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PORTARIA CRN Nº 12A/2021 

 

 

Aprova o reajuste salarial e benefícios 
trabalhistas dos empregados efetivos do 
Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região – 
CRN5. 

.  

 

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 nº 279/2002 do CFN 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o reajuste salarial e benefícios trabalhistas dos empregados efetivos do 

Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região – CRN5, conforme Anexo, sem prejuízo dos 

normativos internos específicos e da aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 05 de março de 2021. 

 

 

Salvador - BA, 05 de março de 2021. 

 

 

Dra. Amanda Ornelas Trindade Mello 

Presidente do CRN5 

CRN-5/2563 

 

 

Dra. Cristina Menezes 

Secretária do CRN5 

CRN-5/ 1006 
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ANEXO I 

 

 
REAJUSTE SALARIAL, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E BANCO DE HORAS DOS EMPREGADOS 

EFETIVOS DO CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS - CFN 
 

CAPÍTULO I 
REAJUSTE SALARIAL 

 
Art. 1º O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região reajustará os salários percebidos pelos 
empregados efetivos em 2020 em 2,5%.  
 

CAPÍTULO II 
PAGAMENTO DE SALÁRIO - FORMAS E PRAZOS 

 
Art. 2º O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá adiantamento salarial aos 
empregados até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês de até 40% (quarenta por cento) do 
salário/remuneração mensal, mediante requerimento. 
 

CAPÍTULO III 
EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL 

 
Art. 3º O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região manterá convênio com instituição financeira a 
fim de obter concessão de linha de crédito pessoal aos empregados, vinculada a débito em folha de 
pagamento e em condições favoráveis. 
 

CAPÍTULO IV 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

 
Art. 4º O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região garante aos empregados a percepção de 50% 
(cinquenta por cento) do décimo terceiro salário, mediante requerimento do empregado e 
disponibilidade do empregador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a partir do mês de janeiro 
até o mês de maio, a título de adiantamento da 1ª parcela, conforme disponibilidade orçamentária do 
CFN. 
 

CAPÍTULO V 
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA  

 
Art. 5º  Será pago pelo Conselho aos Empregados contratados em regime de 08 (oito) horas e 

àqueles em regime de hora extra, em cartão alimentação o benefício do auxílio alimentação no 
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valor de R$ 31,08 (trinta e um reais e oito centavos), descontando de cada Empregado, na 

folha de pagamento do mês correspondente a 0,5% (meio por cento) do total do valor pago, na 

proporção de vinte e dois dias mensais, durante os doze meses do ano. 

Parágrafo primeiro – Aos Empregados em regime de 06 (seis) horas será pago R$ 16,77 

(dezesseis reais e setenta e sete centavos), descontando de cada Empregado, na folha de 

pagamento do mês correspondente a 0,5% (meio por cento) do total do valor pago, na 

proporção de vinte e dois dias mensais, durante os doze meses do ano. 

 

Parágrafo Segundo - O Conselho manterá a cesta básica fornecido a todos os seus 

Empregados no valor de R$ 256,25 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), pago em cartão alimentação, descontando de cada Empregado, na folha de 

pagamento do mês correspondente a 1% (um por cento) do total do valor pago.  

 
  

CAPÍTULO VI 
AUXÍLIO-TRANSPORTE 

 
Art. 6º. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá o auxílio-transporte aos 
empregados, em cartão, descontando de cada Empregado, na folha de pagamento do mês 

correspondente 1% (um por cento) do total do valor pago, devendo ainda fornecer para prestação 
de serviço aos sábados, domingos e feriados, caso haja prestação de serviço. 
 
Parágrafo Único. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e não integrará o salário do 
empregado sob qualquer pretexto. 
 

CAPÍTULO VII 
AUXILIO SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALHO 

 
Art. 7º. O Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região – CRN5 concederá a todos os seus 

Empregados, inclusive os cargos de confiança, o reembolso do valor gasto com Plano de 

Saúde, mediante a apresentação prévia de recibo de pagamento ou nota fiscal conforme tabela 

abaixo:  

FAIXA ETÁRIA VALOR MÁXIMO DE REEMBOLSO MENSAL 

Até 50 anos R$ 278,80(duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 

De 51 anos até 60 R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) 

De 61 anos até 70 R$ 469,45 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos) 
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Parágrafo Primeiro - O Empregado que não possui plano de saúde poderá solicitar reembolso 

de despesas com assistência saúde (medicina, odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia) 

no valor máximo mensal estabelecido nesta cláusula desde que devidamente comprovado e 

aprovado pela diretoria do CRN5, mediante a apresentação prévia de recibo de pagamento ou 

nota fiscal, ficando este benefício estendido, nas mesmas regras, aos seus dependentes legais 

(cônjuge e filhos).  

Parágrafo Segundo - O reembolso que trata essa cláusula será concedido em pecúnia, através 

de crédito na folha de pagamento, e esse não se incorporará ao salário sob qualquer pretexto.  

 
CAPÍTULO VIII 

AUXÍLIO-FUNERAL 
 

Art. 8º. O Conselho pagará auxílio-funeral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) em caso de falecimento do Empregado, na hipótese que será pago ao (s) seu (s) familiar 

(es); ou em caso de falecimento de parentes de primeiro grau e conjugue, a ser pago ao 

próprio Empregado. 

  
CAPÍTULO IX 

AUXILIO CRECHE 
 
Art. 9º O CRN5 concederá o auxílio creche aos Empregados que possuam filhos abaixo de 

cinco anos no valor máximo de R$256,25 (duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos) por cada filho, a ser pago mensalmente em pecúnia, no intuito de auxiliar o 

custeio de despesas com a criança em idade pré-escolar, a requerimento e mediante 

comprovação, inclusive caso o empregado esteja em licença por auxilio previdenciário face 

acidente de trabalho ou doença. Os benefícios do auxílio educação não serão cumulativos, 

necessitando o Empregado optar por um. 

 
Paragrafo Único. Tratando-se de dependentes com necessidades especiais, será considerada como 
limite para atendimento a idade mental, comprovada mediante laudo médico. 
  

CAPÍTULO X 
ANUÊNIO 

 
Art. 10. Fica assegurado aos Empregados do Conselho, a percepção do anuênio, incidente 

sobre o salário base, de forma não cumulativa, equivalente ao percentual de 1% (um por 

cento) para cada ano completo, por tempo de serviço prestado, limitado a 10% (dez por cento) 
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para os Empregados admitidos a partir de maio de 2008.  Considerando a implantação do 

Plano de Cargos e Salários pela Autarquia, o percentual do anuênio aqui descrito encontra-se 

congelado desde junho/2017, não havendo progressão ulterior neste sentido, em harmonia 

com os acordos coletivos firmados. 

  
 
 

CAPÍTULO XI 
FÉRIAS 

 
Art. 11.  As férias serão concedidas na forma prevista na Lei 13.467/2017 e caput do art. 134 

da CLT, sendo facultado aos Empregados, segundo a conveniência e possibilidade das partes, 

dividir o gozo em até três períodos, havendo a percepção dos valores competentes quando do 

gozo do primeiro período. 

Parágrafo primeiro - Fica facultado ao Empregado a conversão de um terço (1/3) de férias a 

que tiver direito, em abono pecuniário, conforme artigo 143 da CLT, não se aplicando aos 

empregados sob o regime de tempo parcial, devendo ser cumprido pelo empregado o prazo 

adequado para requerer tal conversão. 

Parágrafo Segundo. Respeitadas as disposições legais pertinentes, o Conselho Regional de 

Nutricionistas 5a Região não concederá férias em período que possa prejudicar a continuidade 

da atividade desenvolvida pela área a qual pertencer o empregado. 

 
Parágrafo Terceiro. O cálculo das férias, abono de férias e 13º salário utilizará como 

parâmetro os últimos doze meses anteriores ao início do gozo de férias observando a média 

dos pagamentos efetuados a título horas extras, gratificações e demais itens previstos 

legalmente, excetuado o anuênio, que será referenciado no último valor. 

 
  

CAPÍTULO XII 
LICENÇA MATERNIDADE/ADOÇÃO 

 
Art. 12. O Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, por analogia à Lei n° 11.770, de 9 de setembro 
de 2008 e ao Decreto n° 6.690, de 11 de dezembro de 2008, se compromete a conceder a licença-
maternidade por 180 (cento e oitenta) dias. 
 
§ 1º. A licença maternidade de que trata este artigo aplica-se também aos casos de adoção e de 
guarda judicial de filhos adotados com idade até 12 (doze) anos de vida completos, em conformidade 
com a legislação vigente. 
 
§ 2º. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá às empregadas, com jornada de 40 
(quarenta) horas semanais, a redução de 2 (duas) horas da jornada de trabalho, a contar do retorno da 
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licença-maternidade, até que seu filho complete 12 (doze) meses, a fim de permitir o aleitamento 
materno, vedada a participação em atividades laborais após o horário de trabalho. 
 
§ 3º. Durante o período de licença maternidade a empregada não poderá exercer qualquer atividade 
remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou estabelecimento similar. 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
LICENÇA PATERNIDADE 

 
Art. 13. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá licença paternidade de 20 (vinte) 
dias corridos aos empregados, a contar da data de nascimento de seus filhos, preservadas as 
condições mais favoráveis já praticadas. 

  
CAPÍTULO XIV 

LICENÇA NÚPCIAS 
 

Art. 14. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá licença Núpcias de 5 (cinco) dias 
úteis aos empregados, a contar da data do casamento. 

  
CAPÍTULO XV 

LICENÇA POR ÓBITO 
 

Art. 15. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá licença de 10 (dez) dias corridos 
por falecimento do cônjuge, companheiro (a), ascendentes, descendentes e irmãos dos empregados, 
preservadas as condições mais favoráveis já praticadas. 

  
 

CAPÍTULO XVI 
LICENÇA SEM VENCIMENTOS 

 
Art. 16. Mediante requerimento próprio com apresentação de justificativa, após análise de 

conveniência e oportunidade, será facultado ao Conselho o deferimento de licença sem 

vencimentos para realização de curso de qualificação profissional ou atividade vinculada a ser 

fornecido ou não pelo empregador aos Empregados, sendo este ato discricionário.  

 

Parágrafo Primeiro – A concessão da licença sem vencimentos implicará na suspensão do 

Contrato de trabalho entre as partes, não estando o Conselho obrigado ao adimplemento de 

remuneração mensal, recolhimento de FGTS e INSS durante o período da licença. 
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Parágrafo Segundo – O Conselho se reserva ao direito de negar o pleito formulado pelo 

Empregado caso o deferimento do pedido comprometa a execução do plano de gestão, não 

restando configurada nenhuma violação a direitos ou discriminação de qualquer espécie.  

 

 

  
CAPÍTULO XVII 

DIA DO ANIVERSÁRIO 
 

Art. 17. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região concederá folga no dia do aniversário do 
empregado. 

 
§ 1º. Este benefício não é cumulativo e não poderá ser compensado em outra data que não seja o dia 
do seu aniversário, e quando o aniversário cair nos finais de semana e feriados, perderá o direito ao 
benefício. 
 
§ 2º. Caso o empregado seja convocado, extraordinariamente, na data do aniversário para trabalhar, o 
empregado deverá gozar esta folga em dia a combinar com o chefe imediato. 

 
 
 
  

CAPÍTULO XVIII 
RECESSO DE FINAL DE ANO 

 
Art. 18. O Conselho Federal de Nutricionistas poderá, condicionado à necessidade de serviço, 
conceder a tarde do último dia útil antes do primeiro período do recesso de final de ano para a 
confraternização de natal a todos os seus empregados, e recesso de final de ano remunerado e sem 
compensação de horário por parte do empregado, correspondente a um dos 2 (dois) períodos, na 
semana do Natal ou na semana do Ano Novo, sob o critério de revezamento, com anuência da chefia 
imediata. 
 

  
CAPÍTULO XIX 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO 
DE JORNADA E BANCO DE HORAS 

 
Art. 19.  De acordo com o Art.º 59 da CLT, sempre que houver necessidade, a jornada de 

trabalho dos Empregados, poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não 

excedente a 02 (duas) horas diárias. 
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Parágrafo 1º - O excesso de horas em um dia deverá ser compensado pela correspondente 

diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 01 ano, a 

compensação das horas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias de 

trabalho. 

 

Parágrafo 2º - Nos dias que antecedem ou sucedem a ocorrência de feriados nas terças e 

quintas-feiras, havendo acordo entre a Diretoria e Empregados, haverá concessão de folga, 

com horas a serem compensadas no decorrer do ano calendário. 

 

Parágrafo 3º - Na hipótese de Rescisão do Contrato de Trabalho, sem que tenha havido a 

compensação integral da jornada extraordinária, o trabalhador fará jus ao pagamento das 

horas extras não compensadas, calculada sobre o valor da remuneração na data da rescisão. 

 

Parágrafo 4º - Caso o saldo das horas suplementares trabalhadas não seja totalmente 

compensado no período previsto no parágrafo 1º deste artigo, será pago automaticamente ao 

Empregado em moeda corrente, com os acréscimos legais correspondentes. 

 

Parágrafo 5º - Fica o Conselho obrigado a apresentar anualmente no mês de janeiro ao 

SINSERCON-BA o relatório detalhado do banco de horas. 

 

Parágrafo 6º - O Conselho emitirá até o mês de fevereiro de cada ano, calendário com 

previsão de folga a compensar mencionada no parágrafo segundo do presente artigo, podendo 

ser alterado face a ocorrência de fato superveniente que justifique. 

 

Parágrafo 7º - Fica estabelecido o Recesso de Fim de Ano, compreendido entre o período de 

23 de dezembro a 1º de janeiro; encerrando as atividades em 22/12 e retornando em 02/01, 

com horas já antecipadas até 01/12 do ano de início de gozo; não gerando crédito para 

funcionários que eventualmente estejam em gozo de férias ou licenças. 

 

Artigo 20. Os horários da jornada normal de trabalho dos empregados, bem como o intervalo para 
refeição e descanso, deverão ser devidamente cumpridos e registrados no ponto eletrônico ou manual 
da Autarquia, conforme prática adotada pela mesma. O Banco de Horas servirá para registrar o horário 
efetivo de labor, indicando se houve supressão ou extensão de jornada, para fins de compensação. O 
saldo credor ou devedor de cada empregado, poderá ser movimentado da seguinte forma: 
 
I – quanto ao saldo credor: 
a) com redução da jornada diária de trabalho; 
b) com a supressão do trabalho em dias da semana; 
c) mediante folgas adicionais; e 
 
II – quanto ao saldo devedor: 
a) pela prorrogação da jornada diária de trabalho, limitada a duas horas; 
b) pelo trabalho em sábados, domingos ou feriados somente quando convocados pelo seu superior 
Hierárquico, que informará ao Administrativo acerca da aludida convocação e cumprimento. 
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Parágrafo primeiro- A solicitação/comunicação de uso da carga horária excedente deverá ser 
efetivada por escrito ao ou pelo empregado com no mínimo 48 horas úteis de antecedência, com 
agendamento de dia e de horário da compensação, cabendo à Autarquia a autorização do pedido 
conforme sua conveniência e possibilidade. 
 
Paragrafo segundo. As horas de crédito e de débito serão lançadas no Banco de Horas até o limite de 
30 (trinta) horas para empregados com jornada semanal de 40 (quarenta) horas e 20 (vinte) horas para 
empregados com jornada semanal de 30 (trinta) horas devendo haver o ajuste da carga horária 
credora/devedora trimestralmente junto à Administração e/ou Diretoria. 
 
 
Paragrafo terceiro. O Banco de Horas será composto pelo registro fidedigno do início do labor, 
intervalos e finalização, a fim de que seja apurado o  saldo de horas mensais, cumulativas no trimestre, 
devendo haver a programação da compensação pertinente a fim de que não haja acúmulo para o 
trimestre subsequente. 
 
 
Paragrafo quarto. Qualquer hora extraordinária deverá ser previamente autorizada pelo superior 
hierárquico, que deverá comunicar sua realização e justificativa ao setor Administrativo e/ou Diretoria. 
 
 
Paragrafo quinto. A compensação dos créditos constantes do Banco de Horas será efetuada na 
proporção de uma para uma hora entre segunda e sábados, sendo que quando da compensação em 
domingos e feriados, serão compensadas na proporção de uma para uma hora e meia. 
 
 
Paragrafo sexto O saldo de horas do mês anterior será fornecido obrigatoriamente até o dia 10 de 
cada mês subsequente, por meio do Relatório de Frequência, em que deverá constar os lançamentos 
diários de registro de ponto com as horas além ou aquém da jornada de trabalho, o saldo de horas 
(positivo ou negativo), os de Atestados de Comparecimento, Médicos e outros utilizados pelo 
empregado. 
 
 
Paragrafo sétimo. No caso de afastamento do emprego, em razão do gozo de benefício previdenciário 
(exceto afastamento por aposentadoria por invalidez), o saldo do Banco de Horas existente no 
momento do afastamento será congelado até o retorno laboral do empregado ou até conversão do 
benefício em Aposentadoria por Invalidez. 
 
 
Paragrafo oitavo. O saldo do Banco de Horas (credor ou devedor) para o empregado afastado por 
Aposentadoria por Invalidez, será pago ou descontado, com base no salário em vigor no mês do 
pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias da data em que o Conselho Regional de Nutricionistas 5ª 
Região tenha recebido a comunicação da concessão do benefício previdenciário. 
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Paragrafo nono. Na ocorrência de rescisão contratual o saldo credor ou devedor do Banco de Horas 
do empregado será pago ou descontado no prazo legalmente estabelecido para quitação das verbas 
rescisórias. 
 
 
Paragrafo décimo. O empregado está autorizado a efetuar o registro de presença em 10 (dez) minutos 
antes ou após a jornada, sem necessidade de anuência prévia da Chefia Imediata, sendo que os 
minutos correspondentes servirão para compensar eventuais atrasos no respectivo mês. 

 
  

CAPÍTULO XX 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 
Art. 21. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região promoverá o estudo e/ou a revisão do Plano 
de Cargos e Salários – PCS durante a vigência desta portaria. 
 

  
CAPÍTULO XXI 

INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 
 

Art. 22. O Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região buscará, nos limites de sua dotação 
financeira, orçamentária e plano de metas, promover a implementação de Incentivo à Qualificação (IQ) 
para os empregados efetivos que tenham ou venham a obter formação acadêmica e profissional, 
superior à exigida para o emprego que ocupa, obtida mediante participação, com aproveitamento, em 
cursos regularmente instituídos de Doutorado, Mestrado ou pós-graduação em sentido amplo com 
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, e graduação; a ser regulamentada em 
Portaria específica à época. 
  
 
Parágrafo Primeiro. Os cursos devem ser reconhecidos ou ministrados por instituições de ensino 
credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação, e, quando realizados no exterior, 
revalidados por instituição nacional competente para tanto e os de graduação reconhecidos pelo 
Ministério da Educação. 
 
Parágrafo Segundo. É obrigatório que os cursos de Doutorado, de Mestrado ou de pós-
graduação sejam compatíveis com as atividades desempenhadas pelo profissional no CRN5. 
 
  
Art. 23. É vedado o recebimento do Incentivo à Qualificação de forma cumulativa, em face à realização 
de mais de um curso.  
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CAPÍTULO XXII 
CICLO DE PALESTRAS 

 
Art. 24. O Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região se compromete a buscar a viabilização de 
ciclo de palestras com temáticas sobre relações no trabalho, qualidade de vida no trabalho, gestão de 
conflitos, motivação, dentre outras temáticas apontadas pelos empregados ou pelo CRN; também se 
compromete a coibir assédios no ambiente de trabalho e em caso de ocorrência abrir processo 
administrativo, mediante denúncia, para apurá-los. 

  
 
 
 

CAPÍTULO XXIII 
ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA 

 
Art. 25. Fica assegurada estabilidade aos empregados que estejam há 3 (três) anos do período 
aquisitivo do direito a aposentar-se, exceto nos casos de falta grave ou insuficiência de desempenho 
reiterada em três avaliações. 
 
Parágrafo único. O direito previsto no caput cessa quando do término do prazo acima mencionado, 
ainda que não haja a concessão do benefício previdenciário, sendo indispensável para sua fruição que 
o funcionário informe ao CRN5 sua expectativa de alcance da garantia previdenciária, e requeira a 
estabilidade. 

  
CAPÍTULO XXIV 

DEMISSÃO 
 

Art. 26. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região assegura que a demissão somente ocorrerá 
por ato motivado consubstanciado em procedimento administrativo prévio, garantindo ao funcionário o 
contraditório e a ampla defesa. 

  
  

CAPÍTULO XXV 
PONTOS FACULTATIVOS E RECESSOS 

 
Art. 27. O Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região assegurará pontos facultativos e recessos 
conforme quadro abaixo, com compensação de horários ou ajuste de trabalho nas datas com o 
Administrativo e/ou Diretoria: 
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MÊS/ANO FERIADO DISPENSA 

Fevereiro/2020 25/2/2020 (Terça) - Carnaval 
24/2/2020 (Segunda) 
26/2/2020 (Quarta) 

Abril/2020 21/4/2021 (Terça) (Tiradentes) 20/4/2020 (Segunda) 

Junho/2020 11/6/2020 (Quinta) (Corpus Christi) 12/6/2020 (Sexta) 

Outubro/2020 28/10/2020 (Quarta) (Dia do Servidor Público) 28/10/2020 (Quarta) 

Dezembro/2020 25/12/2020 (Sexta) - Natal 24/12/2019 (Quinta) 

Janeiro/2021 1/1/2021 (Sexta) Ano Novo 31/12/2020 (Quinta) 

  
 

CAPÍTULO XXVI 
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Art. 28. O Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região se compromete a adotar ações que reduzam 
os riscos inerentes ao trabalho dos seus empregados, conforme as normas de saúde, higiene e 
segurança vigentes no País. 
 

CAPÍTULO XXVII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 29. Qualquer erro de pagamento no contracheque do empregado, para mais ou para menos, o 
Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região, de ofício, processará o crédito ou o débito em folha, 
mediante notificação ao empregado. 
 
Art. 30. Os termos desta Portaria foram previamente apresentados pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas 5a Região aos empregados efetivos, entrando em vigor na data de sua assinatura. 
 

Salvador, 05 de março de 2021 
 

 

 

 

Dra. Amanda Ornelas Trindade Mello 

Presidente do CRN5 

CRN-5/2563 

 

Dra. Cristina Menezes 

Secretária do CRN5 

CRN-5/ 1006 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 12 A/2021 

 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região-Bahia/Sergipe, 

representado neste ato pela sua Presidente, Drª Amanda Ornelas Trindade Mello, 

torna público a aprovação da Portaria no. 12A/2021, que disciplina o reajuste salarial 

e benefícios trabalhistas dos empregados efetivos do Conselho Regional de 

Nutricionistas 5a Região – CRN-5, sem prejuízo dos normativos internos específicos 

e da aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 

Salvador,  05 de março de 2021 

 

 

 

 

Dra. Amanda Ornelas Trindade Mello 

Presidente do CRN5 

CRN-5/2563 

 

 

 

Dra. Cristina Menezes 

Secretária do CRN5 

CRN-5/ 1006 

 


