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1 - APRESENTAÇÃO 
 
1.1 – Apresentação 
 

 
 

Este Relatório de Gestão apresenta as atividades realizadas pelo Conselho Regional 

de Nutricionistas da 7ª Região – CRN-7, que possui a abrangência nos seguintes Estados 

do: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, durante o exercício de 2017. 

Ao apresentar o Relatório o CRN-7 pretende prestar contas à sociedade e, 

especialmente, à classe de Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, da aplicação 

dos recursos que arrecada e administra com transparência e responsabilidade.  

Além disso,  o relatório foi estruturado de forma a atender as instruções normativas 

e normas do Tribunal de Contas da União, contemplando o resultado das ações propostas, 

bem como o relatório das atividades inerentes ao órgão. 

No âmbito do Sistema CFN/CRN, compete aos Conselhos Regionais realizar o 

registro, orientação, normatização e fiscalização do exercício profissional, além de 

desenvolver ações visando à educação continuada dos profissionais da Nutrição. 

Estruturado em 10 capítulos, o Relatório de Gestão 2017 foi elaborado de forma a 

demonstrar a preocupação do CRN-7 em buscar cada vez mais a transparência em seus 

atos. O Relatório indica os resultados alcançados, as dificuldades enfrentadas para 

alcançar as metas estabelecidas e busca permitir, ao cidadão, obter um retrato da atuação 

da entidade em 2017. 

A atuação do Sistema CFN/CRN’s tem sido conduzida de forma integrada, com ações 

planejadas e realizadas conjuntamente, respeitando-se, contudo, a autonomia de cada 

entidade. Essa orientação administrativa, pautada nas práticas mais relevantes da gestão 

participativa voltada para resultados, formatou o Planejamento Estratégico. As ações 

desempenhadas pelo CRN-7 no exercício de 2017 estão alinhadas com o Planejamento 

Estratégico do Sistema CFN/CRN’s. 

Ressaltamos a importância da análise que este instrumento sofrerá por parte do 

TCU, que certamente servirá para o aperfeiçoamento do processo e ampliação da visão 

gerencial que deve presidir as deliberações e encaminhamentos, em busca do cumprimento 

de suas atribuições, voltadas para a regulação, normatização e fiscalização do exercício 

profissional de nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética, em benefício da 

sociedade. 
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Participação nos Conselhos Municipais e Estaduais das áreas da Saúde, Segurança 

Alimentar, Nutricional e Alimentação Escolar, com o objetivo de realizar ações conjuntas, 

acompanhar as políticas públicas na área da alimentação e nutrição; 

Ampliação das ações de divulgação em seus canais de comunicação, das atividades do 

órgão bem como das questões ligadas a área da alimentação e nutrição; 

Realização de Fóruns Regionais nas cidades onde encontram-se instaladas nossas 

representações, que levou até o inscrito, atualização técnica, maior conhecimento das 

ações 

do órgão e o compartilhamento das expectativas e necessidades. 

Para tanto, o presente relatório contempla o resultado orçamentário e as ações 

previstas e realizadas do Plano de Ação e Metas que foi desenvolvido pelos Conselheiros, 

Funcionários, Assessores e Colaboradores do Conselho Regional de Nutricionistas - 7ª 

Região, durante o exercício de 2017, conforme dessume o art. 70 da Constituição Federal 

de 1988, da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU 

nº 175/2013 e orientações do órgão de controle interno da Instituição. Ressalta-se que 

todas as ações foram acompanhadas e avaliadas sistematicamente pelo Plenário do CRN-

7. 

2 – VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS  

 
 

 

Delegacia no Estado do Amazonas: Rua 24 de maio, Ed. Rio Negro Center, Sala 906,  / 

9º Andar. Bairro Centro, Manaus, Amazonas. Tel (92) 32341686 / E-mail: 

INTRODUÇÃO SEÇÃO    

Denominação Completa   Conselho Regional de Nutricionistas  –   ª Região 7   

Denominação Abreviada   CRN - 7   CNPJ   34.918.342/0001 - 07   

Natureza  Jurídica   Autarquia Federal   Contato   (91)3222 - 5544   

Código CNAE   84.11.600   

Endereço Eletrônico   contato@crn7.org.br    

Página Internet   http://www.crn7.org.br/   

Endereço Postal   Av. Generalíssimo Deodoro, nº 1978   

Cidade   Belém   UF   PA   

Bairro   Cremação   CEP   66040 - 255   

Informações Adicionais     

  

          -   
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delegaciaam@crn7.org.br 

 

2.1 – Finalidade e 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. Os Conselhos Regionais de Nutricionistas 

(CRN’s), 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. 

 
Ademais, segundo os termos do Art. 10 da Lei 6.583/1978, compete ao Conselho 

Regional: 

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; 



 

12 
 

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; 

X - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes 

a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; 

IX - estimular a exação no exercício da profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito 

dos que exercem; 

X - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas 

complementares do Conselho Federal; 

XI - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 

XIX - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, 

a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais 

registrados. 

 
2.1 – Normas 

 
 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas 

Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978 - Cria os Conselhos Federal e Regionais de 

Nutricionistas, Regula seu funcionamento e dá outras providências; 

 
Decreto Nº 84.444, de 30 de Janeiro de 1980 - Regulamenta a Lei Nº 6.583, de 20 de 

outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu 

funcionamento e dá outras providências; 

 
Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991 - Regulamenta a profissão de nutricionista e 

determina outras providências; 
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Resolução CFN nº 098/1990, de 06 de março de 1990, aprovada na Reunião Ordinária nº 

45 do CFN, que instituiu o Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7) e 

determina outras providências; 

 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades 

jurisdicionadas 

Resolução CFN nº 356/2004 e nº 460/2009, - Regimento Interno do sistema CFN/CRN’s; 
 
 

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas 

Resolução CFN nº 573/2016, que 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. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades 

jurisdicionadas 

Portarias elaboradas no exercício de 2017: 

Remetemos o Leitor ao Anexo I; 

 
 

2.2 – Histórico 

 
 

Os Conselhos Regionais de Nutricionistas foram instituídos pela Lei Federal nº 

6.583/1.978 e são regulamentados pelo Decreto Federal nº 84.444/80. 

Os Conselhos Regionais de Nutricionistas, abrangem todo o território Brasileiro, e foram 

criados com a finalidade de:  

- Fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício profissional, bem como as pessoas 

jurídicas que possuem a obrigatoriedade de apresentação de Nutricionista Responsável 

Técnico a na área de Alimentação e Nutrição; 

- Habilitar o exercício profissional (Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética);  

- Propor ao Conselho Federal de Nutricionistas as medidas necessárias para o 

aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercicio profissional; 

- Analisar os casos éticos que lhe forem submetidos; 

- Julgar as infrações e aplicar penalidade previstas em legislação. 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região é uma autarquia federal sem 
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fins lucrativos, de interesse público, com poder delegado pela União para normatizar, 

orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de nutricionista e 

técnicos em nutrição e dietética nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e 

Roraima, em defesa da sociedade. 

O Sistema CFN/CRN’s tem como órgão central o CFN (Conselho Federal de 

Nutricionistas) e é integrado, atualmente, por 10 (dez) Conselhos Regionais de 

Nutricionistas. O Sistema se mantém com a arrecadação proveniente de anuidades, taxas, 

multas e emolumentos (taxa cobrada pela expedição de documentos), recolhidos por 

pessoas físicas (nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética) e jurídicas (empresas e 

instituições). 

O do CRN-7 é constituído por 18 (dezoito) Conselheiros, eleitos pelo escrutínio direto 

e secreto dos nutricionistas inscritos e ativos na 7ª Região. A participação dos Conselheiros 

é voluntária, revelando-se como cargo honorífico e as ações desenvolvidas obedecem a 

planejamento prévio, estabelecido sempre no mês de Outubro de cada Exercício por 

intermédio do Plano de Ações e Metas do CRN-7. As ações previstas estarão sujeitas à 

Previsão Orçamentária Anual, com base na arrecadação as anuidades, taxas e 

emolumentos recolhidos. As atividades financeiras praticadas pelo CRN-7 são submetidas 

à auditoria do Tribunal de Contas da União. 

A estrutura organizacional do CRN-7 conta com o Plenário, como instância decisória; 

a Diretoria enquanto instância executiva, composta por quatro conselheiros efetivos; com 

as Comissões Permanentes de Fiscalização, Ética, Formação Profissional, Comunicação, 

Tomada de Contas e Licitação; com as Coordenações de Fiscalização, Técnica, Gerência 

Operacional e Contábil-Financeira e seus respectivos Setores Operacionais, além das 

Assessorias Jurídica e Contábil que auxiliam tecnicamente nas deliberações da Gestão.  

Os Conselheiros representam o CRN-7 em todas as instâncias, integram diversas 

comissões, participam de reuniões plenárias e decidem sobre a condução do Conselho no 

âmbito de suas atribuições. Cada comissão é coordenada por um conselheiro efetivo. 

Além do Plenário que possui a função de deliberação, conta com a Diretoria formada 

entre os membros efetivos, composto por Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e 

Secretário, além de contar com uma estrutura interna de assessorias, setores de apoio 

administrativo e técnico. 

Sendo a missão institucional derradeira do CRN-7 a de 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. E a visão primeira da 
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Gestão: “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, plano de trabalho e plataforma 

primeira da Gestão Atual do CRN-7”. 

Em 23.10.2015 ocorreram as últimas eleições do CRN-7 com escopo de compor um 

novo plenário para o Triênio 2015/2018. Sagrando-se eleita a Gestão Nova Era com 82% 

(oitenta e dois por cento) dos votos válidos e com posse realizada em 25.11.2015 em 

cerimônia na sede da Entidade, em Belém-PA. 

As ações desenvolvidas pela Atual Gestão foram no sentido de aprimorar as 

atividades da Autarquia sempre buscando dar evidência ao Profissional da Nutrição e 

aproximar o CRN-7 da Sociedade Civil Organizada e ampliação das parcerias com 

Instituições de Ensino Superior e demais Entidades da Nutrição, como as Associações de 

Nutricionistas e os Sindicatos Profissionais. 

Além disso, o CRN-7 visa sempre alinhar suas ações institucionais às diretrizes 

fixadas pelo Sistema CFN/CRN’s, e considerando que em 24 de abril de 2017, a profissão 

de nutricionista como atividade liberal legalmente regulamentada comemorou 50 anos, 

considerando o advento da Lei nº 5.276/67, que criou a profissão de nutricionista e 

regulamentou o exercício profissional. 

Nesses 50 anos, a profissão progrediu em diversos aspectos e ampliou sua área de 

atuação, sobretudo nas consideradas Regiões de Fronteira, nas quais está inserida a 

circunscrição do CRN-7, com ampliação e industrialização da Região Norte Brasileira, quer 

seja com o fortalecimento da indústria madeireira e extrativista, segmentos que passaram 

a exigir a atuação de profissionais mais qualificados para atuarem no ramo de alimentação 

e nutrição. 

Destarte, o nutricionista ampliou significativamente sua atuação e, atualmente, está 

presente em campos que até pouco tempo seriam impensáveis como hotelaria, esportes, 

marketing, redes de fast food, inspeção de alimentos, consultoria, cozinhas experimentais, 

dentre outros. O Sistema CFN/CRN tem articulado a participação deste profissional em 

diversos fóruns de discussão e deliberação de políticas relacionadas com a alimentação e 

nutrição como o Conselho Nacional de Saúde e o Fórum de Entidades Nacionais dos 

Trabalhadores de Saúde. 

Cada gestão que assume a administração do CRN-7 tem deixado sua marca, 

buscando acompanhar a evolução da profissão, dos profissionais e as demandas sociais. 
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Isso exige uma administração arrojada, cujas ações vão além das normas legais, que 

preveem que os Conselhos de Nutricionistas têm por função básica orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício da profissão. 

 
2.3 – Organograma Institucional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS E SETORES CRN-7 

 

ÓRGÃO DELIBRATIVO 

PLENÁRIA 

O Plenário é o órgão de deliberação superior, é composto por nove conselheiros 

efetivos, eleitos na forma da legislação do CFN (Conselho Federal de Nutricionistas). Para 
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cada conselheiro efetivo, haverá um conselheiro suplente. 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. Os conselheiros efetivos 

através de votação simples, elegem os diretores. 

 

 

ÓRGÃO EXECUTIVO 

Diretoria 

Órgão executivo do Conselho Regional de Nutricionistas, composta de Presidente, 

Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. A diretória é eleita anualmente dentre os 

conselheiros efetivos, por escrutínio secreto e maioria dos votos, em sessão plenária 

especialmente convocada, sendo permitida a reeleição. Compete a diretória cumprir as 

decisões do plenário, estabelecer a estrutura de serviços técnicos e administrativos, 

controlar as atribuições do pessoal e prestadores de serviços técnicos e administrativo. 

 

COMISSÕES PERMANENTES 

CTC – Comissão de Tomadas de Contas 

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. É vedada a participação de membro da Diretoria 

na composição da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Tem a atribuição de apreciar as 

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. Compete à Comissão de Tomada de Contas (CTC): fiscalizar, 

periodicamente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade do Conselho Regional de 

Nutricionistas, examinando livros e demais documentos relativos à gestão econômico-

financeira. 

 

CE - Comissão de Ética 

A Comissão de Ética (CE) é órgão de assessoramento da Diretoria e do Plenário,  

apura 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, emite parecer 
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sobre outros assuntos de natureza ético-disciplinar, quando solicitado pelo Plenário, pela 

Diretoria ou pelo Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, observa 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. 

 

CF - Comissão de Fiscalização 

A Comissão de Fiscalização (CF) Supervisiona as atividades desenvolvidas pela 

Fiscalização, emite parecer sobre outros assuntos referentes à fiscalização, tem uma 

função orientadora a outros aspectos da fiscalização, elabora instruções para o exercício 

da fiscalização atendendo aos fundamentos legais, informa a Diretoria, através dos 

relatórios mensais, sobre ações que desenvolveu, e as atividades desenvolvidas pelo órgão 

da fiscalização. 

 

CFP - Comissão de Formação Profissional 

Tem a função de 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, colabora com associações de classe, 

instituições de ensino e demais entidades para a melhoria da qualificação profissional. 

Funciona 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. Elabora projetos de normas a serem submetidas à apreciação do Plenário do 

Conselho Federal de Nutricionistas para orientar e aperfeiçoar a formação profissional. 

 

 

CCOM - Comissão de Comunicação 

Compete à Comissão de Comunicação (C.Com): 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, estabelece 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, 
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faz pautas que possam gerar notícias de âmbito nacional e regional.  

 

CL - Comissão de Licitação 

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. 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. 

 

Gerência Operacional 

Elaborar e analisar minuta de atos, expedientes e normas de interesse da Unidade 

Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN; Estabelecer e acompanhar programas, processos de 

trabalho, rotinas e documentos; Orientar os funcionários sobre procedimentos que fogem 

aos parâmetros pré-estabelecidos; Assessorar tecnicamente a Diretoria, Comissões, 

Câmaras técnicas, Grupos de trabalho e Plenário, nos assuntos e processos de 

competência destes; Despachar com a Diretoria assuntos relacionados 

à sua área; Supervisionar atividades desenvolvidas pela equipe de trabalho; Participar das 

reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela 

Unidade Gestora e/ou Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; Comparecer a 

quaisquer outros locais, para realização de atividades de interesse da Unidade Gestora 

e/ou do Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; Incumbir-se de outras atividades 

inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha a ser ajustados com o Plenário e 

a Diretoria. 

 

 

Coordenação de Fiscalização 

Coordenar as ações de fiscalização em sua jurisdição com objetivo de promover 

unidade de ações, respeitando as especificidades regionais; Planejar, acompanhar, 

compilar e avaliar as ações de fiscalização do exercício do profissional; Monitorar a 

produtividade dos fiscais; Instruir e controlar o trâmite dos processos de infração;; Participar 

de instrução de processos de registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, nos assuntos 

pertinentes à fiscalização; Orientar as Pessoas Físicas e Jurídicas quanto à legislação 

vigente; Elaborar relatórios de ações e cronograma de fiscalização; Monitorar a área de 

abrangência da fiscalização, através de mapeamento dos municípios fiscalizados; Orientar 
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e acompanhar o desempenho operacional da equipe técnica e de apoio sob sua 

subordinação; Despachar com a Diretoria 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; Comparecimento a 

quaisquer outros locais, para realização de atividades de interesse da Unidade Gestora 

e/ou do Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; Incumbir-se de outras atividades 

inerentes ao gerenciamento de serviços, onforme venha a ser ajustados com o Plenário e 

a Diretoria; Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

 

Coordenadação Técnica 

Coordenar e supervisionar as atividades relacionadas ao setor técnico, 

assessorando ao Plenário, Diretoria, Comissões e Câmaras Técnicas. Elaborar e analisar 

minutas de atos, expedientes e normas de interesse da Unidade Gestora e/ou do Sistema  

FN/CRN; Emitir pareceres e relatórios; Responder os despachos, quando solicitado;  

Proceder à leitura e interpretação de normas relacionadas às atividades da Unidade 

Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN; Atender e esclarecer profissionais quando solicitado; 

Manifestar-se sobre questões e matérias de natureza técnica relacionadas às atividades 

desenvolvidas pela Unidade Gestora e/ou pelo Sistema CFN/CRN; Despachar com a 

Diretoria 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 ao 

gerenciamento de serviços, conforme venham a ser definidos pelo Plenário e pela Diretoria; 

Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

 

 

Coordenação Contábil-Financeira 

Planejar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades contábil, 

financeira, orçamentária e de auditoria necessária ao cumprimento dos objetivos 

institucionais do Sistema CFN/CRN; Analisar os balancetes mensais, Prestação de Contas 

Anual, Proposta Orçamentária Anual, bem como Reformulações Orçamentárias dos CRN7; 

Assessorar a Diretoria e os funcionários do CRN-7, na gestão administrativa e financeira 

do órgão; Participar de reuniões, quando solicitado; Providenciar processo de prestação de 

contas do CRN-7; Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos 
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referentes as áreas contábil e financeira; Assessorar o CRN-7 e responder às consultas 

apresentadas nos termos normativos vigentes, sobre assuntos envolvendo procedimentos 

contábeis, financeiros, orçamentários e de auditoria; Manter atualizado o plano de contas 

da Receita e Despesa do CRN-7. 

 

Secretária Executiva 

Receber ligações telefônicas destinadas a Diretores e Conselheiros, filtrando os 

assuntos e encaminhando a ligação conforme a disponibilidade da pessoa procurada, 

dando   solução mais apropriada em cada caso; Fazer ligações externas e internas, 

diretamente ou através da telefonista, transferindo a ligação para o solicitante ou 

transmitindo o recado quando necessário; Receber, encaminhar e responder e-mails, fax e 

documentos  relacionados ao Sistema CFN/CRN; Preparar correspondências, tabelas, 

comunicados e outros documentos, bem como providenciar a reprodução e circulação dos 

mesmos; Organizar e manter registros da agenda de diretores e conselheiros, dispondo 

horários de reuniões, avisando as pessoas participantes previamente sobre datas e 

horários; Colaborar na organização de eventos, sempre que for solicitado; Recolher os 

relatórios das representações dos Conselheiros junto a eventos e reuniões; Separar 

documentos e  ateriais para serem despachados com a Diretoria e Conselheiros e 

encaminhá-los para os locais devidos; Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua 

área, conforme venha a ser definidos pelo Plenário e pela Diretoria. 

 

Nutricionista Fiscal 

Realizar visitas de fiscalização a Pessoas Físicas e Jurídicas aplicando a PNF 

(Política Nacional de Fiscalização) do Sistema CFN/CRN; Tirar dúvidas e dar  

esclarecimentos para o melhor desempenho dos Nutricionistas e empresas; Participar da 

elaboração e execução de projetos de orientação e fiscalização do exercício profissional; 

Elaborar relatórios Fiscais e de Representação; Atender às denúncias através de visitas; 

Elaborar correspondências referentes aos processos de fiscalização; Participar de projetos  

de valorização profissional com vistas a promover o reconhecimento do nutricionista junto 

à sociedade; Despachar 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  com antecedência; Incumbir-se de outras atividades inerentes ao 
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gerenciamento de serviços, conforme venha a ser definidos pelo Plenário e pela Diretoria. 

 

Assessoria de Comunicação 

Manter contatos com a imprensa para distribuição de press-releases, elaboração de 

reportagens sobre a Unidade Gestora e/ou o Sistema CFN/CRN, agendando e 

coordenando as visitas dos jornalistas; Elaborar notícias para divulgação, buscando 

aprovação do Coordenador da área; Atualização/ampliação periódica dos cadastros de 

profissionais e veículos de comunicação; Acompanhar o clipping eletrônico; encaminhar as 

solicitações de matérias para outros veículos da área de nutrição; Efetuar pesquisas de 

preços e peças de encaminhamento da produção de produtos de afinidade; Auxiliar na 

organização de eventos diversos promovidos pela Unidade Gestora e/ou Sistema 

CFN/CRN, elaborando a  programação conforme o objetivo e o público alvo; Redigir peças 

de publicidade institucional; Apuração e redação de textos para veiculação em web sites; 

Comparecer a quaisquer outros locais, para realização de atividades de interesse da 

Unidade Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; Participar das 

reuniões plenárias, das reuniões de comissões e de outros eventos promovidos pela 

Unidade Gestora e/ou Sistema CFN/CRN, sempre que convocado com antecedência; 

Incumbir-se de outras atividades inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha 

a ser definidos pelo Plenário e pela Diretoria; Representar a Unidade Gestora, quando 

designado. 

 

Assessoria Contábil  

Organiza e supervisionar as atividades contábeis e financeiras, visando assegura 

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. 

 

Assessoria Jurídica 

Emissão de pareceres sobre questões e matérias de natureza jurídica relacionada 

às atividades desenvolvidas pela Unidade Gestora e, se for caso, pelo Sistema CFN/CRN; 

Elaboração e análise de minutas de atos, expedientes e normas de interesse da Unidade 

Gestora e, se for caso, pelo Sistema CFN/CRN; Análise de processos de interesse da 

Unidade Gestora e, se for caso, pelo Sistema CFN/CRN; Elaboração de Contratos, 

convênios e outros ajustes similares; Elaboração de Correspondências que envolvam 
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assuntos jurídicos; Comparecer a quaisquer outros locais, para realização de atividades de 

interesse da Unidade Gestora e/ou do Sistema CFN/CRN, sempre que convocado; 

Despachar com a Diretoria 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 com antecedência; Incumbir-se 

de outras atividades inerentes ao gerenciamento de serviços, conforme venha a ser 

ajustados com o Plenário e a diretoria; Representar a Unidade Gestora, quando designado. 

Assistente Técnico em Informática 

Prestar suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos 

hardwares e softwares, bem como na manutenção e adequação dos sistemas de 

informações do CRN-7. 

 

Assistente Administrativo 

Dar suporte administrativo às equipes técnicas nas diversas áreas de atuação, 

otimizando os processos de comunicação, classificando, registrando, consolidando, 

disponibilizando, armazenando e controlando dados, informações e documentos da sua 

unidade de trabalho e prestando atendimento ao usuário: profissionais e empresas. 

 

Auxiliar operacional 

Executar trabalhos de limpeza; higienização e conservação em geral, bem como 

serviços de entrega e recebimento de material e documentos; dentro e fora da instituição; 

utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; fazer 

serviços externos quando solicitado. 

 
 

2.4.1 - Informações sobre áreas estratégicas 
 
 

 

 
 

Áreas 
Estratégicas 

 
 

Competência Titular 

 
 

Cargo 

 
 

Período de 
Atuação 

 Possui competência executiva e   

 responsabilidade por orientar,   

 coordenar e adotar as medidas   

 necessárias à realização dos   

 serviços e atividades fins da  01/01/2017  

A 
 entidade, bem como sua 

Fábio Costa de
 

Presidente 
31/12/2017 
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 administração. O presidente é o 
Vasconcelos

   

Presidência 
gestor público da entidade, que   

 assina e ratifica todos os atos   

 administrativos, além de   

 ordenar despesas.   

 
 
 
 
 
 

 
Vice-
Presidência 

Possui a competência de gerir o 

CRN-7, na ausência do 

presidente quando de suas 

ausências ou impedimentos, 

assinar cheques sempre em Maria Emília da 

conjunto com o colaborador Silva Machado 

designado para tal fim. 

 
 
 
 

 
VicePresidente 

 

01/01/2017 

 A 

31/12/2017 
 

 
 
 
 

 
Tesouraria 

Possui competência 

Movimentar as contas 

Bancárias  em  conjunto  com o 

Presidente, prestar 
Adriano Augusto

 

contas mensal e 
Reis Souza

 

anualmente, além de outros 

documentos de 

natureza econômica, além de 

controlar o patrimônio do CRN- 

7; 

 
 
 
 
 

Tesoureiro 

 

 

 

01/01/2017 

A 

 
31/12/2017 
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 Supervisionar as atividades dos   

 órgãos integrantes do Conselho  
01/01/2017 

 Regional de  A 

 Nutricionistas, exceto aquelas   

Secretaria de conteúdo econômico- Jaciara Corrêa de Secretária 
31/12/2017 

 financeiro, propondo as Souza   

 medidas necessárias para   

 melhoria do andamento dos   

 trabalhos;   

 
 
 

Finalidades e Competências 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; 

I. 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; 

II. 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; 

III.  Decidir sobre matérias e assuntos de competência do Conselho Regional de Nutricionistas; 

IV. 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; 

V. Autorizar a contratação de assessorias especiais; 

VI. Processar e julgar os atos de sua competência originária; 

VII. Aprovar a política regional de orientação, fiscalização e disciplina do exercício 

profissional; 

VIII. Aprovar relatório de gestão; 

IX. 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; 

X. Baixar atos e instruções normativas de sua competência; 

XI. Criar e extinguir Delegacias ou Representações na área de sua jurisdição; 

XII. 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; 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-84444-30-janeiro-1980-433856-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-84444-30-janeiro-1980-433856-publicacaooriginal-1-pe.html
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XIII. Conceder licenças e afastamentos ao Presidente, aos demais membros da Diretoria, 

aos Conselheiros Efetivos e aos Conselheiros Suplentes, sempre que necessário; 

XIV. Referendar e anular atos da Diretoria, deliberando sobre as suas consequências 

neste último caso; 

XV. 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; 

XVI. Deliberar sobre aplicação de penalidades a pessoas físicas e jurídicas; 

XVII. Deliberar sobre pareceres de relatores de processos ou matérias, pareceres das 

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

XVIII. 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; 

XIX. 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; 

XX. 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; 

XXI. 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; 

XXII. Deliberar sobre os pareceres da Comissão de Tomada de Contas (CTC) quanto a 

documentos contábeis do Conselho Regional de Nutricionistas, determinando os 

encaminhamentos cabíveis; 

XXIII. Deliberar sobre pareceres das demais comissões e sobre assuntos da ordem do dia; 

XXIV. Deliberar sobre assuntos decididos "ad referendum" pela Presidência e pela Diretoria; 

XXV. Deliberar sobre a participação de nutricionistas ou outros profissionais para apoio 

técnico aos trabalhos do Conselho Regional de Nutricionistas;  

XXVI. Decidir sobre os casos omissos e sobre aqueles que conflitem com este Regimento. 
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Comissões: 

a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) Comissão de Fiscalização (CF): 

I. Propor ao Plenário a política de fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas; 

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; 
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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. 

 
d) 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; 

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. 

 
e) 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; 

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; 
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VI. Desenvolver outras atribuições que venham a ser definidas pelo Plenário do Conselho 

Regional de Nutricionistas. 

Comissões Especiais e Transitórias, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho: 

As comissões especiais e transitórias, as câmaras técnicas e os grupos de trabalho 

serão criadas, conforme as respectivas competências, pelo Plenário, pela Diretoria ou pelo 

Presidente do CRN-7, para fins específicos, obedecendo ao seguinte: 

 

Diretoria: 

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. 
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3 – PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO 
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

INTRODUÇÃO SEÇÃO 

Para atingir a Missão de contribuir para a saúde da população por meio do exercício 

profissional ético de nutricionistas e técnicos em nutrição habilitados, mediante uma prática 

pautada e comprometida com a Segurança Alimentar e Nutricional, o plenário do CRN-7 

definiu seu Plano de Ações e Metas 2017 em eixos para a gestão: Aproximação com a 

categoria profissional, Maior interação em ações conjuntas no Sistema CFN/CRN’s, Relação 

com as entidades de Nutrição sociedade e Ampliação e modernização da estrutura física, 

tecnológica, funcional e operacional do CRN-7. 

A estratégia de atuação do CRN-7 para o exercício de 2017 passou, 

necessariamente, por uma leitura do cenário econômico do país, da análise do 

desempenho de exercícios anteriores e projeções sobre a evolução do Conselho no 

período. 

Foram considerados diversos fatores para elaboração do modelo de gestão da 

estratégia, como transparência e mecanismos de controle para garantir a atuação do 

Plenário de acordo com os valores e princípios constitucionais, legais e legislação do 

Sistema CFN/CRN. A estratégia é definida pela identificação do foco de cada objetivo 

estratégico, representado por um conjunto de indicadores e metas. 

O Planejamento de Gestão do CRN-7 é elaborado por intermédio de Plano de Ação 

e Metas cuja periodicidade é anual. 

O Plano de Ação e Metas apresenta no seu escopo: 

I. Os projetos; 

II. A liderança das ações; 

III. Os resultados esperados; 

IV. As ações a serem desenvolvidas; 

V. O cronograma de execução e; 

VI. A estimativa de quantidades a serem contratadas para realização das ações; 

VII. Os resultados efetivamente alcançados; 

Desígnios que buscam a credibilidade/visibilidade técnica e política da instituição e 

dos profissionais, perpassando pela Gestão democrática e transparente e Proatividade nas 

políticas públicas e demais setores relacionados com alimentação e nutrição. 
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3.1 Planejamento Organizacional 

 

Visão 

O CRN-7 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 2015 e 2018, esperamos que o CRN-7: 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 Sétima 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-7 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 
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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; 

- Buscar a visibilidade através da comunicação efetiva; 

- Comprometimento com ações baseadas na honestidade, coerência e 

integridade. 

 

3.1.1- Objetivos do Exercício 

 
 

A partir da criação do CRN-7, assim como os demais Regionais, sucedeu-se uma 

paulatina evolução da profissão do nutricionista e o consequente aumento do número de 

registros profissionais e expansão de pessoas jurídicas da área de nutrição e alimentação. 

Diante disso, o Conselho Federal de Nutricionistas, percebeu a necessidade de alcançar a 

excelência no desenvolvimento dos trabalhos e institucionalizou o Sistema CFN/CRN, 

passando a organizar os Conselhos de forma sistêmica e estratégica através de um modelo 

de gestão participativo, mediante Fórum reunindo todos Gestores de todos os Regionais 

trimestralmente, com fito de discutirem não só estratégias de valorização profissional, mas 

sobretudo salvaguardar a sociedade civil da excelência da alimentação saudável e 

adequada. 

Esse novo modelo de planejamento e execução de ações conjuntas levou a 

resultados significativos, permitindo a implantação de projetos mais ousados e a projeção 

da classe de nutricionistas, fortalecendo e alinhando a gestão por meio de um Plano de 

Ação e Metas. 

No que concerne especificamente ao exercício de 2017, são apresentados os 

desempenhos operacionais e orçamentários, demonstrando os projetos que tiveram 

resultados satisfatórios, bem como, aqueles nos quais os resultados não corresponderam 

ao esperado, indicando-se, nestes casos, os planos de ação adotados visando mitigar 

essas distorções. 

Os objetivos estratégicos do Plano de Trabalho anual elaborado pelos Conselhos 
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Regionais de Nutricionistas são baseados em projetos pré-definidos pelo Sistema 

CFN/CRN. Com isso, os programas, projetos ou atividades são concebidos pelos 

Conselhos de Nutricionistas para atender a visão de futuro do Sistema. Com a execução 

do Plano de Trabalho, há a transformação da estratégia em ação, permitindo ao CRN-7 

estabelecer prioridades anuais, definidas a partir da discricionariedade administrativa, 

ordenando os recursos disponíveis e estabelecendo os planos de ação para a execução 

das atividades e projetos previstos, sempre atendendo as demandas sociais e 

requerimentos de Entidades Públicas, a exemplo do Ministério Público. Baseado em suas 

premissas institucionais, o Sistema CFC/CRN, o CRN-7 procura constantemente otimizar 

procedimentos internos para garantir eficácia nos processo e maior interação do Sistema. 

Neste capítulo, o Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região – CRN-7 apresenta as 

diretrizes utilizadas pela entidade no planejamento de seus projetos e ações, as metas 

correspondentes e o monitoramento executado pelo Plenário, Diretoria e Comissões do 

Regional, visando controlar se os resultados obtidos correspondem aos esperados. 

Para melhor entendimento, remetemos o leitor ao Plano de Ação e Metas do 

Exercício de 2017, conforme Anexo II. 
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3.1.2 – Competências Institucionais do Sistema CFN/CRN’s 

 
 

 
 

 

 

 
O CRN-7, conforme Lei nº 6.583/78 e Decreto Lei nº 84.444/80, tem por competência 

legal orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, diante deste 

escopo possui a missão de 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. 

 
Finalidade Institucional: 

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. 

 

Competências Legais: 

Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricionista, definida 

na Lei nº 8.234/1991 e preconizada no art. 10 da Lei nº 6.583/1978. 

 
Eixos de Atuação 

- Formação Profissional; 

- Orientação, Fiscalização e Disciplina da Profissão; 

- Valorização Profissional; 

INSTITUCIONAL 
REGISTRO 

 

FISCALIZAÇÃO 
EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL 
NORMAS TÉCNICAS 

CONPETÊNCIA 
JULGAMENTO 

PESQUISA 

SISTEMA CFN/CRN's SUPORTE TÉCNICO 
CAPACITAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO 

 
ESTUDOS 

 
CONTÍNUO 

COOPERAÇÃO 
TÉCNICA A ENTIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 
FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS 

ENTIDADES DE 
NUTRIÇÃO 

UNIVERSIDADES, 
FACULDADES, 

ESCOLAS TÉCNICAS DE 
NÍVEL MÉDIO 
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- Gestão, Estrutura e Organização; 

- Político Institucional; 

 
 

Objetivos Estratégicos 

- Contribuir no processo de formação; 

- Aumentar e qualificar a fiscalização “eficácia”; 

- Ampliar e fortalecer o mercado/mundo do trabalho; 

- Ser reconhecido como Entidade de excelência; 

- Fortalecer parcerias com Entidades; 

- Ter continuidade de gestão estratégica; 

- Cobrança mais efetiva sobre a atuação do representante do CRN-7 no 

CFN; 

3.2 – Planejamento e Resultados das Ações 

 
 

A gestão do CRN-7 monitora a execução do Plano de Ações e Metas, bem como 

os resultados, por meio da Diretoria, Comissão de Tomada de Contas, Assessorias Jurídica 

e Contábil, além da Gerência Operacional, Coordenações Contábil-Financeira, de 

Fiscalização e Técnica, com base nas planilhas elaboradas pela gestão do plano de ações e 

metas anualmente da gestão política, fiscalização, comunicação e administrativa. O plano 

de ações e metas é elaborado no exercício anterior no mês de outubro, uma vez que o 

mesmo deve ser chancelado pelo CFN ainda no ano de planejamento para devida 

execução no ano seguinte. No Plano de Ação e Metas 2017, separado entre Administrativo, 

Gestão Política, Comunicação e Fiscalização, constam as ações/operações a serem 

realizadas, resultados esperados, cronograma de execução, liderança e recursos 

necessários. 

Em sede de Reunião Plenária, Anualmente, entre os meses de julho e agosto, as 

Coordenações das Comissões e Diretoria realizam a análise das ações do 1º semestre, 

com intento de monitorar a execução e objetivos previstos e alcançados, e organizam as 

ações previstas para o 2º semestre do ano, com base no planejamento elaborado 

anteriormente. 

Até o momento o CRN-7 não dispõe de instrumentos informatizados que monitorem 

a execução do Plano de Ação e Metas. Além do monitoramento descrito acima, o CRN-7 

realiza prestações de contas mensalmente ao Conselho Federal de Nutricionistas, nos 

termos da Resolução CFN nº 573/2016. 
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3.2.1 - Comissão de Fiscalização 

 

 
MEMBROS: 

Letícia Holanda Campelo – Conselheira Coordenadora  

Maria Emilia Machado – Conselheira Membro 

Elizabeth do Socorro Rezende Ferreira Alves – Conselheira Membro 

 
 

EQUIPE TÉCNICA: 

Hellene de Fatima Vieira de Souza – Nutricionista Coordenadora do Setor 

Hellem Socorro Vieira Sousa – Nutricionista Fiscal 

 
EIXO DAS AÇÕES E PROJETOS: 

 
O Setor de Fiscalização realizou atividades de fiscalização em todos os Estados da 

jurisdição que compete ao CRN/7, fiscalizando, normatizando e disciplinando o exercício 

profissional em cumprimento à PNF (Política Nacional de Fiscalização), fortalecendo suas 

ações com a realização de projetos de orientação do exercício profissional do Nutricionista 

e do Técnico de Nutrição e Dietética. Bem como, realização de ações conjuntas em 

parcerias com órgãos de atividades afins, como Vigilância Sanitária, Ministério Público, 

Sindicato de Nutricionistas do Estado do Pará (SINDNUT-PA) e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), além das ações políticas, junto aos gestores 

municipais das Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação, contribuindo assim 

para a inserção dos Nutricionistas e técnico em nutrição e dietética, para a garantia do 

Direito Humano à Alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da 

população. 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar ações fiscais nos municípios da Jurisdição, com base no Plano de Ações e 

Metas e Proposta Orçamentária, de modo a assegurar que as práticas de fiscalização sejam 

consoantes com os princípios e com a missão do Sistema CFN/CRN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Fiscalização do exercício profissional do Nutricionista e TND, buscando de forma 

permanente a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados por esses 
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profissionais, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da sociedade. 

Fiscalizar a execução dos Programas Institucionais e Pessoas Jurídicas Públicas e 

privadas, que exercem atividades na área de Alimentação e Nutrição, conscientizando os 

empregadores da importância do Nutricionista e TND junto aos Programas e Políticas 

Públicas, para a valorização desses profissionais perante os gestores, empregadores e a 

sociedade. 

Promover parceiras com órgãos públicos para a inserção dos Nutricionistas e TND 

nas áreas ligadas a alimentação e nutrição, para que, a assistência nutricional prestada aos 

indivíduos e a coletividade sejam realizadas por profissionais habilitados e qualificados. 

Realizar Projetos com o objetivo de provocar uma reflexão sobre a conduta ética, 

política e profissional, além de vivenciar diferentes experiências, visando a melhoria 

contínua dos serviços prestados e o aperfeiçoamento profissional. 

AÇÕES: 
 
 

PROJETO 1: “Implementar as ações de fiscalização do CRN/7 em 
cumprimento a PNF do Sistema CFN/CRN.” 

AÇÃO 1: Ações fiscais sobre PF’S e PJ’s da Jurisdição 

PÚBLICO ALVO  Pessoas Físicas (Nutricionistas e TND) 
 Pessoas Jurídicas (Públicas e Privadas) 

ESTRATÉGIAS  Atendimento de demandas dos 
órgãos parceiros (FNDE – na 
execução do PNAE e MP – na 
execução de apuração de denúncias). 

 Atendimento as Denúncias. 
 Reuniões com Gestores Públicos nas 

esferas Estaduais e Municipais, das 
Secretarias de: Saúde, Educação e 
Assistência Social; 

 Aplicação do RVT (Roteiro de Visita 
Técnica) por área de atuação do 
Nutricionista. 

 Identificação do cumprimento de 
atividades obrigatórias do Nutricionista, 
perante os empregadores. 

 Verificação da regularidade técnica 
dos Nutricionistas, TND e empresas 
da área de alimentação e nutrição. 

 Monitoramento da prática do 
Nutricionista RT na execução do PNAE 
(Programa de Nutrição e Alimentação 
do Escolar) 
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AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 
 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Foram visitados 23 Municípios entre 
eles: Pará: Belém, Mãe do Rio, 
Goianésia, São Domingos do Araguaia, 
Tucuruí, Altamira, Medicilândia, 
Castanhal, Benevides, Santa Izabel, 
Barcarena, Abaetetuba, Marituba, 
Ananindeua; 

Amazonas: Manaus; 
Acre: Rio Branco e Plácido de Castro; 
Amapá: Macapá, Ferreira Gomes e 
Santana; Rondônia: Porto Velho; 

Roraima: Boa Vista, Uiramutã e Bonfim. 

 Foram aplicados 67 RVT entre as áreas 
de Alimentação Coletiva, Nutrição 
Clínica, Alimentação
Escolar, 
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Ambulatório/Consultório, Banco de Leite 
Humano, ILP (Instituição de Longa 
Permanência) e na área de Saúde 
Coletiva (UBS – Unidade Básica de 
Saúde); 

 Foram atendidas 20 Denúncias, para 
apuração de: “Leigo em Atividade de 
Nutricionista”, “Ausência de Nutricionista 
na Coordenação de Curso de Graduação 
em Nutrição”, “Ausência de Nutricionista 
RT em Serviços de Alimentação e 
Nutrição”, ”Qualidade dos Serviços de 
Alimentação e Nutrição em Unidades 
Hospitalares” e “Relações Interpessoais 
no Ambiente de Trabalho”, “Qualidade da 
Alimentação do Escolar na Rede 
Pública”.

 Apuração de 15 denúncias FNDE e 02 do 
Ministério Público do Amazonas, sendo 
uma na área hospitalar e outra no 
sistema prisional.

 Foram realizadas 12 reuniões com 
Gestores Municipais e Estaduais, 
visando o cumprimento legal de 
assunção de cargo privativo do 
Nutricionista, junto aos Programas e 
Políticas Públicas da área de 
Alimentação e Nutrição.

 Foram revisadas pela Equipe de 
fiscalização, as Resoluções: Nº 380/2015, 
Nº 545/2014, Nº 510/2012, Nº 419/2008 e 
Minuta de Resolução sobre Acervo 
Técnico;

 Foi analisado pelo Setor de Fiscalização o 
quantitativo de 378 Processos de PJ 
(Pessoa Jurídica) sendo:
69 Registros de PJ, 22 Cadastros de PJ, 
255 Renovações da CRQ (Certidão 
de Registro e Quitação), 98 Averbações 
de Atestados de Capacidade Técnica, 32 
Assunção de Responsabilidades Técnica. 

 Foram deferidos 726 registros de PF 
(Pessoa Física).

 Das 297 visitas programadas, foram 
realizadas 366 visitas fiscais na jurisdição 
do CRN7, 23% a mais que a meta prevista.
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 Foram lavrados 58 Autos de Infração, 363 

termos de Visita, e realizados 67 RVT. 
 Foram realizadas 07 palestras para 

nutricionistas e 03 para os TND’s, com a 
participação 110 e 32 profissionais 
respectivamente. 

 Foram feitos 1.306 atendimentos 
telefônicos, 1.951 eletrônicos e 390 
pessoais. 

PERÍODO  Entre os meses de janeiro a dezembro 
de 2017. 

 

AÇÃO 2: Reuniões da Comissão de Fiscalização 

PÚBLICO ALVO  Coordenação do Setor de Fiscalização 
 Coordenador da Comissão de Fiscalização 
 Coordenadora Técnica 
 Fiscal 

ESTRATÉGIAS  Monitorar a execução e avaliar os 
projetos e as ações de fiscalização 
previstas no Plano de Ações e Meta de 
2017. 

 Contribuir para maior efetividade das 
ações fiscais e avaliar a eficácia dos 
Projetos de Fiscalização realizados. 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Foram realizadas 45 reuniões da 
Comissão de Fiscalização com equipe de 
trabalho no exercício de 2017; 

PERÍODO  De janeiro a dezembro de 2017 

 

AÇÃO 3: Reuniões da Coordenação do Setor de Fiscalização 

PÚBLICO ALVO  Coordenador do Setor de Fiscalização 

ESTRATÉGIAS  Promover discussões sobre temas 
relativos às atividades da Fiscalização 
para atender a PNF. 

 Avaliação de novos roteiros de visita 
técnica para aplicação pelos fiscais nas 
visitas técnicas. 
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 Participação na Revisão das 

Resoluções do Sistema CFN/CRN. 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Participação em 02 reuniões com a 
Comissão de Fiscalização do CFN e 
Coordenadores dos regionais. 

 

AÇÃO 4: Inserção do Nutricionista nos Municípios da Jurisdição. 

PÚBLICO ALVO  Pessoas Físicas (Nutricionistas e TND) 
 Pessoas Jurídicas (Públicas e Privadas) 

ESTRATÉGIAS  Consolidar parcerias com instituições que 
tenham em seu seguimento institucional o 
exercício da profissão de Nutricionista; 

 
 Buscar a valorização da profissão nas 

áreas prioritárias de inserção do 
Nutricionista, que contemplem as Políticas 
e Programas Institucionais relacionados à 
Alimentação e Nutrição junto ao município, 
quais sejam: Nutrição Clínica, Alimentação 
Escolar e Saúde Coletiva; 

 
 Realizar ações fiscais junto aos Hospitais 

Municipais, Unidades Básicas de Saúde e 
Secretarias de Educação Gestão Pública, 
dos municípios a serem visitados. 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Promover o fortalecimento de parcerias do 
CRN/7 junto à Prefeituras Municipais, 
Secretarias Municipais de Saúde, 
Educação e Assistência Social, além dos 
Departamentos de Vigilância Sanitária dos 
Municípios de Castanhal – PA, Santa 
Izabel do Pará – PA, Barcarena – PA 
Abaetetuba – PA. 
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PERÍODO  Novembro de 2017. 

PROJETO 2: Contribuir para o aperfeiçoamento da equipe de 
fiscalização e dos profissionais de nutrição visitados nas ações fiscais. 

AÇÃO 1: Participação da equipe técnica de fiscais no Congresso 
Nacional do Sistema CFN/CRN. 

PÚBLICO ALVO  Coordenação do Setor de Fiscalização 
 Fiscal 
 Coordenador da Comissão de Fiscalização 
 Coordenadora Técnica 

ESTRATÉGIAS  Debater o tema “A gestão integrada do 
Sistema frente aos desafios da 
contemporaneidade”. 

 
 Promover o debate e a reflexão sobre 

diversos assuntos, contribuindo para que 
os componentes do Sistema CFN/CRN 
discutam questões relacionadas à sua 
forma de atuação, bem como às 
estratégias e condutas adotadas para o 
melhor desempenho nas áreas de 
fiscalização, normatização e ético da 
profissão, associadas aos atuais aspectos 
sociais, políticos e econômicos do País. 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Capacitação da equipe de fiscalização. 

PERÍODO  18 a 21 de julho de 2017. 

 

AÇÃO 2: V Jornada de Atualização Técnica dos Fiscais do Sistema 
CFN/CRN. 

PÚBLICO ALVO  Coordenação do Setor de Fiscalização 
 Fiscal 
 Coordenador da Comissão de Fiscalização 
 Coordenadora Técnica 
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ESTRATÉGIAS  Discussão sobre as perspectivas da 
ação fiscalizatória no cenário atual da 
Nutrição. 

 Participação em palestras e oficinas 
diretamente ligadas às atividades dos 
nutricionistas que são visitados e 
orientados pelos fiscais. 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Capacitação da equipe de fiscalização. 

PERÍODO  22 a 24 de novembro de 2017. 

AÇÃO 3: “Projeto Roda de Conversa com os nutricionistas e TND: 
Diálogo sobre as relações e condições de trabalho”. 

PÚBLICO ALVO  Nutricionistas e TND 

ESTRATÉGIAS  Aproximar o Setor de Fiscalização dos 
profissionais para em conjunto, discutir a 
prática profissional, nas áreas de atuação 
consideradas prioritárias; 

 Proporcionar o crescimento profissional 
dos integrantes, através do conhecimento 
articulado de troca de experiências entre 
profissionais da mesma área de atuação; 

 Maior aproximação da fiscalização com a 
realidade de trabalho dos profissionais; 

 Contribuir para o aprimoramento técnico 
dos profissionais em sua área de 
atuação, buscando maior visibilidade da 
profissão junto ao gestor, empregador e 
sociedade 

PRODUTO/FERRAMEN 
TAS 

 Foram executados nos Estados do 
Amapá, Rondônia e Amazonas com a 
participação de 267 profissionais entre 
Nutricionistas e TND. 

PERÍODO  Nos meses de 
dezembro de 
2017. 

outubro, novembro e 

AÇÃO 4: ANÁLISE QUALITATIVA DA AÇÃO FISCAL 
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O foco da fiscalização nesse ano contemplou, além das ações fiscais 

propriamente dita, a realização de dois projetos nos municípios da jurisdição 

que compete ao CRN/7, buscando a inserção dos profissionais nas áreas 

prioritárias de atuação, bem como, no aperfeiçoamento da prática dos 

nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, visando um atendimento de 

maior qualidade para a sociedade civil, cumprindo assim, o nosso compromisso 

de fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício profissional. 
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OUTROS DOCUMENTOS GERADOS 
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3.2.2 COMISSÃO DE ÉTICA 

 
 

 
MEMBROS: 

 
Jaciara Corrêa de Souza – Conselheira Coordenadora Letícia Holanda Campelo – 

Conselheira membro 

Elizabeth do Socorro Rezende Ferreira Alves – Conselheira Membro 

 

 
Eixo das Ações e Projetos 

Apuração das transgressões de natureza ética praticadas por pessoas físicas no 

exercício da profissão de nutricionistas ou técnico em nutrição e dietética, ou em cargo ou 

mandato em órgão de classe dos nutricionistas, entre outras competências. 

Objetivo Geral 

 
Atender as demandas de apuração das transgressões, para análise e 

encaminhamento dos expedientes administrativos e/ou processos disciplinares, seguindo a 

legislação vigente do Sistema CFN/CRN. 
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Tipos de Atendimentos 

  3647  

1951 

1306 

390 

Telefônico Pessoal Eletrônico (E-mail) Total Geral 
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Objetivos Específicos 

 
Emissão de pareceres sobre assuntos de natureza ético-disciplinar, bem como 

estendeu sua função orientadora a outros aspectos da ética e disciplina profissional, 

quando oportuno em parceria com a Comissão de Fiscalização do CRN/7. 

 
Emissão de expedientes administrativos, na instrução dos processos, após 

identificados os fatos, circunstâncias e agentes que se apresentaram em demandas 

oriundas sobre o exercício profissional. 

 

Ações 

 
AÇÃO 1: INSTRUIR PROCESSOS E DISCUTIR ASSUNTOS 

PERTINENTES A ÉTICA PROFISSIONAL 

PÚBLICO ALVO  Pessoas Físicas (Nutricionistas e TND) 

ESTRATÉGIAS  Apuração das denúncias de natureza ética disciplinar, 
encaminhada por meio das ações de fiscalização, 
correio, site do regional e/ou email institucional. 

 Participar de eventos de cunho orientador, com foco no 

comportamento e postura ética desejada pela 

instituição fiscalizadora. 

 
PRODUTO/RESULTADOS 

 Foram realizadas 08 reuniões da Comissão de 
Ética para análise, discussão e 
encaminhamento devido das demandas de 
denúncias dirigidas ao CRN/7. 
 Divulgação da consulta pública da minuta 

do novo código de ética. 
 Infração disciplinar recebida e apurada. 


 Foram acolhidos, instruídos e permanecem 
em apuração 05 processos de natureza 
ética, relacionados com leigo no exercício 
da profissão de nutricionista. 
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AÇÃO 2: FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA – 

CECET REGIONAL. 

PÚBLICO ALVO  Nutricionistas 

ESTRATÉGIAS  Designar em Portaria a CECET do CRN/7, com 
membros da nova gestão. 

 Dar continuidade aos trabalhos da Construção 
do Novo Código de Ética, instituído pelo CFN. 

PRODUTO/RESULTADOS  Foram realizadas 02 reuniões na sede do 
CRN/7 da CECET Regional para a construção 
do novo código de ética; 
 Houve a participação de 1 (um) 
membro da CECET do Regional no Evento 
Nacional para Construção do Novo Código de 
Ética no CONBRAN 2017. 

 Houve a realização de um evento no CRN/7 

para promover a escuta e interação dos 

Nutricionistas das diferentes áreas de atuação 

sobre  os  dilemas  éticos  que  afetam  a  sua 

prática profissional. 

PERÍODO  Entre os meses de novembro e dezembro de 
2017. 

 Foram realizadas 13 palestras para 
discussão de condutas éticas com a 
categoria e discentes das IES parceiras. 

 

 Entre os meses de fevereiro a dezembro de 
2017. 
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3.2.3 COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

 
 

Eixo das Ações e Projetos: 
 
O CRN/7ª Região, atendendo ao Plano de Ação e Metas da Comissão de 

Comunicação do CRN7, executou projetos com o tema “VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

NAS DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DO 

NUTRICIONISTA E DO TÉCNICO DE NUTRIÇÃO, JUNTO À SOCIEDADE. 

Objetivo Geral: 
 
Realizar ações que promovam a participação social dos Nutricionistas e Técnicos 

de Nutrição e Dietética (TND) visando o fortalecimento da nutrição na saúde da população. 

Objetivos Específicos: 
 
Mobilizar e estimular a categoria para participação de ações/projetos buscando a 

visibilidade da profissão de Nutricionistas e TND junto à sociedade e alcançar o 

reconhecimento da sociedade sobre a importância da prática dos profissionais de nutrição 

para saúde da população. 

 

 
AÇÕES 
 
AÇÃO 1: DIA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO (31/3) E DIA MUNDIAL DA SAÚDE (7/4). 

EVENTO/PROJETO: 2ª EDIÇÃO DO PROJETO “ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

ITINERANTE” 

PÚBLICO DE INTERESSE: População em geral 
 
ESTRATÉGIAS: Promoveu o projeto Atendimento Nutricional Itinerante em Belém 

em parceria com Instituições de Ensino Superior e a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro. Em Manaus a parceria na execução deste projeto, ocorreu com instituições de 

ensino superior, centros de convivência e paróquias católicas em bairros centrais e da 

periferia cidade de Manaus. 

Foram 240 atendimentos para idosos que fazem parte das atividades da Paróquia. 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA: Veiculação da programação do 

Atendimento Nutricional Itinerante no site do CRN/7 e no site da Paróquia de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, divulgando a ação antecipadamente à data de ocorrência dos 

eventos; reportagens do programa Liberal Comunidade no dia 16/04/2017, em edição 
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especial sobre “Iniciativa em Belém leva orientação nutricional à comunidade”; Produção 

de um vídeo institucional sobre o projeto em sua segunda edição, para ser disponibilizado 

no site do CRN/7. 

PRODUTO: Atendimento nutricional aos idosos com orientações, pesagem, 

degustação de alimentos saudáveis e distribuição de folders explicativos, além de 

atividades lúdicas com abordagem em educação nutricional para mudanças de hábitos 

alimentares. 

PERÍODO: 31 de março (Dia da Saúde e da Nutrição) a 7 de abril (Dia Mundial da 

Saúde) de 2017. 

RESULTADOS: A segunda edição do projeto, contou com a participação de 

membros da Comissão de Comunicação (Elizabeth Alves, Emília Machado, Jaciara Corrêa 

e Lylis Nunes), do Coordenador Administrativo(Fábio Santos) por meio de apoio logístico, 

do Técnico de informática (Mauro Matos) e dos Estagiários de Nutrição do CRN/7 (Gabriel 

Sena e Helton Leão); as Coordenações dos Cursos de Nutrição da FIBRA (Yonah 

Figueira), ESAMAZ (Darlene Ramos), UFPA (Carolina e Irland Barroncas) e representando 

a Paróquia, tivemos a participação da Assistência Social Irna Teixeira. A palestra foi 

proferida pela nutricionista colaboradora Francisca Araújo. No total dos agentes envolvendo 

a comunidade discente, tivemos a colaboração de mais de 60 (sessenta) estudantes do 

último período do curso de nutrição. Podemos concluir que a ação teve total êxito, uma vez 

que alcançamos nossos objetivos em levar para a comunidade orientações nutricionais, por 

meio de avaliação individual, atividades lúdicas com abordagem sobre educação nutricional, 

estandes abordando a fitoterapia, a nutrição equilibrada e saudável como ação preventiva 

das DCNT. 

 

 
AÇÃO 2: VALORIZAÇÃO DO TND – DIA 27 DE JUNHO 
 
PÚBLICO DE INTERESSE: Técnicos em Nutrição e Dietética e Nutricionistas 

ESTRATÉGIAS: No Pará, o CRN7 realizou evento alusivo ao Dia do TND com um 

ciclo de palestras em parceria com a Escola Técnica Francisco da Silva Nunes, com as 

Coordenações dos Curso de Nutrição da FIBRA, ESAMAZ, CESUPA e UFPA, com a 

participação de mais de 130 pessoas entre técnicos em nutrição e dietética e alunos da 

escola formadora. Além de proporcionar aos participantes a exposição da I FEIRA EXPO-

NUTRE, cujo tema “Conhecendo mais sobre Nutrição”, levou ao público presente no 

evento, diversas informações sobre a ciência da Nutrição, Perspectivas de atuação e 

Apresentação das IESque ofertam cursos de formação em Nutrição. Culminando o evento 
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comemorativo com um coquetel de encerramento aos participantes. 

PRODUTO: Evento com palestras voltadas à formação e valorização do técnico em 

nutrição e dietética. 

PERÍODO: 27 de junho de 2017 
 

AÇÃO 3: VALORIZAÇÃO DO NUTRICIONISTA – DIA 31 DE AGOSTO 
 
PÚBLICO DE INTERESSE: Nutricionistas 
 
ESTRATÉGIAS: O CRN/7 em comemoração ao Dia do Nutricionista, promoveu a 

“I Feira de Saúde e Nutrição do CRN/7” com o tema: “Uma prática voltada aos interesses 

da saúde e nutrição da sociedade”. Além do ciclo de palestras envolvendo temas atuais, no 

evento houve o Lançamento do Prêmio Álvara Lopes de Melo e Silva, iniciativa de caráter 

exclusivamente técnico-científico, visando reconhecer, premiar e divulgar trabalhos na área 

de Nutrição, possibilitando assim, aos nutricionistas a expansão de acervo técnico nas 

diferentes áreas de atuação. 

No Amapá, foi realizada a IV Jornada de Nutrição nos dias 29, 30 e 31 na Faculdade 

Estácio de Macapá com ciclo de palestras, oficinas e concursos de trabalhos científicos 

com premiação dos melhores trabalhos. 

No Amazonas, a Delegacia do CRN7 realizou ciclo de palestras e mesas redondas 

no dia 31 de agosto na Câmara de Vereadores de Manaus. 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA: Em razão da ausência de 

Assessor de Comunicação no exercício de 2017, a divulgação dos eventos alusivos ao Dia 

do Nutricionista foram apenas no Facebook e Site do CRN7. Porém realizamos em parceria 

com o CFN ações e campanhas de mídia por meio de vídeos sobre obesidade infantil, 

agrotóxicos, suplementos, alimentos diet e light, hipertensão e diabetes. Produção de posts 

sobre atuação do nutricionista em diversas áreas para divulgação nas redes sociais: 

Facebook, You Tube, além de envio aos nutricionistas da Região Norte um cartão de 

parabéns pelo dia 31 de agosto de 2017 informando sobre o Aplicativo NutriSaúde, um 

presente para categoria com diversas informações de interesse profissional. 

PERÍODO: 31 de agosto de 2017. 
 

AÇÃO 4: DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO – 16 DE OUTUBRO 
 
PÚBLICO DE INTERESSE: Nutricionistas, TND e população em geral 
 
ESTRATÉGIAS: Ação em parceria com o Ministério Público do Estado do Pará, 

para realização de: IV Seminário com o tema: “Mude o Futuro da Migração. Invista na 
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Segurança Alimentar e no Desenvolvimento Rural”. Na qual em conjunto com outras 

parcerias: Governo do Estado do Pará, PROCON, ADEPARA, DECON, FMAE, SEMEC, 

SEDUC, SEASTER,  SEMMA,  COMSEA,  SESMA,  SESPA,  CEASA,  SENAR, 

FAEPA e SINDNUT, realizamos palestras em 08 escolas públicas com a 

abordagem do tema central do evento; após ocorrido o ciclo de palestras em dias alternados 

junto às escolas, o encerramento das comemorações, culminou num evento em Praça 

Pública, com a participação dos alunos das Escolas Públicas e docentes e discentes da IES: 

Faculdade Mauricio de Nassau, FIBRA e ESAMAZ - Escola Superior da Amazônia. No qual 

desenvolvemos várias atividades lúdicas com    orientação    nutricional,    jogos    

pedagógicos    para  crianças, adolescentes e adultos, visitação em tendas com 

abordagens sobre Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural. 

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA: Facebook, site do CRN7 e 

notas em jornal impresso. 

 
PRODUTO/RESULTADOS: Participaram do Seminário “Mude o Futuro da 

Migração. Invista na Segurança Alimentar e no Desenvolvimento Rural” a população em 

geral, além dos órgãos parceiros na ação, totalizando um público de 250 pessoas; A 

Comunidade escolar envolvida no projeto, com participação de 08 escolas públicas, 

somaram um total de 470 discentes; O evento em praça pública, contou com a participação 

de 860 pessoas, que visitaram os expositores e participaram das atividades em 

comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. 

PERÍODO: Novembro de 2017. 
 

 
A Comunicação entre o CRN-7 e seu público, profissionais de Nutrição e sociedade, 

acontece pelos seguintes veículos de comunicação. 

Site do CRN-7 

Meio de comunicação mais atualizado do Conselho, estão disponíveis todas as 

informações sobre: registro profissional, fiscalização, perguntas mais frequência, 

transparência, acessibilidade, denuncias, fale conosco, reclamações, emissão de 

documentos, negociações de débitos; 

Além de notícias de interesse da classe. Essa também é uma importante 

ferramenta no apoio às ações do conselho inerentes a valorização do profissional de 

nutrição perante a sociedade, como: Atendimento Nutricional Itinerante – Dia Mundial da 

Saúde e Dia da Saúde e Nutrição; Evento alusivo ao dia técnico de nutrição e dietética; I 

Encontro das Entidades de Nutrição, Dia Mundial da Saúde. 
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I. Divulgação de parcerias políticas do Sistema CFN/CRN’s: Releases, notas e 

matérias no site e facebook do CRN-7. E-mail marketing para nutricionista, técnicos em 

Nutrição e dietética. 

II. Implementação e Operacionalização de novas ferramentas para o site do CRN-

7 com o escopo de apoiar as ações que envolvam serviços de webdesign e 

webdevelopment, tratamento e edição de vídeos e imagens, diagramação e arte-final de 

materiais institucionais e gerenciamento de listas de correio eletrônico. 

 

Matérias Veiculadas Site: 
 
 
I. Sítio Eletrônico (www.crn7.org.br), o qual é o meio de comunicação mais 

atualizado, contendo todas as informações sobre registro profissional, fiscalização, 

perguntas mais frequentes, transparência, denuncias, reclamações, etc. Destacam-se os 

Links “Fale Conosco”, “Autoatendimento” e “Reclamações” onde são disponibilizados 

formulários para contato e os endereços eletrônicos de todos os departamentos. No 

“Autoatendimento” o profissional dispõe de diversos serviços online, como emissão de 

certidões e boletos, alterações de endereço e dados cadastrais, etc. A população também 

pode consultar o registro profissional do Nutricionista e do Técnico em Nutrição e Dietética, 

por meio da Consulta Nacional de Nutricionistas, disponível no Portal da Transparência. 

Essa também é uma importante ferramenta no apoio às ações do conselho inerentes a 

valorização do profissional de nutrição perante a sociedade, como: Atendimento Nutricional 

Itinerante – Dia Mundial da Saúde e Dia da Saúde e Nutrição; Evento alusivo ao dia técnico 

de nutrição e dietética; I Encontro das Entidades de Nutrição, Dia Mundial da Saúde. Abaixo 

são demostrados dados sobre utilização de site institucional: 

 

PUBLICAÇÕES DATA 

I Concurso Nacional de Vídeos do Sistema Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas 

21/12/2017 18:14 

O CRN-7 Aprova Nota Pública Contra a Graduação a Distância na 
04/12/2017 08:10 

Área da Saúde 

Nutrição em Oncologia – na prática clínica e esportiva 27/11/2017 07:46 

CRN-7 participa do Encontro de Formação de atores envolvidos 
25/11/2017 21:28 na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 

Manaus 

CRN-7 participa da V Jornada de Atualização Técnica dos Fiscais 
25/11/2017 20:57 

do Sistema CFN/CRN 

CRN-7 divulga edital de concurso público. 20/11/2017 17:09 

CRN-7 participa da 100ª Reunião Conjunta Sistema CFN/CRN 15/11/2017 15:19 

Seminário abre a Programação do Dia Mundial da Alimentação 15/11/2017 14:02 

http://www.crn7.org.br/
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Inserção do Nutricionista nos Municípios da Jurisdição do CRN-7 15/11/2017 13:26 

Roda de Conversa 15/11/2017 13:21 

Brasil estuda adotar 'selos saudáveis' colocados nos alimentos no 
15/11/2017 11:45 

Chile 

Estratégias para melhorar alimentação dos brasileiros 15/11/2017 11:28 

Propostas de Rotulagem e Taxação de Bebidas Adoçadas 15/11/2017 11:21 

Orientações para a elaboração de planos estaduais, distrital e 
municipais de Segurança Alimentar e Nutricional - Orienta 09/11/2017 13:17 

Plansan. 

1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde 07/11/2017 05:55 

Câncer de Próstata 05/11/2017 07:41 

Nota de Falecimento 05/11/2017 06:37 

Dia Mundial da Alimentação 30/10/2017 10:54 

OMS diz que empresas alimentares 'envenenam' pessoas e destaca 
combate à obesidade 

26/10/2017 09:56 

FAO recomenda que Brasil invista em segurança alimentar 26/10/2017 09:48 

Roda de Conversa 2017 - Manaus 19/10/2017 13:08 

Roda de Conversa 2017 - Porto Velho 18/10/2017 15:19 

Ato na Câmara marca luta contra a desestruturação do SUS 07/10/2017 23:58 

CRN-7 apoia a campanha de conscientização sobre o câncer de 
07/10/2017 23:53 

mama 

Aplicativo Nutrir CFN 07/10/2017 21:04 

Inscrições abertas para o curso Amamenta e Alimenta Brasil 05/10/2017 21:28 

Proposta Orçamentária 04/10/2017 14:38 

CRONOGRAMA DE VIAGEM 04/10/2017 14:37 

RELATÓRIO TRIMESTRAL 04/10/2017 14:36 

RELATÓRIO DE GESTÃO - SETOR DE FISCALIZAÇÃO 04/10/2017 14:26 

Conselho Nacional de Saúde vai a Lewandowski em defesa da ADI 
que suspende cortes no orçamento do SUS 

03/10/2017 10:06 

STF julga improcedente ADI contra dispositivo da lei que 
regulamenta profissão de nutricionista 

30/09/2017 13:45 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO 2017 29/09/2017 10:06 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO 2016 29/09/2017 09:15 

Passagens 28/09/2017 15:14 

Diárias 28/09/2017 15:01 

PAGAMENTOS 28/09/2017 14:46 

BALANÇO PATRIMONIAL 2017 28/09/2017 14:29 

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 28/09/2017 14:27 

BALANÇO PATRIMONIAL 2015 28/09/2017 14:25 

BALANÇO PATRIMONIAL 2014 28/09/2017 14:23 

BALANÇO PATRIMONIAL 2013 28/09/2017 14:21 

BALANÇO PATRIMONIAL 2012 28/09/2017 14:16 

LIQUIDAÇÕES 28/09/2017 13:47 

EMPENHOS 28/09/2017 13:13 

COMPARATIVO DE RECEITA 2017 28/09/2017 12:52 
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COMPARATIVO DE RECEITA 2016 28/09/2017 12:46 

COMPARATIVO DE RECEITA 2015 28/09/2017 09:45 

COMPARATIVO DE RECEITA 2014 28/09/2017 09:37 

COMPARATIVO DE RECEITA 2013 28/09/2017 09:28 

COMPARATIVO DE RECEITA 2012 28/09/2017 09:15 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2017 27/09/2017 15:34 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2016 27/09/2017 14:57 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2015 27/09/2017 13:46 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2014 27/09/2017 12:11 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2013 27/09/2017 11:43 

COMPARATIVO DE DESPESAS 2012 27/09/2017 10:33 

Projeto Roda de Conversa 2017 22/09/2017 11:24 

CRN-7 apoia o Parecer Técnico Científico (Nº 01/2017) da ASBRAN 
sobre Método "5S" 

22/09/2017 09:59 

CONBRAN 2018 22/09/2017 08:26 

Anepa convoca associados para eleição dia 29/09 22/09/2017 08:13 

CRN-7 participa do 3º Encontro Nacional de Formação Profissional 22/09/2017 00:21 

Resolução 380 em processo final de revisão 22/09/2017 00:04 

Programa de Atualização Profissional - 5º Curso: “Oficina para 
Implantação de um Protocolo de Atendimento Nutricional Materno 
Infantil” 

21/09/2017 23:35 

Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) - Contra 
a Modalidade EAD na área da saúde 

19/09/2017 10:41 

I Feira da Saúde e Nutrição em comemoração ao Dia do 
Nutricionista 

18/09/2017 08:53 

Evento em Comemoração ao Dia do Nutricionista – Faculdade 
Estácio de Macapá 

14/09/2017 18:24 

Comemoração ao Dia do Nutricionista no IMMES - Estado do Amapá 14/09/2017 17:39 

Pareceres Técnicos 2017 14/09/2017 15:11 

I Simpósio de Nutrição e Esporte - Comemoração ao Dia do 
Nutricionista Região Carajás (PA) 

14/09/2017 11:30 

Roda de Conversa 2017 - Amapá 12/09/2017 13:40 

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - OFICINA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 
NUTRICIONAL MATERNO-INFANTIL 

08/09/2017 10:09 

3º Encontro Nacional de Formação Profissional 07/09/2017 19:05 

Programa de Atualização Profissional 4º Curso: “Fitoterapia na 
Prática do Atendimento Clínico Nutricional”. 

07/09/2017 17:49 

Pesquisa preliminar da estratégia NutriSUS é apresentada em 
Encontro de Nutrição da Prefeitura 

07/09/2017 15:14 

Agosto Dourado no Acre 07/09/2017 15:01 

Obesidade entre jovens brasileiros quase dobra na última década 07/09/2017 14:58 

NOTA CONCURSO PÚBLICO 05/09/2017 14:35 

I FEIRA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO - DIA DO NUTRICIONISTA 29/08/2017 13:25 

1º Jornada de Nutrição da ESTÁCIO 26/08/2017 22:42 
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31 DE AGOSTO - DIA DO NUTRICIONISTA 26/08/2017 22:30 

OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE 
ATENDIMENTO NUTRICIONAL MATERNO-INFANTIL 

21/08/2017 17:13 

I FEIRA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO - DIA DO NUTRICIONISTA 17/08/2017 17:08 

14º CONGRESSO NACIONAL DA SBAN 17/08/2017 15:07 

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - FITOTERAPIA NA 
PRÁTICA DO ATENDIMENTO CLÍNICO NUTRICIONAL 

17/08/2017 09:00 

V JORNADA DE NUTRIÇÃO 16/08/2017 13:28 

ENAAL 2017 08/08/2017 10:11 

Carta aberta à sociedade brasileira 31/07/2017 12:30 

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - PAP - AGOSTO 25/07/2017 08:32 

IV CONGRESSO NACIONAL DO SISTEMA CFN/CRN 19/07/2017 07:49 

Comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição e Dietética em 
Manaus 

15/07/2017 15:50 

CRN7 NA MÍDIA - Responsabilidade Social 13/07/2017 15:24 

Secretaria de Estado de Saúde do Acre realiza Curso de Manejo 
Clínico em Aleitamento Materno 

11/07/2017 14:43 

Agências da ONU lançam programa de trabalho para orientar 
países a cumprir metas de nutrição 

11/07/2017 14:36 

Pesquisa Nacional: Formação do Nutricionista em Educação 
Alimentar e Nutricional 

11/07/2017 14:25 

Programa de Atualização Profissional - 3º Curso: “Leitura e 
interpretação de exames laboratoriais para nutricionista” 

11/07/2017 13:48 

SEMINÁRIO REGIONAL – CUIABÁ/MT 11/07/2017 09:58 

Comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição e Dietética em 
Macapá 

11/07/2017 08:24 

Projeto de Lei protocolado na Assembleia Legislativa do Amazonas 09/07/2017 21:41 

Comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição e Dietética em Belém 09/07/2017 18:25 

Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social – Inscrições 09/07/2017 10:52 

Programa de Atualização Profissional – 2º Curso: “O passo a passo 
na elaboração de fichas técnicas e rotulagem” 

08/07/2017 18:06 

1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde 07/07/2017 10:29 

Projeto NUTRIAçãoESCOLA executado no Centro Educacional Meu 
Sonho 

06/07/2017 22:57 

O PASSO A PASSO NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE HOSPITALIZADO 

03/07/2017 13:32 

Programa de Atualização Profissional - 1º Curso: “Leitura e 
interpretação de exames laboratoriais para nutricionista” 

01/07/2017 18:59 

Seminário Regional Educação Alimentar e Nutricional + PAA 
modalidade Compra Institucional - MANAUS 

01/07/2017 17:48 

DIA DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - MACAPÁ 28/06/2017 09:13 
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Encontro Nacional de Formação Profissional (III ENFP) 27/06/2017 14:29 

Documento orientador 1ª conferência Nacional de Vigilância em 
Saúde 

27/06/2017 12:40 

DIA DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 26/06/2017 10:34 

DIA DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - DIA 01 DE 
JUJHO DE 2017 

21/06/2017 09:11 

Boletim ANS Informa à Câmara de Saúde Suplementar 14/06/2017 14:18 

RELAÇÃO DE INSCRITOS GANEPÃO 2017 14/06/2017 08:13 

Inscrições Homologadas para o curso 08/06/2017 08:30 

GANEPÃO 2017 - 90 VAGAS OFERTADAS GRATUITAMENTE 
PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ 

07/06/2017 16:37 

DIA DO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 2017 05/06/2017 15:15 

II SIMPÓSIO DE NUTRIÇÃO 01/06/2017 16:08 

Projeto NUTRIAçãoESCOLA 01/06/2017 13:46 

O PASSO A PASSO NA ELABORAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS 23/05/2017 08:06 

O que tem nos alimentos industrializados que consumimos? 22/05/2017 19:26 

Proibição do uso de gordura hidrogenada em alimentos é aprovada 22/05/2017 19:19 

Programa de Atualização Profissional - P.A.P. 22/05/2017 10:17 

Regulamentação da Profissão de Técnico em Nutrição e Dietética 16/05/2017 15:41 

Denúncias 16/05/2017 09:45 

Participe da Consulta Pública sobre o Código de Ética do 
Nutricionista – Novo Prazo 

08/05/2017 17:38 

SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL + PAA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL - 
FORTALECENDO AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL. 

05/05/2017 10:11 

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL – P.A.P. 04/05/2017 08:55 

BENEFICIÁRIOS PODEM CONSULTAR, NO SITE DA ANS, 
QUALIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

03/05/2017 14:22 

NUPENS CONVIDA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA 
PESQUISA SOBRE O GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO 
BRASILEIRA 

02/05/2017 15:43 

OPAS ABRE CONCURSO PARA MELHORES EXPERIÊNCIAS DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE 

02/05/2017 15:40 

“Projeto Nutricionista Formado e Habilitado Já” - Solenidade de 
Formatura do Curso de Nutrição da Universidade Federal do Pará 

01/05/2017 16:23 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE - PROJETO “ATENDIMENTO 
NUTRICIONAL ITINERANTE” 2017 

01/05/2017 15:40 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CONCURSO PÚBLICO 27/04/2017 13:10 

LICITAÇÕES 2017 27/04/2017 13:03 
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II CONGRESSO NORTE NORDESTE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E 
ESPORTIVA FUNCIONAL 

12/04/2017 13:30 

CONSULTA NACIONAL DE NUTRICIONISTAS 04/04/2017 13:27 

ORGANOGRAMA 04/04/2017 13:24 

QUADRO DE EMPREGADOS 04/04/2017 13:22 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO 04/04/2017 13:20 

FOLHA DE PAGAMENTO 04/04/2017 13:19 

CONCURSOS PÚBLICOS 04/04/2017 13:18 

2016 04/04/2017 12:59 

Pareceres Jurídicos 04/04/2017 12:43 

RELATÓRIO DE GESTÃO 04/04/2017 12:34 

CONVÊNIOS 04/04/2017 10:35 

LICITAÇÕES 2015 04/04/2017 10:33 

LICITAÇÕES 04/04/2017 10:23 

CONTRATOS 04/04/2017 10:12 

COMPARATIVO DE DESPESAS 04/04/2017 10:09 

COMPARATIVO DE RECEITA 04/04/2017 10:09 

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS 04/04/2017 10:07 

BALANÇO PATRIMONIAL 04/04/2017 10:06 

DEMOSTRATIVO DE DESPESAS 04/04/2017 10:05 

RESTOS A PAGAR 04/04/2017 10:04 

REPASSES E TRANSFERÊNCIAS 04/04/2017 10:03 

RELAÇÃO DE BENS 04/04/2017 10:03 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 04/04/2017 09:36 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO 04/04/2017 09:32 

CÓDIGO DE ÉTICA 04/04/2017 09:28 

LEIS 04/04/2017 09:26 

PARECERES 04/04/2017 09:25 

REGIMENTO INTERNO E ACORDO TRABALHISTAS 04/04/2017 09:19 

RESOLUÇÕES 04/04/2017 09:16 

POSICIONAMENTOS CRN-7 04/04/2017 09:15 

DELIBERAÇÕES CRN-7 04/04/2017 09:14 

DIRETORIA 04/04/2017 09:11 

EFETIVOS E SUPLENTES 04/04/2017 09:10 

COMISSÕES 04/04/2017 09:10 

GESTÕES ANTERIORES 04/04/2017 09:05 

CRN 04/04/2017 09:03 

DELIBERAÇÕES 04/04/2017 09:02 

ATAS DE REUNIÕES 04/04/2017 08:56 

AGENDA 04/04/2017 08:55 

Dia Mundial da Saúde e Nutrição - Atendimento Nutricional 
Itinerante (2017) 

02/04/2017 10:59 

CARNE SEGURA: DIREITO DO CONSUMIDOR 01/04/2017 22:49 

Nutricionista Formado e Habilitado Já - UFPA 01/04/2017 22:26 

II Encontro Paraense de Estudantes de Nutrição 01/04/2017 21:42 
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Seminário Regional de Educação Alimentar e Nutricional e PAA 
Modalidade Compra Institucional 

01/04/2017 21:27 

POSICIONAMENTO CFN: POSSIBILIDADES LEGAL E TÉCNICA 
DE MÉDICOS PRESCREVEREM DIETAS. 

28/03/2017 08:18 

O CRN-7 ATUA PARA GARANTIR QUE PLANOS DE SAÚDE 
CUBRAM EXAMES LABORATORIAIS PRESCRITOS POR 
NUTRICIONISTAS. 

27/03/2017 20:24 

Atendimento Nutricional Itinerante 27/03/2017 13:36 

Atualização Cadastral 27/03/2017 07:34 

31 DE MARÇO – DIA DA SAÚDE E DA NUTRIÇÃO 23/03/2017 10:52 

III Encontro Nacional de Formação Profissional! 16/03/2017 13:03 

CONSULTA PÚBLICA NOVO CÓDIGO DE ÉTICA 12/03/2017 11:40 

PESQUISADORES ASSOCIAM OBESIDADE AO CÂNCER 08/03/2017 08:11 

Entenda as categorias dos alimentos para uma vida mais 
08/03/2017 07:58 

saudável 

VIGITEL 2017: INQUÉRITO TELEFÔNICO COMEÇOU A SER 
FEITO EM TODO O PAÍS 

08/03/2017 07:46 

RECESSO DE CARNAVAL: 24/02/2017 15:22 

SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A DIVULGA VAGAS DE 
EMPREGO 

21/02/2017 14:37 

I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE DO CESUPA: 
PRÁTICA CLÍNICA E QUALIDADE DE VIDA. 

17/02/2017 12:01 

 

I. Por meio da rede social Facebook, página institucional denominada 

“Conselho Regional de Nutricionistas 7ª Região. Neste ambiente são informadas fotos de 

eventos e ações promovidas pelo Regional, assim como informativos e notícias de interesse 

dos profissionais registrados no CRN7. Pode-se afirmar que as redes sociais 

desempenham um papel fundamental para a divulgação e utilização do site institucional, 

tendo em vista que são utilizadas por grande parte da população. Abaixo são demostradas 

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE PELO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

16/02/2017 11:58 

NOVO PRAZO PARA INSCRIÇÃO PARA OBTENÇÃO DO FATOR 14/02/2017 14:42 

FAO DIVULGA RELATÓRIO SOBRE OS ÍNDICES DE 
SOBREPESO E 

06/02/2017 15:21 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL + PAA MODALIDADE 03/02/2017 10:47 

Perguntas Frequentes 01/02/2017 08:06 

O CRN7 diz NÃO ao EaD 26/01/2017 11:30 

Últimos dias para pagar anuidade de 2017 com 10 % de desconto 20/01/2017 08:06 

BOLSAS DE ESTUDO INSTITUDO RACINE 17/01/2017 08:54 

ANUIDADE 2017 13/01/2017 14:35 

Regra para rotulagem de produtos com lactose deve sair no 10/01/2017 08:18 

Comunicado aos Nutricionistas que Prestam Serviços no Âmbito dos 
Planos Privados de Assistência à Saúde 

04/01/2017 21:20 
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estatísticas de acesso a rede social Institucional: 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE CURTIDAS ATÉ 31/12/2017 
 

 
II. Por meio da rede social Instagram, perfil identificado como Crn7_Nutri, onde 

semanalmente é transmitido informações de interesses da sociedade e profissionais 
registrados. Assim como possibilita 
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III. Telefones da sede e delegacias - divulgados no sítio eletrônico, nas visitas 

fiscais, nas correspondências enviadas e correio eletrônico. 

IV. Atendimento presencial; 

V. Correios; 

VI. Mailling: Outro meio de comunicação utilizado pelo CRN-7 é o E-mail 
Marketing, com envios de informações aos profissionais registrados no CRN-7 e aos 
usuários que cadastraram seus e-mails no site do Regional. 



 

                                                                                                                                       63  

MENSAGEM DATA 

FELIZ NATAL !!! 24/12/2017 
21:16 

MATERIAL PARA AULA DE HOJE - 
PAP 

06/12/2017 
10:20 

Últimos dias para inscrição para o 

Concurso Público do CRN-7: Venha 

fazer parte da nossa Equipe. 

 
04/12/2017 

09:59 

É HOJE - PROGRAMA DE 

ATUALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

04/12/2017 
09:19 

PASSO A PASSO NA ELABORAÇÃO 
DE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA 

NUTRICIONAL AO PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 
01/12/2017 

09:55 

CONVITE PARA REUNIÃO: 
05/12/2017 

27/11/2017 
14:45 

CRN-7 divulga edital de concurso 
público. 

20/11/2017 
17:21 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - O 
PASSO A PASSO NA ELABORAÇÃO 
DE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA 

NUTRICIONAL AO PACIENTE 
HOSPITALIZADO 

 
 

17/11/2017 
13:21 

Orientações para a elaboração de 

planos estaduais, distrital e 

municipais de Segurança Alimentar e 

Nutricional - Orienta Plansan 

 

09/11/2017 
12:42 

Exames Laboratoriais na Rotina da 

Avaliação Física e 

Acompanhamento 

Nutricional 

 

09/11/2017 
06:36 

CONVITE PARA REUNIÃO COM O 
CRN7 

01/11/2017 
15:29 

Roda de Conversa 2017 30/10/2017 
10:35 

Roda de Conversa 2017 - Porto Velho 20/10/2017 
09:15 

Projeto Roda de Conversa 2017 - 
Manaus 

19/10/2017 
16:17 

CONVITE PARA REUNIÃO COM O 
CRN7 

17/10/2017 
15:09 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

PARA O PROJETO RODA DE 

CONVERSA 2017 

17/10/2017 
11:20 

Feliz Círio 2017 08/10/2017 
10:24 

Feliz Círio 08/10/2017 
10:14 

Círio de Nazaré 2017 - Faltam 4 dias. 03/10/2017 
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15:57 

1º MEETING DE TREINAMENTO 

FÍSICO E NUTRIÇÃO 

ESPORTIVA 

02/10/2017 
08:58 

CONBRAN 2018 29/09/2017 
10:57 

Consulta Pública do MS 

sobre Documentos 

Clínicos. 

27/09/2017 
14:33 

RODA DE CONVERSA - NOVA 
DATA 

22/09/2017 
14:20 

INSCRIÇÕES GRATUITAS - Roda de 

Conversa 2017 - Amapá 
14/09/2017 08:02 

ÚLTIMAS VAGAS - Roda de 

Conversa 2017 - 

Amapá 

12/09/2017 15:28 

SEGREDOS PARA UMA VIDA 
LONGA 

08/09/2017 16:28 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - 

OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

UM PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

MATERNO-INFANTIL 

 

08/09/2017 10:10 

NOTA DE DIVULGAÇÃO 05/09/2017 14:43 

P.A.P - OFICINA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 

UM PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

MATERNO-INFANTIL 

 
04/09/2017 09:55 

31 DE AGOSTO - DIA DO 
NUTRICIONISTA 

31/08/2017 11:33 

31 DE AGOSTO - DIA DO 

NUTRICIONISTA - 

MANAUS - AM 

30/08/2017 14:01 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

PARA I 

FEIRA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO - 

DIA DO 

NUTRICIONISTA 

 

28/08/2017 08:58 

ENQUETE PARA AULA 

PRÁTICA - 

FITOTERAPIA E PLANTAS 

ALIMENTÍCIAS NÃO 

CONVENCIONAIS 

 

23/08/2017 13:47 

É HOJE ! - FITOTERAPIA NA 

PRÁTICA DO ATENDIMENTO 

CLÍNICO NUTRICIONAL 

21/08/2017 09:53 

I FEIRA DA SAÚDE E NUTRIÇÃO - 

DIA DO 

NUTRICIONISTA 

18/08/2017 10:02 
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CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - 

FITOTERAPIA NA PRÁTICA DO 

ATENDIMENTO CLÍNICO 

NUTRICIONAL 

 
17/08/2017 09:33 

P.A.P. FITOTERAPIA NA 

PRÁTICA DO ATENDIMENTO 

CLÍNICO NUTRICIONAL 

31/07/2017 12:45 

INFORME: SUSPENSÃO DO 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO - 

IV CONGRESSO NACIONAL DO 
SISTEMA 
CFN/CRN 

 
11/07/2017 15:51 

SEMINÁRIO REGIONAL – 
CUIABÁ/MT 

11/07/2017 14:16 

CORREÇÃO DE HORÁRIO - 

“LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS PARA 
NUTRICIONISTAS” 

- TURMA 2 

 
29/06/2017 14:58 

Dia do Técnico em Nutrição e 
Dietética - 

MANAUS - AM 

21/06/2017 10:07 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 14/06/2017 08:18 

ATENÇÃO PARA AS DATAS - 
PASSO A PASSO NA ELABORAÇÃO 

DE FICHAS 
TÉCNICAS 

 

07/06/2017 14:03 

DIA DO TÉCNICO EM 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - DIA 27 

DE JUNHO DE 2017 

07/06/2017 08:38 

II SIMPÓSIO DE NUTRIÇÃO 01/06/2017 16:33 

Projeto NutriAçãoEscola 01/06/2017 15:01 

CURSO: “O PASSO A PASSO 
NA ELABORAÇÃO DE FICHAS 

TÉCNICAS” - 
PAP/CRN-7 

 

31/05/2017 12:38 

Regulamentação da Profissão de 

Técnico em Nutrição e 

Dietética 

16/05/2017 16:29 

PROGRAMA DE 

ATUALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL – 

P.A.P. 

15/05/2017 14:33 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO - 
“LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 

EXAMES 

LABORATORIAIS PARA 

NUTRICIONISTAS” 

 
15/05/2017 10:37 

Feliz Dia das Mães ! 13/05/2017 19:29 
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Participe da Consulta Pública sobre 
o Código de Ética do Nutricionista – 

Novo 
Prazo 

 

09/05/2017 10:39 

SEMINÁRIO REGIONAL 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL + PAA 
MODALIDADE COMPRA 

INSTITUCIONAL - 
FORTALECENDO AÇÕES PARA 
PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL. 

 

 
08/05/2017 12:45 

PROGRAMA DE 

ATUALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL – 

P.A.P. 

05/05/2017 07:40 

CONCURSO PÚBLICO CRN7 01/05/2017 11:28 

O CRN-7 ATUA PARA 
GARANTIR QUE PLANOS DE 

SAÚDE CUBRAM EXAMES 
LABORATORIAIS PRESCRITOS 

POR 
NUTRICIONISTAS. 

 
19/04/2017 14:11 

II CONGRESSO NORTE NORDESTE 
DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E 

ESPORTIVA 
FUNCIONAL 

 

12/04/2017 12:38 

POSICIONAMENTO CFN: 

POSSIBILIDADES 

LEGAL E TÉCNICA DE MÉDICOS 

PRESCREVEREM DIETAS. 

 

30/03/2017 10:04 

Atualização Cadastral 21/03/2017 14:04 
 

Consulta on-line sobre Novo Código de 

ètica e Conduta do Nutricionista 
13/03/2017 07:46 

Dia Internacional das Mulheres 08/03/2017 09:02 

COMUNICADO: RECESSO DE CARNAVAL: 24/02/2017 15:35 

Fator de Qualidade: novo prazo para 

preenchimento de questionário 
21/02/2017 14:58 

NOVO PRAZO - Atenção Nutricionistas que 

Prestam Serviços no Âmbito dos Planos 

Privados de Assistência à Saúde. 

 
16/02/2017 12:27 

"Educação Alimentar e Nutricional + PAA 
Modalidade Compra Institucional - 

Fortalecendo ações para promoção da 
alimentação saudável" 

 

03/02/2017 11:59 

Anuidade 2017 CRN-7 01/02/2017 13:55 

Anuidade 2017 CRN-7 30/01/2017 08:11 

O CRN7 É CONTRA A MODALIDADE EAD 26/01/2017 12:56 

Últimos dias para pagar anuidade de 

2017 com 10 % de desconto 
20/01/2017 08:47 
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Anuidade 2017 CRN-7 10/01/2017 11:18 

Inscrição dos Nutricionistas para 
atendimento aos critérios da ANS, 

visando a obtenção do Fator de 
Qualidade da saúde suplementar 

 
05/01/2017 09:53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
 
 

MEMBROS: 
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AÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO 

 
Elizabeth do Socorro Rezende Ferreira Alves – Conselheira Coordenadora 

Dayse Márcia de Sousa Gurjão – Conselheira Membro Letícia Holanda Campelo – 

Conselheira Membro 

EIXO DAS AÇÕES E PROJETOS: 
 
O CRN/7ª Região atendendo CFN/CRN a gestão transparente da informação propiciando 

amplo acesso e sua divulgação. 

OBJETIVO GERAL: 
 
Realizar analise e controle das despesas do CRN 7. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analisar as peças contábeis. Monitorar as despesas. 

Solicitar esclarecimentos, correções com as despesas executadas. 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES: 
 
 

 

AÇÃO 1: Monitoramento mensal da situação financeira das rubricas do 
balancete, com sugestões à Diretoria visando ações corretivas e/ ou 
preventivas na execução das despesas do CRN 7. 

EVENTO/PROJETO: Conferência das peças contábeis para lançamento no Livro 
Razão e analise dos balancetes do CRN 7. 

PÚBLICO DE INTERESSE  Sistema CFN-CRN, TCU e 
sociedade civil interessada. 

ESTRATÉGIAS  Controle dos gastos consoante 
com a proposta Orçamentária. 

PRODUTO/FERRAMENTAS  Peças das demonstrações 
contábeis: balancete, balanço 
patrimonial, balanço orçamentário, 
balanço financeiro, comparativo de 
receitas, variações
patrimoniais, demonstrações dos 
fluxos de caixas, 
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 relatório de
 acompanhamento 
contábil e financeiro. 

PERÍODO  30 de janeiro à 14 de dezembro 
de 2017. 

AÇÃO 2: Avaliação parcial das receitas e despesas do primeiro semestre para 
subsidiar a reformulação orçamentária e o replanejamento de ações para o 
segundo semestre. 

PÚBLICO DE INTERESSE  Sistema CFN-CRN, TCU e 
sociedade civil interessada. 

ESTRATÉGIAS  Garantir a realização das ações 
previstas para o segundo 
semestre. 

PROJETO PRODUTO/FERRAMENTAS  Prestação de contas parciais de 
despesas e receitas do CRN7. 

 Resolução CFN Nº 574 de 19 de 
novembro de 2016; que homologa 
as primeiras
reformulações Orçamentárias dos 
CRN 1, 3, 4, 7 e 8. 

PERÍODO  Janeiro a julho de 2017 

AÇÃO 3: IV Congresso Nacional do Sistema CFN/CRN 

PÚBLICO DE INTERESSE  Comissão de Tomada de Contas 
e Assessor Contábil. 

ESTRATÉGIAS  Maior eficiência na gestão. 

PROJETO/PRODUTO/FERRAMENTAS  Troca de experiência entre 
as Comissões 

PERÍODO  18 a 21 de julho de 2017. 
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 3.3 - Desempenho Orçamentário 
  

 

Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2017 levou-se em 

consideração a receita líquida já que o repasse da cota parte ao Federal que é de 20% já é 

feito automaticamente pela Caixa Econômica Federal, Instituição Financeira que gerencia 

os recursos do CRN-7. 

Além do repasse, outro ponto de relevância para a elaboração da mesma é a 

utilização do índice de 44% de inadimplência. Para o exercício de 2017 os valores orçados 

para as despesas correntes e de capital foram de R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos 

e oitenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente. 

 
3.3.1- Execução Física e Financeira 

 
 

O valor orçado para as despesas do exercício de 2017 foi de R$ 2.080.000,00 (dois 

milhões e oitenta mil reais), sendo que R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram destinados para 

as despesas de capital. Tendo um aumento de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil 

reais) com relação ao exercício anterior. 

Durante o exercício de 2017 foi feita reformulação orçamentária no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para as receitas e despesas, também sendo feita 

transposição de dotações orçamentárias. 

 

3.3.2 – Orçamento Atual 

 

A Previsão das Despesas Correntes e de Capital no exercício de 2017, foi de R$ 

2.080.000,00, sendo R$ 1.980.000,00 para Despesas Correntes e R$ 100.000,00 para 

Despesas deCapital. Durante o exercício de 2017 foi feita reformulação orçamentária no 
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valor de R$ 150.000,00 para as receitas e despesas de capital, também sendo feita 

transposição de dotações orçamentárias, conforme Planilha de Orçamento Anual constante 

no Anexo III. 

 

 

 

3.3.3 - Transferências 

 
 

O Sistema CFN/CRN tem como órgão central o CFN (Conselho Federal de 

Nutricionistas) e é integrado, atualmente, por 10 (dez) Conselhos Regionais de Nutricionistas 

que representam os diversos Estados brasileiros. O Sistema se mantém com a arrecadação 

proveniente de anuidades, taxas, multas e emolumentos (taxa cobrada pela expedição de um 

documento), recolhidos por pessoas físicas (nutricionistas e técnicos) e jurídicas (empresas 

e instituições). Do montante de recursos arrecadados em todos os dez regionais, 20% são 

destinados ao CFN, nos termos do Art. 12, incisos I e III da Lei nº 6.583 de 20 de outubro 

de 1978; 

 

3.3.4 – Receitas 

 
 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 

O repasse das receitas do CRN-7 é feito automaticamente pelo banco para o 

Conselho Federal de Nutricionistas. A Cota Parte é de 20% onde na elaboração do 

orçamento já é feito os cálculos para que se trabalhe com o valor líquido da receita do 

exercício em curso. 

 

Notas Explicativas 

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 2.004.363,54 (dois 

milhões, quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), 

que corresponde a 103,85% da previsão orçamentária de 2017, que foi de R$ 1.930.000,00 

(um milhão, novecentos e trinta mil reais). Sendo que dos 103,85% o montante de 

81,56% corresponde à arrecadação com anuidades tanto do exercício em curso como de 

exercícios anteriores. 
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Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 

 

O Total de receitas no exercício 2017 foi de R$ 2.004.363,54 

O percentual de repasse de receita para o CFN no exercício de 2017, foi de 20% 

sobre as receitas de: 

- Anuidade Pessoa Física; 

- Anuidade Pessoa Jurídica; 

- Expedição de carteira Pessoa Jurídica; 

- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização; 

- Multa Eleitoral; 

- Taxa de Registro/ Inscrição de Habilitação; 

- Outras Receitas de Serviços; 

- Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Física; 

- Juros de Mora sobre Anuidades Pessoa Jurídica; 

- Receitas não identificadas; 

- Dívida Ativa fase Administrativa (Anuidades, Multas, Juros, Correção 

Monetária); 

- Dívida Ativa fase Executiva (Anuidades, Multas, Juros, Correção Monetária); 

- Saldo de Exercícios Anteriores; 

Outras Receitas Diversas; 

 

Remetemos o Leitor ao Anexo IV, em que consta planilha demonstrativa de Receitas 

a partir do plano de contas. 

 

3.3.5 - Despesas 
 
 

Para o exercício de 2017 os valores orçados para as despesas correntes e de capital 

foram de R$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) respectivamente. 

 

3.3.5.1 – Despesas Correntes e de Capital 

 

Remetemos o Leitor ao Anexo V em que consta planilha de  Despesas Correntes  e de 
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Capital para melhor compreensão. 

 
 

 

 

 
 

3.4 - Desempenho Operacional 
 
 

O CRN-7 não possui indicadores de estratégia ou indicadores de desempenho com 

abrangência total, ou seja, de medição absoluta, para exprimir os resultados da 

organização, contudo, procura trabalhar com maior seletividade. Medir apenas o que é 

importante e significativo. Utilizando poucos indicadores, medindo apenas os processos 

básicos. A periodicidade da análise e acompanhamento da execução do Plano de Ação e 

Metas do exercício é semestral. As inconsistências ou necessidade de correção, mudança 

de rumos ou de estratégia são tratadas no decorrer do semestre subsequente. 

 
Ações e Resultados alcançados- Gestão 

 
Participação de encontros de comissões e assessorias - com objetivo de tornar 

mais eficiente a gestão do Sistema CFN/CRN com encontro da ética, comunicação, área 

técnica, administrativo, jurídico, fiscalização e formação. Resultado: Participação em 02 

encontros do setor de Fiscalização; participação da agenda da Ética e Formação 

Profissional no XXIV CONBRAN; Além da participação no Congresso Nacional do Sistema 

CFN/CRN. 

Participação de Reuniões Conjuntas e Fóruns dos Presidentes - com objetivo de 

tornar mais eficiente a gestão do Sistema CFN/CRN. 

Realização de reuniões Plenárias - com objetivo de cumprir o regimento interno e 

deliberar sobre assuntos técnicos e administrativos. 

Resultado: Realização de 5 Plenárias Ordinárias e 8 Extraordinárias. 

 
Realização de reuniões de Diretoria - com objetivo de cumprir o regimento interno 

e deliberar sobre assuntos técnicos e administrativos. 

Resultado: Foram realizadas 44 reuniões de Diretoria. 

Solenidade de entrega de Carteira de Identidade Profissional - com objetivo de 
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cumprir a legislação pertinente à inscrição de profissionais e orientar os profissionais sobre 

suas responsabilidades; 

Integração com o egresso. Resultado: Realizadas 7 palestras com a participação 

de 110 profissionais; 

Acolhimento ao Calouro Resultado: Realizadas 13 palestras com a participação de 

325 estudantes; 

Realização de reuniões de Comissões - com objetivo de cumprir o regimento interno 

e deliberar sobre assuntos técnicos e administrativos. Resultado: Realizada 8 reuniões da 

Comissão de Ética e 2 reuniões da Comissão de Formação Profissional. 

Plenárias extraordinárias de julgamento - com objetivo de observância da 

Resolução CFN 321/2003. Resultado: Não foram realizadas reuniões plenárias de 

julgamentos em 2016, tendo em vista as fases dos processos disciplinares instaurados 

em 2016 não terem sido concluídos. 

Efetivação de representações em diferentes fóruns (CONSEA, CAE, CONSEAM, 

entre outros) - com objetivo de valorizar o nutricionista frente à sociedade. Resultado: 

Participação em 18 reuniões. 

Efetivação de parcerias com Ministério Público do Estado do Pará, outros conselhos 

e entidades afins - com objetivo de fiscalizar as escolas da rede pública de ensino que 

recebem recursos públicos para merenda escolar valorizar o nutricionista frente à 

sociedade. 

Instrução grupos de trabalho nas áreas de atuação do nutricionista - com objetivo 

de subsidiar normatização do exercício profissional. Resultado: Não foram instruídos 

grupos de trabalho em 2017, pois não houve demanda. 

Efetivação de representações em eventos científicos - Congressos, fóruns, 

simpósios e seminários. Resultado: Não foram instruídos grupos de trabalho em 2017, 

pois não houve demanda. 

Participação de solenidades de formatura - com objetivo de integração com 

entidades de ensino. Resultado: Participação em 20 colações de grau. 

Encontro Regional com as IES - com objetivo de maior aproximação entre o CRN- 

7 e as Instituições de Ensino Superior; Discussão sobre formação profissional e atuação 

do nutricionista. Resultado: Participação de 325 pessoas, com representação de 6 IES do 

Estado de PA. 

Evento alusivo ao Dia da Saúde e Nutrição – Resultado: Promoveu o projeto 

Atendimento Nutricional Itinerante em Belém e Manaus em parceria com instituições de 
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ensino superior, centros de convivência e paróquias católicas em bairros centrais e da 

periferia das duas maiores cidades da Amazônia. Foram 912 atendimentos em Belém e 

Manaus. Objetivo: Atendimento nutricional à população com orientações, pesagem, 

degustação de alimentos saudáveis e distribuição de folders explicativos, além de 

atividades lúdicas com crianças e adolescentes. 

Evento alusivo ao Dia do TND – Resultado: No Pará, o CRN-7 realizou ciclo de 

palestras em parceria com a Escola Técnica Francisco da Silva Nunes, com a participação 

de mais de 300 técnicos em nutrição e dietética. No Estado do Amapá, o Conselho 

Regional de Nutricionistas da 7ª Região promoveu ciclo de palestras em parceria com a 

Faculdade Estácio de Macapá, Secretaria Municipal de Saúde, Empresa Primo José e 

Buffet Sabor e Saúde, com a participação de 200 TND. Objetivo: Evento com palestras 

voltadas à formação e valorização do técnico em nutrição e dietética. No Estado do 

Amazonas, o evento aconteceu no auditório localizado no Conjunto Castelo Branco, na 

cidade de Manaus, para os Técnicos em Nutrição e Dietética inscritos no CRN-7 e 

estudantes dos cursos de formação técnica. O encontro teve uma programação especial 

de cunho científico e de valorização ao profissional. 

Evento alusivo ao Dia do Nutricionista – Resultado: No Estado do Pará, o CRN-7 

promoveu a I Feira da Saúde e Nutrição. Foi realizado um dia inteiro de programação com 

palestras e debates – 31 de agosto, envolvendo mais de 300 profissionais inscritos. 

Objetivos: O evento técnico teve a participação de nutricionistas da Jurisdição e 

organizações que atuam na área da Nutrição, cujo Tema definido foi “Uma prática voltada 

aos interesses da Saúde e Nutrição da Sociedade”. 

No Amazonas, a Delegacia do CRN7 realizou ciclo de palestras e mesas redondas 

no dia 31 de agosto, envolvendo a participação de cerca de 60 profissionais. 

Evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação - Resultado: Ação em parceria com 

o Ministério Público do Estado do Pará, para realização de: 

Participação em Reuniões e eventos com a representação de membros da Gestão 

do CRN7, funcionários e Assessorias. 

 

Mês Discriminação 

 
Fevereiro 

Participar de Reunião do Fórum dos Presidentes do Sistema 
CFN/CRN, referente a Diária, Ajuda de Custos e Outros nos dias 
05 e 07/02/2017. 

 
Maio 

Participação no II Congresso Norte Nordeste – Nutrição Clínica 
e Esportiva Funcional, que se realizará no período de 11 a 
13/05/2017 na cidade de Fortaleza/CE 
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Junho 
Participação na reunião para discussão do procedimento de 
registro do certificado de pós-graduação lato sensu em 
fitoterapia, nos dias 22 a 25/06/2017, na cidade de São Paulo/SP 

Julho 
Participação no IV Congresso Nacional do Sistema CFN/CRN, 
no período de 18 a 21 de Julho de 2017 em Brasília/DF. 

 
Agosto 

Participação em Reuniões Itinerante do Sistema CFN/CRN, 
realizado no município de Foz do Iguaçu – Paraná no período de 
16 a 18/08/2017. 

 
Setembro 

Participação em participação na reunião sobre minuta de 
resolução que " Dispõe sobre a definição das áreas de atuação 
do nutricionista” - no período de 12 a 14/09/2017 - Brasília/DF. 

 
Outubro 

Participação no Fórum dos Presidentes, para discutir 
parâmetros numéricos da resolução que substituirá a 380/2005, 
a realizar-se no dia 20/10/2017 na sede do CRN-3, em São 
Paulo 

Novembro 
Participação no Fórum dos Presidentes no dia 09/11/17, e 100ª 
Reunião Conjunta CFN/CRN, no dia 10/11/17 - Brasília - DF. 

 
 

 
Novembro 

Representação e colaboradora no fortalecimento das Ações de 
Fiscalização junto aos Municípios de Castanhal e Santa Isabel, 
no período de 13 a 14/11/2017, em cumprimento ao plano de 
ações e metas do setor de fiscalização do exercício de 2017. 

Participação na V Jornada de Atualização de Fiscais do Sistema 
CFN/CRN, realizado na cidade de São Paulo - SP, no período 
de 22, 23 e 24/11/2017. 

 
 
 
 
 

 
Dezembro 

Participação no Fórum dos Presidentes no dia 07/12/17, e 
participação no I Encontro de Cood. das Comissões de Ética no 
dia 08/12/17. Na cidade do Rio de Janeiro / RJ. 

 
Representação e colaboradora no fortalecimento das Ações de 
Fiscalização junto aos Municípios de Abaetetuba e Barcarena, 
no período de 11 a 12/12/2017, em cumprimento ao plano de 
ações e metas do setor de fiscalização do exercício de 2017. 

Participar do Fórum dos Presidentes - Versão Final Código de 
Ética, nos dias 14 e 15/12/2017 e Reunião Plenária CFN, 
Presidentes e GT 380 para Pactuação dos Parâmetros 
Numérico, no dia 16/12/17. Brasília - DF. 
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O Programa de Atualização Profissional – PAP, foi desenvolvido pela coordenadora 

técnica Lylis Nunes e executado pela primeira vez na Gestão Nova Era (2015/2018). O 

projeto foi idealizado a partir dos diagnósticos levantados pela ação fiscal, por meio dos 

RVT (roteiros de visita técnica), onde são apontadas as principais deficiências sobre o 

exercício profissional do nutricionista, por área de atuação. o plenário (2015/2018) aprovou 

o programa com unanimidade, em virtude de direcionar ações para capacitação técnica que 

garantam uma melhor atuação da prática desse profissional em sua rotina de trabalho, nas 

diferentes áreas. Para execução do projeto o CRN-7 (comissão de formação profissional)   

realizou   parceria   integrada   e   permanente com   as   IES (Instituições de Ensino 

Superior) da jurisdição contribuindo assim para a qualificação técnica das atividades do 

nutricionista nas diferentes áreas de atuação. neste sentido, prevê uma série de cursos / 

oficinas que possam contribuir para: 

 
 Estimular a apropriação das atividades privativas e complementares por parte do 

nutricionista, objetivando o adequado desempenho técnico de seu exercício 

profissional; 

 Promover uma relação de proximidade entre os profissionais e seu conselho de 

classe, em prol do fortalecimento da profissão, por meio de uma prática mais 

eficiente e de melhor qualidade; 

 Fomentar o processo de atualização técnica continuada, de acordo com as 

fragilidades encontradas nas visitas técnicas das ações fiscais do CRN-7; 

 
Cursos em 2017 – 1.111 

 
“O passo a passo na elaboração de protocolo de assistência nutricional ao 

paciente hospitalizado” - turma 1 total de participante 178 

 
 
 

- “Oficina para implantação de um protocolo de atendimento nutricional materno- 
infantil” - turma 1 total de participante 162 

 
- “Fitoterapia na prática do atendimento clínico nutriciona” - turma 1 total de 

participante 251 

 
- “O passo a passo na elaboração de fichas técnicas” - turma 1 total de 
participante 215 

 
- “Leitura e interpretação de exames laboratoriais para nutricionistas” - turma 1 e 2 
total de participante 306 
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Roda de conversa Manaus/AM, Porto Velho/RO e Macapá/AP: 

 
- “O passo a passo na elaboração de protocolo de assistência nutricional ao 

paciente hospitalizado” - turma 1 total de participante 178; 

 
- “Oficina para implantação de um protocolo de atendimento nutricional materno-

infantil” - turma 1 total de participante 162 

 
- “Fitoterapia na prática do atendimento clínico nutricional” - turma 1 total de 

participante 251; 

- “O passo a passo na elaboração de fichas técnicas” -  turma 1 total de 

participante 215; 

- “Leitura e interpretação de exames laboratoriais para nutricionistas” -  turma 

1 e 2 total de participante 306; 

 

 
 

 
3.5- Indicadores 
 

Não foram previstos indicadores para avaliar as ações realizadas no referido 

ano. 
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4 – GOVERNANÇA 

 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

Neste item será apresentada a estrutura de governança da unidade, explicitando 

as atividades realizadas pelas unidades que compõem tal estrutura, os mecanismos e 

controles internos adotados para assegurar a conformidade da gestão. 

No âmbito do Sistema CFN/CRN’s a instância de controle externo é exercida 

pelo Conselho Federal de Nutricionistas, ao qual compete criar resoluções e outros atos 

que disciplinem a atuação dos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dos profissionais. 

Com isto, é estabelecida uma unidade de procedimentos que caracterizam a profissão, 

respeitando as particularidades das diversas regiões. 

Como registrado anteriormente, o Plenário do CRN-7 é composto por 09 (nove) 

conselheiros efetivos e 09 (nove) suplentes, eleitos para um mandato de 03 (três) anos. A 

Diretoria (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro) é escolhida anualmente 

entre os integrantes efetivos do plenário. 

A organização do CRN-7 está definida no Decreto Regulamentar nº 84.444/80, 

apresentando a seguinte estrutura: 

I. Plenário (órgão deliberativo); 

II. Diretoria (órgão executivo); 

III. Presidência (órgão de coordenação e gestão); 

IV. Comissões Permanentes: Tomada de Contas, Ética, Fiscalização, 

Formação Profissional, Comunicação e Licitação (órgãos de orientação, disciplina, apoio 

e assessoramento); 

V. Comissões Especiais, Transitórias e Grupos de Trabalhos; 

 
 

A Estrutura de Governança do CRN-7 está definida na Resolução CFN nº 

356/2004, e tem 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: Comissões 

Permanentes: 

I. Comissão de Tomada de Contas (CTC); 

II. Comissão de Ética (CE); 

III. Comissão de Fiscalização (CF); 

IV. Comissão de Formação Profissional (CFP); 

V. Comissão de Comunicação (CCom); 

VI. Comissão de Licitação (CL); 

Comissões Especiais e Transitórias e Grupos de Trabalho; Câmaras Técnicas. 

 
 

O controle interno sobre as Prestações de Contas é exercido pela Comissão de 

Tomada de Contas – CTC, que se reúne quinzenalmente, conforme a programação 

homologada pelo Plenário, para apreciação das contas do CRN7, analisando e emitindo 

parecer sobre as prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações 

orçamentárias e demais assuntos correlatos, com o objetivo de garantir a observância aos 

princípios constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. Os 

pareceres da Comissão de Tomada de Contas (CTC) são encaminhados ao Plenário, que 

deliberará sobre sua homologação ou não, com vistas a atender às exigências dos órgãos 

de Controle Interno. 

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. 
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4.1 - Dirigentes 
 

Rol de Responsáveis Diretoria: 
 

CPF 600.092.842-49 

Cargo Presidente 

Registro Profissional 0748 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do 

mandato:

 

24/11/2018 Informações adicionais 

 
 

CPF 462.079.612-34 

Cargo Conselheiro Tesoureiro 

Registro Profissional 0822 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do 

mandato:

 

24/11/2018 Informações 

adicionais 

 

CPF 328.556.052-53 

 

CPF                          328.556.052-53 

Cargo Conselheira Vice-Presidente 

Registro Profissional 0235 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 24/11/2018

Dirigente MARIA EMILIA DA SILVA MACHADO 

Dirigente FABIO COSTA DE VASCONCELOS 

ADRIANO AUGUSTO REIS 

SOUZA 

Dirigente 



 

82 
 

 

 

CPF 459.452.502-44 

Cargo Conselheira Secretária 

Registro Profissional 0930 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 

Informações adicionais 

25/11/2018 

 

 

Rol de Responsáveis - Comissão de Tomada de Contas: 

 

CPF 620.440.952-20 

Cargo Coordenadora CTC 

Registro Profissional 2543 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 

Informações adicionais 

25/11/2018 

Dirigente JACIARA CORREA DE SOUZA 

Dirigente DAYSE MARCIA DE S. GURJAO 
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CPF 212.151.462-72 

Cargo Conselheira CTC 

Registro Profissional 0303 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2017 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 25/11/2018 

Informações adicionais 

 

CPF 702.267.252-00 

Cargo Conselheira CTC 

Registro Profissional 3713 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2016 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 

Informações adicionais 

25/11/2018 

 

Rol de Responsáveis Comissão de Fiscalização: 

  Dirigente LETICIA HOLANDA CAMPELO  

CPF 702.267.252-00 

Cargo Coordenadora CF 

Registro Profissional 3713 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2016 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Data final do mandato: 25/11/2018 

Informações adicionais 

 

CPF 212.151.462-72 

Cargo Conselheira CF 

Registro Profissional 0303 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2016 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

Dirigente ELIZABETH DO S. R. F. ALVES 

Dirigente LETICIA HOLANDA CAMPELO 

Dirigente ELIZABETH DO S. R. F. ALVES 



 

84 
 

 
 

 

 
CPF 328.556.052-53 

Cargo Conselheira CF 

Registro Profissional 0235 

Entidade PESSOA FÍSICA 

Ato de designação: Termo de Posse 

Data do Ato de designação: 25/11/2016 

Data inicial do mandato: 25/11/2015 

25/11/2018 

Dirigente MARIA EMILIA DA SILVA MACHADO 
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4.2 - Auditoria 

 

 

As atividades de controle interno do CRN-7 incluem procedimentos e regras para 

autorização e aprovação de despesas, contratação de serviços e aquisição de bens, delegação 

de funções e controle de acessos aos recursos financeiros. Todas as instruções operacionais 

estão formalizadas em normativos internos, bem como as delegações de competência com 

definições claras das responsabilidades que são previstas em atos normativos específicos. 

O CRN-7 não dispõe de Unidade de Auditoria Interna, esta função é exercida, no que 

couber pela Comissão de Tomada de Contas. O Conselho Federal de Nutricionistas exerce o 

papel de auditor externo das contas do CRN-7. 

 

4.3 - Apurações 

 

Não há, no âmbito do CRN-7, sistema de correição implantado para tratamento de 

ilícitos, que possivelmente venham a ser cometidos. A apuração de ilícitos administrativos ocorre 

mediante a instauração, por determinação do Presidente, de sindicância ou Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD), quando há indícios de materialidade e de autoria de possível 

desvio de conduta ou de outras ilegalidades após análise dos fatos e documentos apresentados. 

Não existem processos administrativos ou de sindicância instaurados, uma vez que não foram 

detectados, pelos órgãos de controle interno e externo nenhum indicio que justifique a adoção 

de medidas corretivas. 

 

 

4.4 - Gestão de Riscos 
 

Não foram criados indicadores para se ter controle da gestão de riscos. 

 
 

4.5 - Remunerações 
 

Nos termos da Resolução CFN nº 356/2004, o exercício de cargo de Conselheiro 

tem caráter voluntário e honorífico, inexistindo qualquer relação empregatícia ou contratual 

com o Conselho Regional de Nutricionistas. A título de indenização devida pelo 

comparecimento de Conselheiros Efetivos e Suplentes em Sessões Plenárias, Sessões 
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Plenárias de Julgamento de Processos, Reuniões de Diretoria, representações oficiais e 

atividades administrativa, é concedida ajuda de custo para cobertura de despesas com 

locomoção e alimentação. Normas regulamentadoras: Resolução CFN nº 521/2013), 

disponível no site: www.cfn.org.br. 

Para melhor esclarecimento, remetemos o leitor ao Anexo VI que versa sobre 

valores de diárias e ajudas de custo percebidos por Conselheiros, Assessores e Servidores 

da instituição. 

 

 
 

4.6 – Auditoria Independente 

 

Não houve contratação de auditoria independente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cfn.org.br/
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5 – ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

Neste item serão apresentadas informações sobre áreas relevantes da gestão 

que tenham contribuição decisiva para o cumprimento da missão e dos objetivos da 

unidade, tais como pessoas, tecnologia da informação, gestão patrimonial, fundos e 

programas não relacionados no Plano de Ações e Metas, entre outras. 

 
 
5.1 - Gestão de Pessoas 

 

O CRN-7 durante o exercício de 2017 contou com a colaboração total de 15 

(quinze) servidores, sendo que: 02 (duas) servidoras efetivas (Nutricionistas Fiscais 

Juliana Montenegro e Thabata Padilha) pediram demissão em JAN/2017, 01 (uma) 

comissionada demitida em Novembro/2017 (Sra Elna Kelly) e a contratação de servidor 

demissível Ad nutum (Sr. Helton Leão) contratado em Dezembro/2017. 

 
5.1.1 – Estrutura de Pessoal 

 

Força de trabalho da UPC Introdução 

O CRN-7 em 31 de dezembro de 2017 possuia no seu quadro com a colaboração 

de 12 (doze) funcionários, sendo 08 (oito) servidores efetivos, 04 (quatro) funcionários 

comissionados. 

 

Analise Crítica 
 
O órgão está em déficit em relação ao quadro de funcionários. 
 

Informações adicionais 

Para o exercício do ano de 2017 o quadro de funcionários sofreu alteração, com 

o desligamento da funcionária comissionada: Elna Kelly Oliveira de Souza. 
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Detalhamento da estrutura da UPC 
 
Introdução 
 
Não são apenas os cargos de Coordenação que possuem funções gratificadas, 

uma vez que a Fiscal Hellene de Fátima Vieira de Souza e Hellem do Socorro Vieira 

Souza possuem delegação de competência para análise e deferimento de processos de 

Pessoa Jurídica e Pessoa Física, nos termos da Portaria CRN-7 Nº 32/2016. 

 
 

Analise Crítica 

Devido ao grau de confiabilidade das informações e de responsabilidades, os 

cargos de função gratificada ocupados no CRN-7 são necessários ao bom 

desenvolvimento e andamento do conselho. 

 
 

Informações adicionais 

Considerando o desligamento de 01 (uma) funcionária comissionadas, tem-se a 

contratação de 01 (um) novo funcionário comissionado, o Senhor Helton Leão Carvalho. 

Remetemos o Leitor ao Anexo VII a fim de analisar a relação de servidores 

comissionados e efetivos, bem como seu respectivo salário. 

 

 

 

5.1.2 – Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal 

 

Em que pese inexista Planejamento Estratégico implementado no CRN7, há uma 

contingência prevista para risco com pessoal mediante Plano de Ação e Metas para o 

exercício. 

 

5.1.3 – Mão-de-obra Temporária 

 

Não houve contratação de mão de obra temporária no período. 
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5.2 - Gestão da Tecnologia da Informação 

 

Atualmente o CRN-7, não dispõe de uma estrutura de TI. No quadro de funcionários 

efetivos existe 01 (um) assistente de informática e 01 (um) Assessor de TI que são 

responsáveis pelo backup, instalação de sistemas, configuração de maquinas e geração 

de relatórios para acompanhamento da administração do CRN-7. 

 
 
5.2.1 – Sistemas de Informação 

 

Atualmente o CRN-7, não dispõe de uma estrutura de TI. Os sistema utilizados são 

de propriedade de terceiros (Implanta, Incorpware e Incorpnet) e o site foi desenvolvido 

pela Empresa WEB Simples do Brasil, cabendo ao CRN7, apenas colocar as informações 

no site. 
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6 – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

6.1 – Canais de Acesso 

 

INTRODUÇÃO SEÇÃO 

Os principais canais disponibilizados pelo CRN-7 aos profissionais e à sociedade 

em geral, com vistas a aperfeiçoar os serviços prestados, a partir de solicitações, 

manifestações, sugestões, reclamações, críticas ou denúncias recebidas, relacionadas 

à atuação do Conselho, são: 

I.  Por meio Sítio Eletrônico (www.crn7.org.br), através dos Links 

“Fale Conosco” e “Autoatendimento” onde são disponibilizados os endereços 

eletrônicos de todos os departamentos. No “Autoatendimento” o profissional dispõe de 

diversos serviços online (emissão de certidões, boletos, alterações de endereço e dados 

cadastrais, etc.), a população também pode consultar o registro profissional do 

Nutricionista e do Técnico em Nutrição e Dietética. 

II. Por meio da rede social Facebook; 

III. Telefones da sede e delegacias - divulgados no sítio eletrônico, nas visitas 

fiscais, nas correspondências enviadas e correio eletrônico. 

IV. Atendimento presencial; 

V. Correios; 

 
 

6.2 – Pesquisa Satisfação 

 

 
 O CRN-7 está trabalhando no desenvolvimento do novo sitio eletrônico, onde será 

implementado uma ferramenta de enquete para mensurar o grau de satisfação dos profissionais e 

sociedade com o CRN7. Porém, com o uso das redes sociais já é possível estabelecer parâmetros 

de satisfação dos profissionais, tendo em vista que o CRN7 está inserido nas redes sociais mais 

populares do mundo. 
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6.3 – Transparência 

 

Em cumprimento à Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação e Acórdão TCU 

nº 96/2016-Plenário, o CRN-7 adequou o seu Portal da Transparência, tornando-o mais 

rápido e claro o acesso aos documentos e dados relacionados a compras, contratos, 

licitações, despesas com pessoal, gastos com diárias e passagens, previsão orçamentária 

e aplicação dos recursos financeiros, entre outros. No ano de 2018, o CRN- 7 lançará um 

novo sitio eletrônico, onde o portal da transparência passará por atualizações tecnologias 

e de acessibilidade. 

 
 

6.4 – Acessibilidade 

 

Atualmente o site institucional não tem capacidade para implantação de todos os 

recursos de acessibilidades exigidos por lei. Entretanto, no decorrer do primeiro semestre 

do ano de 2018 será lançado o novo site institucional do CRN- 7, onde todos estes 

recursos de acessibilidade estarão disponíveis. 
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7 – DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS 

 

7.1 – Desempenho Financeiro 

 

O desempenho financeiro está demonstrado no item 7.4. 

 
 
 
7.2 – Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos - NCASP 

 

No exercício de 2017, o Conselho Regional de Nutricionistas da 7 ª Região procede 

com a depreciação do seu imobilizado, sendo feito o reconhecimento dos valores desde a 

aquisição dos bens, verificando os riscos e benefícios futuros de cada i tem. O método 

utilizado para depreciação é o Linear, o valor residual será de 10%, e as taxas de 

depreciações serão as seguintes: 

a) Mobiliário em Geral - 10% ao ano; 

b) Veículo Administrativo - 10% ao ano; 

c) Veículo de Fiscalização - 20% ao ano; 

d) Máquinas e Equipamentos - 10% ao ano; 

e) Equipamentos de Informática - 20% ao ano; 

f) Biblioteca - 10% ao ano; 

g) Utensílios de Copa e Cozinha - 10% ao ano; 

h) Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto - 20% ao ano e; 

i) Outros Equipamentos - 10% ao ano. 
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7.3 – Apurações de Custos 

 

O CRN-7 não possui sistema de custo informatizado para apurar custos. 

 
 

7.4 – Demonstrações  Contábeis exigidas na Lei 4.320/64 e Notas 
Explicativas 

 

 
 

Remetemos o leitor às Peças Contábeis correspondentes às exigências legais: 
 
Balanço Financeiro - Anexos VIII; 

Balanço Orçamentário - Anexo IX; 

Balanço Patrimonial – Anexo X; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo XI; 

Variações Patrimoniais – Anexo XII; 

Programação de Despesas Correntes e de Capital e Receitas a Realizar – Anexo 

XIII; 

Despesas por Modalidade de Licitação – Anexo XIV; 
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8 – CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE 
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
8.1 – Determinações do TCU 

 

O CRN-7 não teve em 2017 determinações específicas do TCU a serem seguidas, 

bem como não houve recomendações de controle interno. 

 

 
8.2 – Recomendações de Controle Interno 

 

Não Houve. 
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9 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
9.1 – Danos ao Erário 

 

O exercício financeiro do CRN/7 dar-se-á inicio, na realização do orçamento a ser 

cumprido pela Entidade. Assim, todas as despesas e receitas, são previamente estimadas 

e a medida que vão ocorrendo são registradas no sistema contábil. Quando falamos de 

danos ao erário, entendemos justamente dispêndios financeiros ocorridos e que não 

estavam planejados. Podem ser citados como exemplo, os pagamentos que foram 

realizados em atraso, em virtude de alguma falha humana. Identificada que o dispêndio 

financeiro, tenha sido motivada por falha humana, o valor referente a multa e aos juros, é 

registrada contabilmente e o responsável informado para que o valor em questão seja 

depositado em favor do CRN/7 e/ou com desconto diretamente em folha de pagamento. As 

irregularidades administrativas praticadas contra o CRN/7 são apuradas mediante 

Comissão de Sindicância e/ou Inquérito, na forma e procedimentos previstos na Resolução 

CFN nº 194/97, e no que couber, na Lei nº 8.112/90, em especial os seus Artigos 153 a 166, 

e nos Códigos de Processos Civil e Penal, quando houver omissão para o processamento 

da Sindicância ou  

do Inquérito, mediante Portaria do respectivo Presidente do CRN/7 ou por decisão 

do Plenário. 
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10 – ANEXOS E APÊNDICES 

10.1 – Anexos 
 

 
PORTARIAS - 2017 

 
 

 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 

ASSUNTO DATA 

01/2017 NOMEIA PREGOEIRO  

 

02/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DO 
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

DO AMAPÁ (CONSEA/AP). 

 

19/01/2017 

03/2017 
DESIGNA COLABORADORES PARA EXERCER A FUNÇÃO 

DE FISCAL TITULAR E SUPLENTE DE CONTRATO. 
17/04/2017 

 
04/2017 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO CARGO 
DE ASSESSOR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CRN- 

7. 

 
02/01/2017 

05/2017 
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO 

CARGO DE ASSESSOR FINANCEIRO DO CRN-7. 
20/01/2017 

06/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO CRN- 

7 EM RAZÃO DE FÉRIAS. 
17/04/2017 

07/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO CRN-7 
EM RAZÃO DE FÉRIAS. 

06/03/2017 

08/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO CRN-7 
EM RAZÃO DE FÉRIAS. 

16/06/2017 

09/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO CRN-7 
EM RAZÃO DE FÉRIAS. 

03/07/2017 

10/2017 SUBSTITUIÇÃO DE COMISSÕES 25/07/2017 

11/2017 
DISPÕE SOBRE DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIA DA 
DELEGACIA DE MANAUS/AM 

14/03/2017 

12/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DO CARGO DE DELEGADA 
DA DELEGACIA DE MANAUS/AM. 

14/03/2017 

13/2017 
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DO CARGO DE VICE 
DELEGADA DA DELEGACIA DE MANAUS/AM. 

23/06/2017 


