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Projeto Ação/Operação Produto Resultados Esperados 
Cronograma de 

Execução  
Liderança Recursos Necessários  
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Implementar as visitas 
fiscais 

837 visitas fiscais, 

prioritariamente em 

concessionárias, PAT, 

alimentação escolar (pública e 

privada), ILPI.  

Tornar a ação fiscalizadora mais 
eficiente. Ampliar a cobertura 

da fiscalização. 
Contemplar municípios ainda 
não fiscalizados no Estado de 

SC. 

Janeiro a 
Dezembro 

Coordenação do 
Setor  e 
Fiscais 

Passagens aéreas e terrestres, aluguel de 

veículo, material de expediente, impressos 

institucionais, suporte de informática. 

Projeto Interior é 10 
6ª Edição  

Ações fiscais e encontros com 

nutricionistas em: Lages, 

Joaçaba, Blumenau, Jaraguá 

do Sul e Criciúma. 

Aproximar o CRN10 dos 
nutricionistas atuantes nas 
regiões de Lages, Joaçaba,  

Blumenau, Jaraguá do Sul e 
Criciúma. 

1º Semestre 

(conforme 

agendamento) 

Coordenação do 
Setor e 
Fiscais 

Passagens aéreas e terrestres, diárias, ajuda 

de deslocamento, palestrante, aluguel de 

veículo, combustível, material de 

expediente, impressos institucionais, 

suporte de informática. 

Capacitação de fiscais 

Cursos de atualização e 

atualização para a equipe de 

fiscalização 

Incorporar e aperfeiçoar 
conhecimentos técnicos, para 
subsidio da ação orientadora 

fiscal 

1º Semestre 
Coordenação do 

Setor e fiscais 
 

Inscrição, passagens aéreas, diárias, ajuda 

de deslocamento. 

Representatividade da 

Fiscalização 

 Encontros Nacionais dos 

Conselhos Profissionais 

 

Ampliar e atualizar saberes da 
gestão da fiscalização do 

exercício profissional 

1º e 2º 

Semestre 

Comissão de 
Fiscalização e 

Coordenação do 
Setor 

Inscrição, passagens aéreas, diárias, ajuda 

de deslocamento. 

Encontros de fiscalização Reuniões e Seminários 
Atualizar procedimentos da 

fiscalização 

1º e 2º 
Semestre 

Diretoria e 
Comissão de 
Fiscalização 

Passagens aéreas, diárias e ajuda de 
deslocamento 
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IV Seminário de 
Fiscalização dos CRNs da 

Região Sul  
Palestras e Oficinas 

Integração entre a fiscalização 
dos Regionais 2, 8 e 10 

Discussão de resultados da ação 
fiscal 

Proposta de aperfeiçoamento 
da ação fiscal 

2º Semestre  

Diretoria e 
Comissão de 

Fiscalização dos 
Regionais 2, 8 e 

10 

Passagens aéreas, diárias e ajuda de 
deslocamento 


