
DESTAQUE

No dia 26 de setembro, a coordenadora da Uni-

dade de Fiscalização e a Fiscal do CRN-5, Nutricionistas 

Mariluze Pinho Bahia e Diva Moniz Aragão, respectiva-

mente, se reuniram com o Diretor da Vigilância Sanitária 

do Estado de Sergipe (DIVISA-SE), Antônio de Pádua Perei-

ra Pombo, e com o Coordenador da Vigilância Sanitária 

Municipal de Aracaju (COVISA), Ávio Batalha de Britto, 

na sede da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental 

do Estado, em Aracaju. 

 Na ocasião, as representantes do CRN-5 apresen-

taram propostas de convênio de cooperação mútua com 

o objetivo de assegurar a saúde individual e coletiva tan-

to no âmbito do estado de Sergipe quanto do município 

de Aracaju. “Pretendemos viabilizar, em parceria com a 

DIVISA-SE e COVISA-SMS-AJU, a proteção ao consumidor, 

através de ações de fiscalização do exercício profissional 

de nutricionistas e TNDs, ao pleno desempenho de 

suas atribuições, favorecendo com isso, o controle dos 

produtos, produções, industrialização e serviços relaciona-

dos à alimentação e nutrição”, detalhou Mariluze Bahia.

 Segundo a Nutricionista, se o termo de cooperação for 

assinado, as ações conjuntas estimularão a regularização dos 

Nutricionistas que atuam nos estabelecimentos de alimen-

tação e nutrição, garantindo que apenas estes profis-

sionais desempenhem as atividades que são privati-

vas dos Nutricionistas, conforme a Lei nº 8.234/1991.

 “Caberá às Vigilâncias, entre outras atribuições, 

recomendar à pessoa jurídica cujas atividades estejam 

ligadas à alimentação e nutrição humanas, o nutri-

cionista como Responsável Técnico, conforme o Decreto 

nº 84.444, que designa este profissional como tecnica-

mente habilitado para exercer atribuições relacionadas 

à alimentação e à nutrição humanas”, explicou Mariluze. 

 Por outro lado, o CRN-5 se comprometerá, entre outras 

obrigações, a informar à DIVISA-SE e à COVISA-SMS-AJU a 

existência de empresas que não agreguem condições 

adequadas relacionadas à vigilância sanitária, para 

efeito de fiscalização. “A proposta está em fase de 

análise pelas assessorias jurídicas, mas a recepção foi 

positiva e ficou claro que há intenção de fechamento 

das parcerias. Nossa expectativa é a de que em breve 

possamos realizar fóruns e ações fiscalizatórias conjun-

tas, entre outras ações positivas para ambas as partes”, 

finalizou a Coordenadora da Fiscalização do CRN-5.

“Consideramos oportuna a proposta do CRN-5 de 

firmar parceria com a DIVISA-SE objetivando a troca 

de informações, bem como possíveis ações conjuntas 

na área de alimentos, no âmbito do que possibilita a 

legislação sanitária e do CFN. São sempre bem-vindas 

propostas com interface institucional, cujo objetivo vise 

o bem estar da saúde do indivíduo. Aqui em Sergipe já 

temos parcerias com outros Conselhos, como o CRF-SE, 

CREF, COREN e outras em andamento com o CRO”, de-

talhou o Diretor da DIVISA-SE, Antônio de Pádua Pereira 

Pombo. “É interesse da DIVISA-SE firmar esta parceria, 

ficando apenas pendente alinhamento de ordem legal 

e jurídica”, finalizou.
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CRN-5 pRopõE CoNvêNio Com vigilâNCiA
SANiTáRiA DE SERgipE

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região 

(CRN-5) firmou convênio de cooperação mútua com o 

Sindicato de Nutricionistas do Estado da Bahia (Sindnut 

Bahia) com objetivo de unir esforços para dar cumpri-

mento à Resolução CFN nº 334/2004, que estabelece 

ser vedado ao Nutricionista aceitar remuneração abaixo 

do valor mínimo definido pela entidade sindical ou outra 

entidade de classe que defina parâmetros mínimos de 

remuneração.

O Sindnut Bahia acompanha os níveis salariais 

praticados no Estado dos Nutricionistas que atuam nas 

diversas áreas, tais como: Nutrição Clínica (Hospitais e 

Clínicas, Ambulatórios, Consultórios, etc.); Saúde Cole-

tiva (Programas Institucionais, Unidades Primárias de 

Saúde, Vigilância Sanitária); Alimentação Coletiva (Uni-

dade de Alimentação e Nutrição - UAN, Creches e Esco-

las, Restaurantes Comerciais, Hotéis e Similares, etc.); 

Indústrias de Alimentos, Esportes, entre outras. 

O CRN-5, juntamente com o Sindnut Bahia, em 

ação fiscalizatória, verificou que estão sendo realiza-

dos concursos estabelecendo salários para Nutricionis-

tas abaixo do piso da categoria. “O Sindicato preconiza 

que as empresas contratantes pratiquem pelo menos o 

piso salarial mínimo (indicado para recém-formados)”, 

destaca o presidente do Sindnut Bahia, Walter Moraes. 

“Até o final do ano de 2013, será enviada correspondên-

cia a todas as Prefeituras Municipais do Estado da Bahia, 

com orientação a não praticarem valores divergentes 

com o estabelecido pelo Sindicato da categoria”, desta-

ca a presidente do CRN-5, Valquíria Agatte.

Confira no site dabaixo os valores mínimos atual-

mente válidos, definidos em Assembleia Geral realizada 

no dia 14 de setembro de 2013:

piSo SAlARiAl Do NUTRiCioNiSTA DEvE
SER RESpEiTADo

- R$ 1.761,33 para jornada de 20 horas semanais;
- R$ 2.012,95 para jornada de 30 horas semanais;

- R$ 2.516,18 para 40 horas semanais (e que representa a média salarial praticada no país).

No dia 30 de setembro, o CRN-5 participou de 

audiência no Ministério Público de Sergipe (MP-SE) a 

fim de discutir a adequação do quadro técnico do Pro-

grama Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) no 

Município de Aracaju e no Estado de Sergipe. Reuni-

ram-se com o Promotor Cláudio Roberto Alfredo de 

Souza o Vice-Presidente do CRN-5, Gilcélio Almeida; a 

Delegada do CRN-5 em Sergipe, Mychelyne Ferreira; o 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 

José Valter dos Santos e a Coordenadora da Unidade de 

Fiscalização do CRN-5, Nutricionista Mariluze Bahia.

O ofício do CRN-5 entregue ao promotor apresen-

tou a necessidade de 89 Nutricionistas para atender 

satisfatoriamente o PNAE no Estado de Sergipe e 27 

Nutricionistas para atender o Programa no Município de 

Aracaju. “Estes números estão amparados pela Resolução 

CFN nº 465/2010 e pela Lei nº 11947/2009”, explicou 

Mariluze Bahia. 

A capital sergipana, atualmente, conta com apenas 

seis(6) nutricionistas, contratadas através do concurso 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em 2008. 

Já o Estado conta com apenas quatro(4) Nutricionistas, 

sendo que todos ocupam cargos em comissão.

As próximas audiências sobre o tema estão agen-

dadas para os dias 21 e 28 de outubro.  Para a primeira, 

foi convocada a Secretaria Estadual da Educação de Ser-

gipe e, para a segunda, a Secretaria Municipal de Edu-

cação de Aracaju.

mp DE SERgipE ExigiRá ADEQUAção
Do NúmERo DE NUTRiCioNiSTAS No pNAE

NUTRiCioNiSTAS E gESToRES mUNiCipAiS Do
pNAE São foCo DE fiSCAlizAção

Entre os dias 7 e 11 de outubro, a fiscal do CRN-5, Nutricionista Tatiana Rolando dos Santos, fiscaliza Nutri-

cionistas e Gestores que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) da mesorregião do Nordeste 

Baiano, microrregião de Alagoinhas. De 21 a 25 deste mês, será a vez da microrregião de Euclides da Cunha receber 

a fiscal. Para novembro e dezembro, estão planejadas visitas fiscais a municípios da mesorregião do Vale do São 

Francisco (Microrregiões de Bom Jesus da Lapa, Juazeiro e Barra).

Todas essas visitas fiscais integram o Projeto “Fiscalização do cumprimento das atribuições do nutricionista da 

alimentação escolar – gestor público na Bahia”, que o CRN-5 realiza no Estado desde julho deste ano. Com recursos 

da ordem de R$ 50 mil oriundos do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), “a iniciativa tem como uma das metas 

mostrar aos gestores que as atribuições do Nutricionista na Alimentação Escolar vão muito além da preparação de 

cardápios”, esclarece a coordenadora da Unidade de Fiscalização do CRN-5, Nutricionista Mariluze de Pinho Bahia.

Através de visitas fiscais a 205 municípios baianos pertencentes a 18 microrregiões, o projeto pretende veri-

ficar a presença do nutricionista Responsável Técnico e/ou quadro técnico; verificar o cumprimento das atribuições 

do nutricionista; verificar o cadastramento do Município junto ao Regional; informar ao Ministério Público (MP) e ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) as irregularidades apontadas; orientar tanto os gestores 

no cumprimento das ações do programa quanto os nutricionistas sobre sua atuação profissional; elaborar relatório 

técnico e disponibilizá-lo para MP e CFN e elaborar artigo científico para publicação.

O projeto subsidiará ações do CRN-5 junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal a fim de que o Direito 

Humano à Alimentação Adequada do Escolar seja garantido e consequentemente a atuação adequada do nutricionista 

ocorra. Saiba mais sobre este projeto através do link: http://crn5.org.br/?p=1886


