
 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 

PORTARIA N.º 68/2019 

        

                                                                     

 

Determina os agentes envolvidos nos 

procedimentos disciplinados pela Lei Federal no. 

13.709/2018. 

 

Considerando: 

 

• Que com a promulgação da Lei Federal no. 13.709/2018 - LGPD, as penalidades pelo 

descumprimento da mesma podem envolver além de proibição total ou parcial de 

atividades relacionadas a tratamento de dados, grandes prejuízos financeiros à 

Autarquia em forma de multas; 

 

• Que o Gestor Público poderá responder pessoalmente pelas omissões no cumprimento 

de determinações legais; 

 

• Que uma vez sancionada a lei, devem os agentes buscar adequar-se às suas diretrizes 

até o término da vacância; 

 

• Que o CRN5, no curso dos procedimentos para obtenção de certificação padrão ISO 

também já iniciou a coleta de informações relativas ao ingresso e guarda de dados 

pessoais; 

 

• A necessidade de indicação dos personagens que atuarão ativamente na proteção dos 

dados em sede de CRN5; 

                                                                             

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região Bahia - Sergipe, no uso de 

suas atribuições legais, conforme determina a Lei Federal n. 6.583/78, Resolve: 

 

 



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

RESOLVE 

 

Artigo 1. Definir, nos termos da Lei Federal no. 13.709/2018 como AGENTE 

CONTROLADOR dos dados a serem coletados, a própria Autarquia de Fiscalização 

Profissional – Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região- BA e SE, através de sua 

Diretoria, na qualidade de representante da Autarquia de Fiscalização Profissional. 

 

Artigo 2 . Definir, nos termos da Lei Federal no. 13.709/2018 como AGENTE OPERADOR 

o Coordenador Administrativo CHRISTIANO MARCELLO BORGES DA SILVA 

SOUZA, matrícula nº 44  qual irá responder pela realização do tratamento de dados pessoais 

coletados em nome da Autarquia, sob as orientações dadas pelo CONTROLADOR. 

 

Artigo 3 . Definir, nos termos da Lei Federal no. 13.709/2018 como AGENTE 

ENCARREGADO – Assistente Administrativo ROBSON PALMEIRA FIAIS, matrícula 

nº. 14 , o qual irá responder pela adoção de ações objetivando proteção dos dados. 

 

Artigo 4.  Esta Portaria entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2020 

 

Salvador, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

                     Amanda Ornelas Trindade Mello                 Telmara Benevides  

Presidente do CRN-5                                     Secretária do CRN-5 

CRN-5/2563                                         CRN-5/3620 


