTERAÇÃO: 

01/07/2013 

 

Cargo: 
Assessor de Comunicação 

Função: 
Assessoria de Comunicação 

SUPERIOR IMEDIATO: 
Diretoria 

 

 

ORGANOGRAMA 
 

            
 

MISSÃO 
Recolher, redigir e registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, 
expondo, analisando e comentando os acontecimentos para manter os profissionais de nutrição e demais público informados 
sobre os acontecimentos importantes da área de atuação 
 

RESPONSABILIDADES  
 

• Assessorar e acompanhar o Plenário e Diretoria em seu relacionamento com a imprensa; 
• Elaborar e transmitir aos setores do CRN-10 programas, projetos e planos de comunicação social aprovados, orientando, 

coordenando, acompanhando e avaliando suas execuções; 
• Dar visibilidade às campanhas publicitárias, pesquisas de opinião e de mercado no âmbito das atividades do CRN-10; 
• Promover a divulgação de informações de interesse do CRN-10; 
• Planejar, coordenar, promover e executar atividades de imprensa e relações públicas na área de competência do CRN-10; 
• Acompanhar e analisar o noticiário publicado sobre os assuntos de interesse do CRN-10, avaliando tendências e 

repercussões junto aos profissionais da área e opinião pública; 
• Manter contato com meios de comunicação com vistas a assegurar a transmissão das informações ao público de interesse 

da empresa; 
• Planejar, coordenar e executar as ações de publicação de comunicados a imprensa e material informativo na página 

eletrônica do CRN-10; 
• Promover a divulgação de ações e programas do CRN-10; 
• Realizar outras atividades inerentes à sua área de critério do Plenário e da Diretoria. 
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ORGANOGRAMA ESTRUTURAL 

 

 

 

Plenário 

Diretoria 

Assessorias Internas: 
- Jurídica 

- Comunicação 
- Tecnologia da Informação 

- Contábil 

Comissões: 
- Tomada de Contas (CTC); 

- Ética (CE); 
- Fiscalização (CF); 

- Formação Profissional (CFP); 
- Comunicação (Ccom); 

- Licitação (CL). 
 

Assessorias Internas: 
- Jurídica 

- Comunicação 
- Tecnologia da Informação 

- Contábil 

Comissões Especiais 
Transitórias: 

- Grupo de Trabalho; 
- Câmara Técnica. 

Coordenação  
Fiscal 

Coordenação 
Administrativa Financeira

Setor Fiscal 

Setor Pessoa Juridica 

Apoio 
Administrativo 

Financeiro 

Pessoal 

Informática 

Apoio 
Administrativo 

 

Recepção 

Serviços Gerais 

Registro PJ 

Coordenação Técnica 

Habilitação 

Apoio 
Administrativo 
 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CRN - 10ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - SC

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

CNPJ: 10.456.659/0001-00

823.138,06918.186,15Despesa Orçamentária892.065,55935.710,26Receita Orçamentária

823.138,06918.186,15CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO892.065,55935.710,26RECEITA REALIZADA

822.801,06909.290,33DESPESA CORRENTE892.065,55935.710,26RECEITA CORRENTE

304.801,82322.869,81PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS758.357,18811.963,35RECEITAS DE CONTRIBUICOES

89.627,1088.793,29ENCARGOS PATRONAIS758.357,18811.963,35RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.013,11JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA758.357,18811.963,35ANUIDADES

427.359,03497.627,23OUTRAS DESPESAS CORRENTES68.710,9380.946,94RECEITA DE SERVIÇOS

337,008.895,82DESPESA DE CAPITAL7.756,209.616,80EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

337,008.895,82INVERSÕES FINANCEIRAS14.557,8015.796,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

4.298,994.582,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

42.097,9450.950,88RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

30.634,0133.126,61FINANCEIRAS

30.634,0133.126,61ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.634,0133.126,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

34.363,439.673,36OUTRAS RECEITAS CORRENTES

34.363,439.673,36DÍVIDA ATIVA

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.775.658,901.819.066,26Pagamentos Extraorçamentários1.747.646,861.853.203,26Recebimentos Extraorçamentários
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

409.488,91461.150,02Saldo em espécie do Exercício Seguinte368.573,46409.488,91Saldo em espécie do Exercício Anterior

3.008.285,873.198.402,433.008.285,873.198.402,43Total:
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CRN-10 2363

Julio Cesar Vieira
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398.669.209-68

CRC-SC 013.176/O-9

Janaina de Souza Sempre Bom

Presidente
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CRN-10 0877

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Notas Explicativas

5 - Balanço Financeiro

O saldo disponível em 31 de dezembro de 2013 foi de R$ 461.150,02, que está demonstrado nos saldos do razão e devidamente conciliado com os extratos bancários
no mês de dezembro de 2013, e que significa um aumento em relação ao exercício de 2012 no valor de R$ 51.661,11. 
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Balanço Orçamentário

CRN - 10ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - SC

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

CNPJ: 10.456.659/0001-00

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

82.603,63935.710,261.018.313,891.018.313,89    RECEITA CORRENTE

83.600,54811.963,35895.563,89909.563,89      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

83.600,54811.963,35895.563,89909.563,89        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

83.600,54811.963,35895.563,89909.563,89          ANUIDADES

1.203,0680.946,9482.150,0078.750,00      RECEITA DE SERVIÇOS

2.353,209.616,8011.970,0011.970,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

1.738,6115.796,3917.535,0017.535,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

1.402,134.582,875.985,005.985,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-4.290,8850.950,8846.660,0043.260,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

473,3933.126,6133.600,0030.000,00      FINANCEIRAS

473,3933.126,6133.600,0030.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

473,3933.126,6133.600,0030.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-2.673,369.673,367.000,000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-2.673,369.673,367.000,000,00        DÍVIDA ATIVA

82.603,63935.710,261.018.313,891.018.313,89     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

82.603,63935.710,261.018.313,891.018.313,89     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

86.053,56885.225,87909.290,33916.260,331.002.313,891.002.313,89      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

3.322,36403.017,17411.663,10411.663,10414.985,46414.591,46        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

538,30322.869,81322.869,81322.869,81323.408,11320.925,01          REMUNERAÇÃO PESSOAL

2.784,0680.147,3688.793,2988.793,2991.577,3593.666,45          ENCARGOS PATRONAIS

82.731,20482.208,70497.627,23504.597,23587.328,43587.722,43        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

26.089,2740.379,0541.697,2441.697,2467.786,5183.008,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL

19.779,77191.581,23196.251,23196.251,23216.031,00187.588,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

32.700,27224.995,92234.426,26241.396,26274.096,53286.880,97          SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.857,491.857,491.857,491.857,490,00          TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

927,814.495,764.495,764.495,765.423,578.112,13          DEMAIS DESPESAS CORRENTES

3.234,0818.899,2518.899,2518.899,2522.133,3322.133,33          SERVIÇOS BANCÁRIOS

5.235,286.376,008.895,8210.764,7216.000,0016.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

5.235,286.376,008.895,8210.764,7216.000,0016.000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

5.235,286.376,008.895,8210.764,7216.000,0016.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

91.288,84891.601,87918.186,15927.025,051.018.313,891.018.313,89       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,008.685,210,000,00       SUPERÁVIT

82.603,63891.601,87918.186,15935.710,261.018.313,891.018.313,89       TOTAL
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Notas Explicativas

1 - Balanço Orçamentário

A Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região para o exercício de 2013 foi orçada em R$ 1.018.313,89 (um milhão dezoito mil
trezentos e treze reais e oitenta e nove centavos), tendo sido aprovado pelo CRN-10. Durante o exercício de 2013, não houve a necessidade de se fazer uma
reformulação orçamentária.

No confronto entre a Receita Arrecada e a Despesa Realizada no referido exercício, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 17.524,11 (dezessete
mil quinhentos e vinte e quatro reais e onze centavos), que corresponde a 1,87% do valor arrecadado, que foi de R$ 935.710,26 (novecentos e trinta e cinco mil
setecentos e dez reais e vinte e seis centavos).
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Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

CRN - 10ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - SC

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

CNPJ: 10.456.659/0001-00

84.576,29PASSIVO CIRCULANTE518.056,65ATIVO CIRCULANTE

17.181,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

461.150,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO42.173,22CRÉDITOS A CURTO PRAZO

59.684,49FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO12.665,29DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES2.068,12ESTOQUES

0,00PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

7.710,15DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO399.052,88ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE226.617,60ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

226.617,60CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO172.435,28IMOBILIZADO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO172.435,28BENS MÓVEIS

0,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00INTANGÍVEL

0,00RESULTADO DIFERIDO0,00

917.109,53  TOTAL917.109,53  TOTAL

832.533,24  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

832.533,24  Resultados Acumulados

0,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

84.576,29  TOTAL DO PASSIVO
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Compensações

0,00  TOTAL0,00  TOTAL

0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00  Execução de Obrigações Contratuais0,00  Execução de Direitos Contratuais

0,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,00  Execução de Direitos Conveniados

0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

823.694,34  SALDO PATRIMONIAL

0,00  PASSIVO PERMANENTE443.294,22  ATIVO PERMANENTE

93.415,19  PASSIVO FINANCEIRO473.815,31  ATIVO FINANCEIRO

Nádia Guesser

Tesoureira

034.105.809-21

CRN-10 2363

Julio Cesar Vieira

Contador

398.669.209-68

CRC-SC 013.176/O-9

Janaina de Souza Sempre Bom

Presidente

003.350.439-33

CRN-10 0877

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Notas Explicativas

3 - Balanço Patrimonial

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2013, constatou-se que o Conselho apresentou um Superávit Financeiro no valor de R$ 380.400,12
(trezentos e oitenta mil quatrocentos reais e doze centavos), que comparado com o exercício de 2012, constatou-se que o mesmo foi superior em R$ 8.685,21 (oito
mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Em 25 de abril de 2013 foi assinado um Termo de Comodato de Bem Imóvel entre o Conselho Federal e o Regional da 10ª Região o imóvel objeto deste contrato
deverá ser utilizado para fim específico e exclusivo de nele serem executadas as atividades da nova sede do CRN- 10.
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Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CRN - 10ª Região

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 10.456.659/0001-00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

892.065,55935.710,26        RECEITA CORRENTE

758.357,18811.963,35          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

758.357,18811.963,35            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

758.357,18811.963,35              ANUIDADES

68.710,9380.946,94          RECEITA DE SERVIÇOS

7.756,209.616,80            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

14.557,8015.796,39            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

4.298,994.582,87            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

42.097,9450.950,88            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

30.634,0133.126,61          FINANCEIRAS

30.634,0133.126,61            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

30.634,0133.126,61              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

34.363,439.673,36          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

34.363,439.673,36            DÍVIDA ATIVA

1.747.646,861.853.203,26        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

822.801,06909.290,33            DESPESA CORRENTE

304.801,82322.869,81              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

89.627,1088.793,29              ENCARGOS PATRONAIS

427.359,03497.627,23              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,00        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

1.775.658,901.819.066,26        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

41.252,4560.556,93FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

337,008.895,82            DESPESA DE CAPITAL

337,008.895,82              INVERSÕES FINANCEIRAS

-337,00-8.895,82FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00            DESPESA DE CAPITAL

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

40.915,4551.661,11GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

368.573,46409.488,91CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

409.488,91461.150,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
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CRN - 10ª Região
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CRN - 10ª Região
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013

Notas Explicativas

O saldo disponível em 31 de dezembro de 2013 foi de R$ 461.150,02 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e
cinquenta reais e dois centavos), que está demonstrado nos saldos do razão e devidamente conciliado com os
extratos bancários no mês de dezembro de 2013 e que significa um aumento em relação ao exercício de 2012 no
valor de R$ 51.661,11 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos).

4 - Demonstração Fluxo de Caixa
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CRN - 10ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - SC

CNPJ: 10.456.659/0001-00

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2013 à Dezembro/2013

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

822.801,06907.222,21VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA955.720,661.035.876,51VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

427.158,71453.360,34PESSOAL E ENCARGOS844.184,81922.212,34CONTRIBUIÇÕES

304.801,82322.869,81REMUNERAÇÃO DE PESSOAL844.184,81922.212,34CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

304.801,82322.869,81REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS844.184,81922.212,34CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

89.627,1088.793,29ENCARGOS PATRONAIS68.710,9380.537,56EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

89.627,1088.793,29ENCARGOS PATRONAIS - RPPS68.710,9380.537,56EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

32.729,7941.697,24BENEFÍCIOS A PESSOAL68.710,9380.537,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

32.729,7941.697,24BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS30.634,0133.126,61VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

366.608,08426.879,50USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO30.634,0133.126,61OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

9.117,608.921,24USO DE MATERIAL DE CONSUMO30.634,0133.126,61MULTAS SOBRE ANUIDADES

9.117,608.921,24CONSUMO DE MATERIAL12.190,910,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

357.490,48417.958,26SERVIÇOS12.190,910,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

55.845,0063.732,00DIARIAS12.190,910,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

91.060,22119.939,00SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

210.585,26234.287,26SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

19.223,7818.899,25VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

18.210,6718.899,25JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

18.210,6718.899,25OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.013,110,00JUROS E ENCARGOS DE MORA

1.013,110,00JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

0,001.857,49TRIBUTÁRIAS

0,001.857,49IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,001.857,49IMPOSTOS

9.810,496.225,63OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

9.810,496.225,63DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

9.810,496.225,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CRN - 10ª Região
Período: Janeiro/2013 à Dezembro/2013

822.801,06907.222,21Total das Variações Passivas :955.720,661.035.876,51Total das Variações Ativas :

132.919,60128.654,30Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

955.720,661.035.876,51Total 955.720,661.035.876,51Total
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Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013
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CRN - 10ª Região
Período: Janeiro/2013 à Dezembro/2013

Notas Explicativas

2 - Variações Patrimoniais

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2013 verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor
de R$ 128.654,30 (cento e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), que comparado com o exercício de 2012, apresentou uma redução
no valor de R$ 4.265,30 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos). 

COMPARATIVO DO RESULTADO PATRIMONIAL – EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 E 2013.

O resultado Patrimonial dos 03 últimos exercícios teve o seguinte comportamento:

EXERCÍCIO 2011 – Superávit Patrimonial no valor de R$ 178.506,28.

EXERCÍCIO 2012 – Superávit Patrimonial no valor de R$ 132.919,60.

EXERCÍCIO 2013 – Superávit Patrimonial no valor de R$ 128.654,30.

Conforme demonstrado acima, o Superávit Patrimonial do exercício de 2013 foi inferior em 3,21% em relação ao Superávit apurado no exercício de 2012.
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