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PORTARIA CRN5 Nº 01/2017 

 

INSTITUI PROCEDIMENTOS PARA 

JUSTIFICATIVA DE FALTAS À 

CONVOCAÇÕES REALIZADAS PELA 

COMISSÃO DE ÉTICA. 

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei nº 6.583/78 e pelo Decreto nº 84.444/80, bem como pelo seu 

Regimento Interno, tendo em vista as disposições contidas na Resolução CFN 321/2003, 

aplicando-se no que couber a Resolução CFN 564/2015. 

 

RESOLVE: 

 

 

ARTIGO PRIMEIRO -  O não comparecimento da profissional sem justificativa prévia, assim 

entendida como aquela prestada até o horário da Convocação, será interpretada como não 

atendimento a convocação oficial da entidade, devendo de ofício os autos serem encaminhados 

após decorrido o prazo de justificativa da Comissão de Ética para a Presidência com indicativo 

de abertura de processo ético. 

 

ARTIGO SEGUNDO- As justificativas deverão ser apresentadas por escrito e protocoladas na 

recepção do CRN/5;  

 

ARTIGO TERCEIRO- Justificativas feitas por email ou por telefone não se configuram meio 

regulamentar, inobstante ser possível aos membros do CRN5 analisar tais considerações e acatar 

a remarcação/justificativas tendo em vista a busca pela verdade dos fatos e o informalismo do 

processo administrativo,  

 

ARTIGO QUARTO – A ocorrência da situação narrada no item “c” não vincula/obriga os 

membros da Comissão de Ética a analisarem o email/telefonema, vez que o protocolo formal 

por escrito é o meio regulamentar;  
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ARTIGO QUINTO -  Faltas não justificadas até o horário da convocação por motivo de força 

maior deverão ser justificadas espontaneamente pelo profissional nas 5 dias subsequentes, 

anexando a comprovação documental de seus argumentos, na forma prevista no item “b”, 

inclusive aquelas já justificadas por e-mail ou telefonema.  

 

ARTIGO SEXTO -  Havendo justificativa, a ASTEC deverá devolver os autos.  

 

ARTIGO SÉTIMO - Havendo reincidência na ausência injustificada à convocação, deverá a 

mesma ser certificada pela Assessoria Técnica do CRN5, devendo tal reincidência ser 

interpretada como condição de majoração da penalidade. 

 

A presente Portaria passa a produzir efeitos a partir da data de sua assinatura. 

 

Salvador, 21 de fevereiro de 2017 

 

 

 

Rita de Cássia Ferreira Frumento                           Emerson Ornelas Palmeira 

Presidente do CRN-5                        Secretário do CRN-5 
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