
As infrações cometidas por Pessoas Físicas mais comumente verificadas pelas fiscais do CRN-5 
durante as visitas fiscais de rotina ou motivadas por denúncias são:

 Portadores de diploma do curso de graduação de Nutrição atuando sem a devida inscrição no 
Conselho Regional de Nutricionistas;
 Falta de inscrição secundária, quando necessária
 Falta de inscrição no prazo devido, na hipótese de mudança de domicílio profissional para 

outra jurisdição;
 Profissionais em exercício com impedimento de exercer a profissão em razão de decisão 

condenatória transitada em julgado;
 Nutricionista atuando como Responsável Técnico, sem a devida concessão do CRN para 

assunção de responsabilidade técnica;
 Leigo exercendo a atividade de nutricionista;
 Profissionais que já tenham sido orientados pela fiscalização quanto à necessidade de 

atualização cadastral, baixa de responsabilidade técnica e quadro técnico e porte da identidade 
profissional, que permanecem irregulares mediante a prática destes atos; 
 Profissional que deliberadamente esquivou-se da fiscalização, omitindo-se em visita fiscal de 

forma injustificada;
 Profissional que, com visita fiscal previamente agendada por telefone ou endereço eletrônico, 

ausentou-se sem a realização de cancelamento da referida visita de forma justificada;
 Desacato à fiscal;
 Não atendimento à convocação do CRN-5;
 Nutricionista ou TND com registro provisório vencido ou ausência de registro.

Fiscalização: infrações mais cometidas por Pessoa Física 

1) Evite cometer essas e outras infrações e fique regular com 
sua profissão!

2) Ao saber que outras pessoas estão cometendo essas 
infrações ou insistindo em atitudes que ferem o Código de Ética 
profissional, colabore conosco enviando sua denúncia para 
fiscalizacao@crn5.org.br

3) Receba bem as fiscais do CRN-5, pois o principal intuito 
delas é orientá-lo(a) para o melhor exercício da profissão!

 Nossas dicas:



O CRN-5 está executando desde abril /2014 o 
Projeto “Fiscalização do cumprimento das 
atribuições do Nutricionista da Alimentação 
Escolar – Gestor Público em Sergipe”. A meta é 
fiscalizar até dezembro deste ano todos os 75 
municípios de cada microrregião do Estado. A 
fiscal Diva Moniz é a executora do Projeto no 
Estado.

Os objetivos do Projeto são: identificar o status 
da proteção da saúde dos escolares atendidos 
pelo PNAE, considerando o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA); verificar a 
presença do nutricionista Responsável Técnico 
e/ou Quadro Técnico; verificar o cadastramento 
do Município junto ao Conselho Regional e o 
cumprimento das atribuições do nutricionista; 
informar ao Ministério Público (MP) e ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação

CRN-5 fiscaliza Alimentação Escolar em Sergipe

(FNDE) as irregularidades encontradas; orientar 
gestores para o cumprimento das ações do 
programa; orientar nutricionistas sobre sua 
atuação profissional; elaborar relatório técnico 
para apresentação ao MP e ao CFN e elaborar 
artigo científico para publicação.

A execução será dividida em duas fases. A 
primeira fase corresponde ao levantamento de 
dados pela fiscalização, onde deverão ser 
visitados todos os municípios da amostra. A 
segunda fase corresponde à tabulação dos 
dados obtidos, elaboração do relatório técnico 
sobre o cumprimento das atribuições do 
nutricionista no PNAE, e envio do relatório ao 
Conselho Federal de Nutricionistas e ao 
Ministério Público. Confira o cronograma 
completo das visitas aos municípios no site 
www.crn5.org.br

A interação entre Técnicos em Nutrição e 
Dietética (TNDs), estudantes do Curso 
Técnico e CRN-5 marcou o Ciclo de Palestras 
promovido pelo Conselho no dia 21 de Julho, 
na Faculdade Área 1, em Salvador, durante 
comemoração ao Dia do TND (27 de Junho).  
Além da apresentação das palestras e do 
coquetel de congraçamento da categoria, 
previstos na programação, conselheiros, fiscal 
e outros funcionários da autarquia tiveram a 
oportunidade de esclarecer dúvidas do 
público, além de incentivar os TNDs a lutarem

Interatividade marca evento comemorativo ao Dia do TND

pelo fortalecimento e valorização profissional 
através da criação de um sindicato próprio, 
ainda inexistente na Bahia. Os conselheiros 
Rita de Cássia Ferreira (CRN-5/ 1887), 
Carlene Brito (CRN-5/1157), Emerson 
Palmeira (CRN-5/1776), Márcia Magalhães 
(CRN-5/1513) e Flávia Martins (CRN-5/1225) 
prestigiaram o evento. Para conferir o resumo 
do evento, acesse o site do Conselho. As fotos 
dos melhores momentos estão disponíveis em 
nossa Página no Facebook. 
Não deixe de curtir!

Atenção, Nutricionista!
Estamos preparando um evento muito especial para 

comemorar o Dia do Nutricionista! Será no dia 30 de agosto 
no Hotel Fiesta. Não deixe de participar! Semana que vem, 
divulgaremos todos os detalhes. Aguarde!


