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PORTARIA CRN-5 Nº 21/2017 

 

    

Disciplina o procedimento de 

reembolso de despesas para 

Conselheiros que residam fora da 

Comarca da Sede do CRN5, em 

situações especificas. 

 

 

O 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 nº 521/2013 do CFN, 

alterada pela Resolução CFN no. 540/2014; bem como na Portaria CRN-5 no. 001/13, 

alterada pela Portaria CRN-5 nº 003/2014. 

 

Considerando a necessidade de atualizar a regulamentação sobre a concessão de diárias, de 

ajudas de custo e outros subsídios destinados ao custeio de despesas com hospedagem, 

alimentação e transporte, quando da participação em eventos e demais atividades a serviço 

dos Conselhos Regional de Nutricionistas da 5ª Região, dos Conselheiros que residam fora da 

comarca de Salvador, Sede do CRN5, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Os Conselheiros que residirem fora da cidade de Salvador-BA, e necessitarem se 

deslocar para a Capital da Bahia para participação de reuniões da Autarquia, inclusive 

reuniões Plenárias e de Diretoria, deverão receber um custeio de despesas aqui estipulado em 

meia diária para fins de custeio de alimentação e deslocamento urbano, sem prejuízo do 
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custeio pelo CRN5 das passagens intermunicipais, permitindo o adequado o desempenho de 

suas atividades dentro da sua circunscrição.  

 

Art. 2º. O CRN5 adiantará mensalmente o valor previsto para pagamento de passagens 

intermunicipais, devendo o Conselheiro até o quinto dia do mês posterior prestar constas do 

montante utilizado, com os respectivos documentos fiscais, procedendo a devolução da sobra 

havida ou recebendo a complementação que fizer jus junto ao financeiro da Autarquia.  

 

Art.3º. As diárias pagas deverão ser justificadas com as atividades realizadas, mediante 

relatório que conste a data do evento, a motivação e justificativa. 

 

Art. 4º. O Reembolso de despesas aqui disciplinado não se confunde com qualquer verba 

remuneratória, tendo em vista o caráter honorifico do cargo.  

 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor no ato de sua assinatura. 

 

 

Salvador, 28/06/2017. 

 

 

 

PRESIDENTE DO CRN-5 

CRN-5/ 

 

 

SECRETÁRIA DO CRN-5 

CRN-5/ 
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