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187/2020 e 188/2020, das orientações do órgão de controle 
interno.

RELATÓRIO DE
GESTÃO DE 2021

Salvador - BA, 2021



2

SUMÁRIO

1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO............................................................................................................................................................................................................................................................8
1.2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNANÇA................................................................................................................................................................................................................................................................11
1.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES..............................................................................................................................................................................................................................................................................12
1.4 - IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DAENTIDADE, COM LINKS DE ACESSO À TAIS NORMAS...............................................................................................................14
1.5 - PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................15
1.6 - FATOS EXTERNOS RELEVANTES DO AMBIENTE NO QUAL ....................................................................................................................................................................................................................................................20
1.7 – MODELO DE NEGÓCIOS:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21
2.1- RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS PELA ENTIDADE...............................................................................................................................................................................................................................25
2.2 - VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES....................................................................................................................................................................................................................................27
2.3 - RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS E AÇÕES PENSADAS PARA POTENCIALIZAR OS IMPACTOS POSITIVOS PARA A ENTIDADE...................................28
3.1 – RECURSOS ALOCADOS POR CENTRO DE CUSTO E RESULTADOS ALCANÇADOS;....................................................................................................................................................................................................38
3.2- RESULTADOS DA ÁREA FIM.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44
3.3 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS, BEM QUANTO À COBRANÇA DE INADIMPLENTES:..........46
3.4 - GESTÃO DE PESSOAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51
3.5 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS INCLUINDO DE TI....................................................................................................................................................................................................................................................53
4.0 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS..........................................................................................................................................................................................................................................54
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.................................................................................................................................................................................................................................................................60
ANEXOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73



2 3

CAE – Conselho de Alimentação Escolar
CAISAN – Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional
CFN – Conselho Federal de Nutricionistas
CMS – Câmara Municipal de Salvador
COMSEA/SSA – Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Salvador
CONSEA/BA – Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Estado da Bahia
COREN – Conselho Regional de Enfermagem
COVISA – Coordenação de Vigilância em Saúde
CRB – Conselho Region al de Biblioteconomia
CRM – Conselho Regional de Medicina
CRN-5 – Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 
Região
DIVISA – Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
FES – Fórum da Entidades de Saúde
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 
FOCO – Fórum dos Conselhos Profissionais
MP – Ministério Público
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
SINDNUT BAHIA – Sindicato de Nutricionistas da Bahia
SINDNUTRISE – Sindicato de Nutricionistas e Técnicos 
em Nutrição do Estado de Sergipe
SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional
TCU – Tribunal de Contas da União
TND – Técnico em Nutrição e Dietética
UAN – Unidade de Alimentação e Nutrição

UFBA – Universidade Federal da Bahia 
UNEB – Universidade do Estado da Bahia
UNIFACS – Universidade Salvador
PF – Pessoa Física
PJ – Pessoa Juridica
IES – Instituição de ensino superior
DA – Diretório acadêmico
TRF1 – Tribunal regional federal da primeira região
STJ – Superior tribunal de Justiça
STF – Supremo tribunal federal
REDA – Regime especial de direito administrativo
SWOT – Strengths (forças), weakness (fraquezas), 
opportunities (oportunidades) e theats (ameaças)
Balanced Scorecard - indicadores balanceados de 
desempenho
C.E – Comissão de Ética
C.F – Comissão de Fiscalização
CFP – Comissão de Formação Profissional
CCE – Comunicação de Comunicação e Eventos
C.L – Comissão de Licitação
CTC – Comisão de Tomadas de contas
C. Eleitoral – Comissão Eleitoral
C.P – Comissão Parlamentar
C.T – Câmara Técnica
AI – Auto de Infração
TV –Termo de visita
PI – Processo de Inflação
RT – Responsavel TécnIco
QT – Quadro Técnico
AO’S - Ações Orientadoras
AOE’S - Ações Orientadoras Éticas

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
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O presente relatório de gestão traz elementos que demonstram a aplicação dos re-
cursos públicos, a partir dos resultados de ações, dados financeiros e atividades, de 
acordo com o organograma funcional do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 
Região (CRN-5) - Bahia e Sergipe.

No ano de 2021, passamos por mais um período de readaptações, inseguranças,
desafios e atualizações nas rotinas e procedimentos da entidade, devido às
mudanças ocasionadas pela pandemia de COVID-19. O início do ano foi marcado 
pelas ações intensas para garantir a vacinação aos profissionais inscritos no CRN-5. 

Na esfera governamental, enviamos ofícios às Secretarias de Saúde municipais e es-
taduais da Bahia e Sergipe, destacando o relevante papel dos Nutricionistas e Técni-
cos em Nutrição e Dietética, exercido diariamente na atenção dietética, sendo fun-
damentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde de indivíduos ou 
grupos populacionais, reduzindo o risco do agravamento de doenças e
contribuindo para recuperação dos pacientes; em especial no quadro pandêmico. 
Além disso, solicitamos que os profissionais fossem inseridos no plano estadual
/municipal de imunização contra o COVID-19, respeitada a sua prioridade. 

Ainda com relação ao combate ao coronavírus, desenvolvemos atividades virtuais 
com a finalidade de mitigar o número de fake news, incentivando o uso de máscaras 
e medidas de higiene. Também realizamos reuniões e eventos online para
oportunizar a troca de experiências e informações quanto às dificuldades 
enfrentadas pela categoria, sociedade e colaboradores do órgão.

Internamente, ocorreu a implantação do sistema de trabalho híbrido com o objetivo 
de reduzir o número de funcionários nos setores e diminuir a aglomeração. O
sistema de trabalho híbrido foi implantado com todos os protocolos sanitários de 
segurança de proteção contra o COVID-19.  Ainda no âmbito interno da entidade, 
podemos destacar a criação do sistema de agendamento para atendimento
presencial, a ampliação das ações orientadoras remotas fiscais, a implantação da 
palestra virtual para a entrega da carteira de identidade profissional, o que foi
inovador e ainda trouxe agilidade e modernização para todo o processo.

Período do mandato como presidente: 08 de dezembro 
de 2020 a 21 de novembro de 2021. (Gestão 2020/2023)

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO
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No sentido de orientar, o Conselho realizou eventos virtuais com temáticas de grande relevância para o desenvolvimento das atividades dos 
profissionais e discentes, dentre elas: insegurança alimentar; atendimento nutricional não presencial; ética no contexto da formação
educacional; cidadania e saúde; democracia e diversidade; tendências e desafios na atuação profissional; entre outros temas. 

No decorrer do ano, trabalhamos para atualizar nossos meios de comunicação, atualizamos o Portal da Transparência, e desenvolvemos 
procedimentos internos prezando por uma administração responsável, pois sabemos a importância de manter uma Gestão Transparente 
para reforçar a confiança da categoria. 

Em relação aos meios de comunicação, ampliamos ainda mais o contato com a categoria e sociedade, utilizando-se dos canais oficiais do 
Conselho: perfis nas redes sociais, site institucional e comunicação por e-mail. Destacamos o crescimento do número de inscritos no Canal do 
Youtube do CRN-5, atualmente com 1,17 mil inscritos. Através do canal, foram realizados importantes eventos do órgão, como o Bem Viver 
Nutrição 2021, os prêmios Angeolina Rossi (Bahia) e Silvina Aquino (Sergipe), além da realização do CRN-5 Digital: Promovendo
Conhecimento. 

Em outubro de 2021, tivemos uma importante conquista, passamos a fazer parte do grupo de instituições que possuem a certificação
ISO 9001:2015. A certificação abrange uma série de normas internacionais relacionadas a gerenciamento e garantia da qualidade das
instituições. O processo de certificação incentiva a qualidade das atividades de uma organização, através da aplicação de importantes
requisitos como: planejamento das ações, definição de metas, implementação de planos de atividades e relacionamento com usuários
dos serviços, fornecedores e colaboradores.

A conquista da certificação foi a consolidação do processo de qualidade e foi marcada pelo trabalho desenvolvido por todos os
conselheiros, colaboradores e estagiários que demonstraram engajamento e comprometimento com este objetivo. Ressaltamos que a
certificação não se restringe apenas a entrega do certificado, se trata de um processo contínuo de manutenção da qualidade e
identificação das melhorias que serão implementadas no Conselho. Serão realizadas avaliações periódicas com objetivo de
verificar se as metas apontadas foram cumpridas.

Em suma, as próximas páginas exprimem de forma fidedigna os dados e informações dos fluxos e processos de ordem
administrativa, financeira e técnica do Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região referentes ao de 2021.

Desejo a todas e todos uma boa leitura! 

NUT. Amanda Ornelas Trindade Mello (CRN-5/2563) 
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Em novembro de 2021, o Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª
Região (CRN-5) – Bahia e Sergipe iniciou uma nova diretoria, com
ela um novo ciclo, objetivos e expectativas. Com bastante orgulho 
e com profundo sentimento de responsabilidade assumi
a presidência do órgão.

Nesta nova fase, o principal objetivo é dar continuidade aos projetos 
iniciados e também vislumbrar novos horizontes para que seja
possível elevar ainda mais as ações do Conselho.

O nosso trabalho tem como propósito firmar uma entidade ágil e eficaz 
na valorização do exercício profissional e em defesa dos interesses da 
sociedade, além de contribuir para uma prática profissional pautada
na ética e comprometida com a Segurança Alimentar e
Nutricional da população. 

Por fim, este documento, espelha com números a responsabilidade e 
empenho de todos do CRN-5 em cumprir o que foi proposto e planeja-
do, reforçando a transparência de suas ações e sua atuação fundamen-
tal para a categoria e sociedade.

Boa leitura! 

Nut. Angelina Cordeiro Cavalcante (CRN-5/3499)

Período do mandato como presidente: A partir do 
dia 22 de novembro de 2021. (Gestão 2020/2023)

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO
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Autarquia Federal
NATUREZA JURÍDICA

WWW.CRN5.ORG.BR
SITE

ENDEREÇO
Stiep, Salvador,
BA. 41770-235

84.11-6-00
CÓDIGO CNAE

crn5@crn5.org.br
E-MAIL

(71) 3237-5652
TELEFONE

COMPLEMENTO
Centro Empresarial

Eldorado, 1001

1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5)
15.678.394/0001-09

É uma autarquia federal sem fins lu-
crativos, de interesse público, com po-
der delegado pela União para norma-
tizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício e as atividades profissionais 
de Nutricionistas e Técnicos em Nutri-
ção e Dietética nos estados da Bahia e 
Sergipe, em defesa da sociedade. Foi 
criado em 05/05/1978 e efetivamente 
instalado em 12/06/1980, na escola de
nutrição - UFBA.
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O modelo de negócio do Conselho Regional de  Nutricionistas consiste em orientar, disciplinar e fiscalizar  o exercício profissional com a finalidade de 
proteger a  sociedade contra o exercício profissional irresponsável ou antiético, além de coibir o exercício ilegal da profissão por leigos. O objetivo é 

garantir a qualidade na prestação de serviços dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, dentro dos preceitos e protocolos técnicos,  protegen-
do assim a saúde individual e coletiva. O CRN-5 faz parte do Sistema CFN/CRNs, que tem como órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). 

No Brasil, há onze CRNs. O Sistema se mantém com a arrecadação proveniente de anuidades, taxas,  multas e emolumentos (taxa cobrada pela expedição 
de documentos), recolhidos por pessoas físicas (nutricionistas  e técnicos) e jurídicas (empresas e instituições)

As competências legais encontram-se no DECRETO
Nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980. Regulamenta a Lei 

nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu 

funcionamento e da outras providências

 Ambiente Externo

• Aumento de profissionais registrados;
• Abertura de novos cursos de Nutrição (36 IES BA/SE);

• Crescimento da atividade profissional;
• Possibilidade de ampliação dos meios de divulgação;

• Profissão regulamentada;
• Possibilidade de ampliação de parcerias e convênios 

com outras organizações;
• Possibilidade de utilização de novas tecnologias para 

automatização de processos.

• Fragilidade de legislação;
• Desconhecimento sobre o papel dos Conselhos;

• Crise financeira;
• Ensino à distância;

• Possibilidade de terceirização da atividade finalística;
• Exclusão de matérias privativas à Nutrição.

Oportunidades: Ameaças:

Competências Legais

Modelo de Negócios

.

.
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1.2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNANÇA:
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O Plenário é o órgão de deliberação superior, é composto por 
nove conselheiros efetivos, eleitos na forma da legislação do CFN 
(Conselho Federal de Nutricionistas). Para cada conselheiro efe-
tivo, haverá um conselheiro suplente. Os Conselheiros Suplentes 
participam das sessões plenárias do Conselho Regional de Nutri-
cionistas quando convocados e mediante designação, atuam nas 
comissões permanentes, especiais e transitórias, nos grupos de 
trabalho e nas câmaras técnicas. Os conselheiros efetivos através 
de votação simples, elegem os diretores. Conselheiros do 14º co-
legiado 2020/2023 (a posse do 14º colegiado foi  em 08/12/2020).

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES

Plenário
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41ª diretoria 42ª diretoria

Órgão executivo do Conselho Regional de Nutricionistas, composta de Presidente, Vice Presidente, Secretário e 
Tesoureiro. A diretória é eleita anualmente dentre os conselheiros efetivos, por escrutínio secreto e maioria dos 
votos, em sessão plenária especialmente convocada, sendo permitida a reeleição. Compete a diretória cumprir 
as decisões do plenário, estabelecer a estrutura de serviços técnicos e administrativos, controlar as atribuições 
do pessoal e prestadores de serviços técnicos e administrativo. Abaixo os membros da 41ª diretoria (08/12/2020

a 22/11/2021) e 42ª diretoria com mandato de 22 de novembro de 2021 a 21 de novembro de 2022.

NUT. Amanda Ornelas
Presidente

Tesoureira

Vice-presidente

Secretária

Presidente

Tesoureiro

Vice-presidente

Secretária

CRN-5/2563

NUT. Michele Oliveira
CRN-5/2451

NUT. Cristina Menezes
CRN-5 / 1006

NUT. Angelina Cordeiro 
CRN-5/3499

NUT. Angelina Cordeiro 
CRN-5/3499

NUT. Cristina Menezes
CRN-5/1006

NUT. Ícaro Cazumbá
CRN-5/4682

NUT. Carla Bamberg
CRN-5/1218

Diretoria
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1.4 - IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS DA 
ENTIDADE, COM LINKS DE ACESSO

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) é o órgão máximo de representação, orientação, 
regulamentação e fiscalização do exercício profissional da Nutrição em todo o território nacional.

É no CFN que são elaboradas, publicadas e alteradas as resoluções que normatizam o exercício 
profissional de nutricionistas, técnicos em Nutrição e Dietética e o funcionamento das empresas de 
alimentação e nutrição.

No CFN resolucao.cfn.org.br é possível consultar todos as resoluções vigentes e revogadas. Leis, resoluções, 
documentos, notas e orientações publicadas pelo Sistema CFN/CRNs e outros órgãos servem como instru-
mentos normativos que estabelece condutas e ações aceitáveis ou recusáveis de um indivíduo, instituição, 
empresa, entre outros. Os documentos abordam temas da prática profissional e orientações administrativas 
para o bom funcionamento do órgão. crn5.org.br/legisla

http://resolucao.cfn.org.br/
http://crn5.org.br/legisla 
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1.5 - PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

DELEGACIA: ARACAJU
Praça Tobias Barreto, nº 510, 
Centro Médico Odontológico, 

sala 502 – São José – Aracaju/SE, 
CEP: 49015- 130

SEDE: SALVADOR
Rua Dr. José Peroba, nº 149. Ed. Centro 

Empresarial Eldorado, sala 1001.
Stiep – Salvador (BA), CEP: 41770-235

DELEGACIA: ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, nº 395, Ed. 
Itabuna Trade Center, sala 914, São 

Caetano – Itabuna (BA), CEP: 
45.607-291
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Atendimento telefônico: 

Site Oficial

SEDE: SALVADOR (71) 3033-0724 / (71) 3032-6391
DELEGACIA: ARACAJU (79) 3022-5966
DELEGACIA: ITABUNA (73) 3212-6207

Facebook: @crn5online 
Instagram: @crn5online

Youtube: CRN-5/youtube

Releases para imprensa: 

Redes sociais

E-mail Corporativo: 

Portal da transparência: 

Denúncias:

Fale conosco: 

Disparo de SMS:

Disparos de E-mails: 

Compartilhamento de informações para a 
categoria de assuntos relacionados a 

Nutrição, eventos e ações 
realizadas pelo Conselho

www.crn5.org.br: Serviços disponíveis 24horas: Orientações, Informações, Notícias, 
Publicações, Manuais, entre outros 

Endereço de e-mail (ouvidoria@crn5.org.br), disponível 
no site oficial do órgão. Sistema de mensagens 
eletrônicas (e-mail) enviadas pelos inscritos e sociedade.

Sistema de encaminhamento de 
denúncia por meio do site
denuncias.crn5.org.br

Informações e prestação de contas
crn-ba.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio

Mídia digital utilizada para transmitir 
informes e ações importantes para os 

seus inscritos.

É utilizado o serviço de disparo de 
e-mails, (boletins, convites, malas 

diretas, cartazes, campanhas, 
informativos).

Os e-mails corporativos estão 
disponíveis no site do CRN-5 para 
contato com a sede e delegacias.
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No exercício de 2021, foi necessário superar as limitações das atividades 
presenciais e inovar no atendimento. Foi ampliada a comunicação por 
meio digital, utilizando as redes sociais e o site para atendimento aos 

profissionais, a sociedade e a imprensa.

REGISTRO DE ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO: 

Quantidade de Solicitações: De acordo com as informações da página 
do Instagram - nossa rede social com canal de atendimento aberto ao 
público – temos uma média de  80 mensagens por semana sobre solici-
tações de informações. Na maioria, solicitações de informações sobre: 
inscrições, eventos, situação financeira e denúncias. 

 1,2 mil inscritos
103 vídeos publicados.

7.229 seguidores
6.917 curtidas

 20,7 mil seguidores
1.417 publicações

DADOS ATUAIS DAS REDES SOCIAIS:

cl
iq

ue 

aq
ui!

cl
iq

ue 

aq
ui!

cl
iq

ue aqui!

https://www.youtube.com/channel/UCnKeIrpa_2ftZabheO7gKZg/featured
https://pt-br.facebook.com/CRN5online/
https://www.instagram.com/crn5online/
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Implantado o sistema de agendamento para garantir segurança na presta-
ção do serviço desempenhado de modo presencial com vistas à segurança 
e diminuição dos riscos de contágio do novo coronavírus. A partir do dia 11 
de janeiro de 2021, os atendimentos presenciais foram realizados mediante 
agendamento on-line e com todas as medidas necessárias para segurança 
dos funcionários, dos profissionais e da sociedade.

CRIAÇÃO DE UM NOVO SITE  MAIS DINÂMICO E FUNCIONAL:

Quantidade de Visualizações do Site: Uma média de
490 visualizações por dia.
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aqui!

clique

 

aqui!
PLATAFORMA DE AGENDAMENTO

https://crn5.org.br/
https://agendamento.crn5.org.br/
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PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

O CRN-5 utiliza o módulo do portal da transparência, permitindo ao cidadão o acesso 
transparente e integral a informações diversas sobre a autarquia federal. A ferramenta 

atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os 
artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao estabelecer que todas as informações disponíveis 

em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de 
documentos oficialmente declarados como sigilosos.

• Relatório de Gestão/TCU;
• Organograma;
• Plenário e Comissões do CRN-5;
• Legislação – (Resoluções, leis, portarias); 
• Planejamento orçamentário; 
• Perguntas frequentes; e-SIC.
• Contratos.

Estão disponíveis no Portal da Transparência as seguintes informações:

• Licitações;
• Editais;
• Salário de funcionários;
• Balanços Financeiros;
• Balanços orçamentários;
• Balanços patrimoniais;
• Comparativo de despesas; 
• Comparativo de receitas;

clique

 
aqui!

https://crn-ba.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
https://crn-ba.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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1.6 - FATOS EXTERNOS RELEVANTES DO AMBIENTE NO QUAL 
A ENTIDADE ESTÁ INSERIDA, QUE TIVERAM INFLUÊNCIA NO RESULTADO DA GESTÃO:

Em função da pandemia, as visitas fiscais PROATIVAS foram suspensas, face à resolução CFN nº 668/20. Portanto, de 
acordo com a resolução, apenas visitas de denúncias deveriam ser apuradas presencialmente, caso necessário.  
  
Ao longo do exercício, com o avanço da cobertura vacinal e retomada das atividades presenciais na Sede e Delega-
cias de Itabuna e Aracajú, foi elaborado um plano estratégico, através do qual foram sistematizadas e implementadas 
diversas ações e procedimentos. Além disso, foi criado o protocolo de segurança de retomada das atividades presen-
ciais, elaborado com o objetivo de atender as normas dos órgãos de saúde e preservar a segurança dos profissionais 
nutricionistas, técnicos, usuários dos serviços, conselheiros e funcionários do CRN-5.  
  
O atendimento presencial ao público passou a ser realizado mediante agendamento prévio, através de plataforma 
disponibilizada no site e o horário do atendimento presencial foi reduzido. A realização de todas as atividades
presenciais seguiu os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias.  
  
Em relação à arrecadação financeira, houve um aumento de 17,75% em relação ao exercício de 2020. Sendo que
foram realizadas 2.527 novas inscrições, 42,5% a mais em relação ao exercício anterior.

https://crn5.org.br/wp-content/uploads/2021/06/PROTOCOLO-DE-ENFRENTAMENTO-COVID19.pdf
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1.7 – Modelo de negócios:

Competências Legais

O modelo de negócio do Conselho Regional de Nutricionistas consiste em orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional com a finalidade 
de proteger a sociedade contra o exercício profissional irresponsável ou antiético, além de coibir o exercício ilegal da profissão por leigos. O objeti-
vo é garantir a qualidade na prestação de serviços dos nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética, dentro dos preceitos e protocolos técnicos, 
protegendo assim a saúde individual e coletiva.

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO (CRN-5) é uma autarquia federal sem fins lucrativos, de interesse público, com poder 
delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades profissionais de Nutricionistas e Técnicos em Nu-
trição e Dietética, com jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe, em defesa da sociedade. O CRN-5 faz parte do Sistema CFN/CRN s, que tem como 
órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

O CRN-5 faz parte do Sistema CFN/CRN s, que tem como órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). No Brasil, há dez Conselhos 
Regionais de Nutricionistas. O Sistema se mantém com a arrecadação proveniente de anuidades, taxas, multas e emolumentos (taxa cobrada pela 
expedição de documentos), recolhidos por pessoas físicas (nutricionistas e técnicos) e jurídicas (empresas e instituições).

As competências legais encontram-se no DECRETO Nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980 Regulamenta a Lei nº 6.583, 
de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento 
e da outras providências.
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Partes interessadas

Servidores

Governo/TCUEntidades de
Classe e IES

Fornecedores

Sociedade

Grupos
PolíticosEstudantes

Sistema
CFN/CRN
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Cadeia de Valor
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2.1- RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS PELA ENTIDADE, 
CONTENDO DESCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA, GRAU DE IMPACTO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO;
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2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles
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2.2 - Visão Geral do modelo de gestão de riscos e controles

Para auxiliar nas tomadas de decisões, a Plenária e diretoria possuem uma equipe de assessores nas seguintes áreas; Nutrição, 
fiscal Nutricionista, Administrativo, Jurídico, Contabilista, Comunicação e informática, cada assessor em sua especialidade emite 
pareceres e acompanham as ações desenvolvidas pelo conselho, mitigando riscos. 

A comissão de Tomadas de Contas – CTC realiza o controle das contas do CRN-5, mensalmente realiza apuração das despesas e 
receitas do Conselho, a comissão se responsabiliza em apontar falhas, vícios ou erros durante a análise das contas e após a aná-
lise emiti um parecer para aprovação ou não da plenária.

O CRN-5 contratou uma consultoria que está desenvolvendo instruções de trabalho, visando otimizar os processos internos e 
projetos do colegiado, com o intuito de padronizar as tarefas e mapiar rotinas que necessitam de correções.

O CRN-5 possui contrato com escritório de advocacia, especialista em cobranças de tributos, que é encarregado de realizar as 
cobranças de inadimplentes.

O CRN-5 dentro de sua estrutura de governança, não possui estrutura de gerenciamento de riscos com medições, análise de riscos 
estipulando quais serão aceitáveis, indicadores de risco.
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2.3 - RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS E AÇÕES PENSADAS PARA 
POTENCIALIZAR OS IMPACTOS POSITIVOS PARA A ENTIDADE.

AÇÃO

Oportunidade

Aprimorar o modelo de gestão;
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O CERTIFICADO

A conquista da certificação foi a consolidação do processo de qualidade e foi marcada pelo trabalho desenvolvido 
por todos os conselheiros, colaboradores e estagiários que demonstraram engajamento e comprometimento com 
este objetivo. Ressaltamos que a certificação não se restringe apenas a entrega do certificado, se trata de um pro-
cesso contínuo de manutenção da qualidade e identificação das melhorias que serão implementadas no Conselho. 
Serão realizadas avaliações periódicas com objetivo de verificar se as metas apontadas foram cumpridas.
Temos certeza de que o Sistema de Gestão da Qualidade, conforme o padrão definido pela certificação ISO do CRN-
5, premia o reconhecimento de uma história de sucesso. Reforçamos o nosso compromisso de manter o constante 
reinvestimento em nossas ações e aproveitamos o momento para agradecer a todos os envolvidos neste desafio e 
que colaboraram para que o processo de certificação ISO 9001:2015 fosse alcançado.

https://crn5.org.br/wp-content/uploads/2021/11/DIGITAL-Certificado_ISO-9001.pdf
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*Levantamento feito no dia 21/03/2022

AÇÃO
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9ª edição do prêmio Angeolina Rossi

2ª edição do prêmio Silvina Aquino

OPORTUNIDADE AÇÃO

Otimizar o processo de disciplina e -
to de pesquisas nas áreas de Nutrição.

Alimentação Coletiva; Nutrição Clínica e Esportiva; Docência; e 
Saúde Coletiva. 

Foi realizada a 9ª edição do Prêmio Angeolina Rossi, com 605 
visualizações no canal do youtube do CRN-5 e a 2ª edição do 

Prêmio Silvina Aquino, com 340 visualizações no canal do youtu-
be do CRN-5.

cl
iq

ue 

aq
ui!

cl
iq

ue 

aq
ui!

https://www.youtube.com/watch?v=7mfNmehhWCo
https://www.youtube.com/watch?v=5KIw2KrqQvg&t=4930s
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Governança, Estratégia e Desempenho   

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5), representado pelo 14º Colegiado 2020/2023, através de ações que foram desenvol-
vidas pelas comissões permanentes, diretoria, assessorias, coordenação administrativa e coordenação de fiscalização, dentro de sua estrutura 
organizacional, constituiu suas estratégias traçadas e adaptadas considerando as diversas áreas de atuação do CRN-5, bem como as limitações 
econômicas e de pessoal.  
Os objetivos e metas foram adaptados ao longo do exercício em função do COVID-19, o que exigiu a realização de mudanças e reajustes no fun-
cionamento do órgão. As formas de trabalho intensificaram-se e se renovaram. A diretoria do CRN-5, tem a responsabilidade de acompanhar e 
gerenciar os objetivos estratégicos, deliberar e tomar decisões importantes; gerenciar os recursos e operações gerais da autarquia e atuar como 
o ponto central de comunicação entre as assessorias, operacional e o plenário.
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MAPA ESTRATÉGICO
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

.

.
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3.1 – RECURSOS ALOCADOS POR CENTRO DE CUSTO E RESULTADOS ALCANÇADOS:

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

DA DESPESA

A receita arrecadada no exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 4.075.368,35, que corres-
ponde a 113,20% da Receita Corrente que é de R$ 3.600.000,00, e de 107,87% da Receita 

Orçamentária de 2021 que é de R$ 3.778.000,00.

A despesa realizada no exercício de 2021 atingiu o valor de R$ 3.404.290,72, 
que corresponde a 90,11% da Proposta Orçamentária de 2021 que é de R$ 

3.778.000,00.
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APRESENTAMOS ABAIXO A PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO:

. .
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3.2- RESULTADOS DA ÁREA FIM

As visitas fiscais PROATIVAS estavam suspensas, seguindo as instruções dispostas na Resolução CFN nº 668/20, face à pandemia da COVID-19. Portanto, de 
acordo com a referida resolução, apenas visitas de denúncias deveriam ser apuradas presencialmente, caso necessário. Com relação às visitas fiscais REATI-
VAS, oriundas de denúncias e solicitações do Ministério Público, no total, foram lavrados 08 (oito) termos de visitas. 
 
Também baseado na Resolução CFN nº 668/20, foram criadas as Ações Orientadoras (AO’s), novo Instrumento de Fiscalização, sendo esta remota. No total, 
foram efetuadas 326 (trezentos e vinte e seis) ações durante o ano.
 
As denúncias recebidas e apuradas pela fiscalização foram 04 (quatro) no total,  02 (duas) apuradas in loco, juntamente com o Ministério Público e o 02 (duas) 
apuradas via Ação Orientadora. 
 
Conforme decisão do CFN nº 01, de 01 de março de 2020, todos os processos de infração e prazos foram suspensos. Sendo assim, não houve instauração de 
Processo de Infração no ano de 2021.

VISITAS REALIZADAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 
COM AGENDAMENTO (com contato 

prévio com PF/PJ) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
AGENDADA (com contato prévio 

com a PF) 0 29 70 56 48 0 20 20 6 18 32 5 304 
SEM AGENDAMENTO (sem contato 

prévio com PF/PJ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 
PROGRAMADAS (retiradas do 

cronograma) 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 3 0 15 
TOTAL 0 32 72 58 57 0 20 20 6 18 38 5 326 

DOCUMENTOS LAVRADOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 
PESSOALMENTE 

TERMO DE VISITA PF (TVPF) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5 
TERMO DE VISITA PJ (TVPJ) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 
AÇÃO ORIENTADORA (AO)      0 28 66 46 43 5 15 16 0 14 11 5 249 
AUTO DE INFRAÇÃO PF (AI/PF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AUTO DE INFRAÇÃO PJ (AI/PJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 0 31 66 46 46 5 15 16 0 14 18 5 262 
VIA POSTAL 

NOTIFICAÇÃO (MULTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AUTO DE INFRAÇÃO PF (AI/PF) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 
AUTO DE INFRAÇÃO PJ (AI/PJ) 0 0 22 0 0 4 6 25 18 19 15 14 123 
OFÍCIO PF 1 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 12 
OFÍCIO PJ 10 13 28 4 57 18 19 35 36 25 22 6 273 

SUBTOTAL 11 16 51 5 57 22 25 60 61 45 39 22 414 
TOTAL 11 47 117 51 103 27 40 76 61 59 57 27 676 
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2021 - Foram realizadas 10 ações orientadoras éticas(AOE’s) sendo: 
8 por notificação via ofício 
2 por videoconferência - por solicitação da profissional após orientação por escrito. 

Obs.: Esta conduta otimiza o processo de trabalho da Assessoria Técnica e da Comissão de Ética e aproxima os 
profissionais do conselho por meio das ações de orientação ética, não sendo necessário abertura de processos 
éticos disciplinares, que podem levar até 02 anos para serem julgados.
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3.3 - Informações sobre a gestão das atividades relacionadas à arrecadação das 
multas aplicadas, bem quanto à cobrança de inadimplentes:

As multas de infrações aplicadas e as dívidas dos inadimplentes, são cobradas pelo setor de conciliação do CRN-5 e assessoria jurídica 
a depender da instância administrativa da dívida.

Através da resolução 658/2020, alterada pelas resoluções 672/2020 e 685/2021, autorizam os Conselhos Regionais de Nutricionistas a 
parcelar as dívidas dos seus inscritos, com descontos progressivos, para PF até 100% e PJ até 50% de multas e juros.
As ações de cobrança foram realizadas através de envio de e-mails e de cartas de cobrança, oficio de nº 248/2021.

Obs. Não foi realizada a previsão de perdas para devedores duvidosos no exercício de 2021, relativo a anuidades 
de PF e PJ, uma vez que, ainda não está contabilizado o valor real dos créditos a receber no balanço patrimonial.

Atendimentos de conciliação realizados através das resoluções 658/2020, alterada pelas resoluções 672/2020 e 685/2021 
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Novas  
Inscrições realizadas por ano 

Ano 
Tipo da Inscrição 

Nutricionista Técnico em nutrição  PJ's 
2018 1667 222 370 
2019 1969 183 356 
2020 1540 87 147 
2021 2.233 170 124 

      
      

Baixas realizadas por ano 

Ano 
Tipo da Inscrição 

Nutricionista Técnico em nutrição  PJ's 
2018 270 117 11 
2019 342 95 17 
2020 330 62 8 
2021 272 73 04 

 
 

     

 por ano 

Ano 
Tipo da Inscrição 

Nutricionista Técnico em nutrição  PJ's 
2018 9.606 1.723 1.956 
2019 10.700 1.818 2.208 
2020 12.444 1.906 2.328 
2021 12.944 1.979 2.339 

 

Arrecadação por cobrança Valor Arrecadado 
Pessoa Física - Exercícios anteriores R$ 589.028,41 
Pessoa Jurídica - Exercícios anteriores R$ 21.438,73 

  R$ 387.136,27 
Total da arrecadação de exercícios anteriores R $ 997.603,41 R



48

Eventos :

 ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO 
EVENTO / ORGANIZADOR JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

REUNIÃO COORDENADORES VIDEO CONFERÊNCIA 
0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 

REUNIÃO Comissão de Fiscalização 2 3 4 1 2 2 1 2 1 0 0 0 18 
REUNIÃO DIRETORIA 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
REUNIÃO FISCAIS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
REUNIÃO ASSISTENTES 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
REUNIÃO COM ASSEJUR 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
REUNIÃO GT 378/05 Fiscal 01 5 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
FORUM PICS E FITOTERAPIA  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 8 16 15 16 3 5 3 2 1 0 0 0 69 

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS DE APRIMORAMENTO 
EVENTO PERÍODO ORGANIZADOR TEMA 

CONBRAN  19 a 22/01/2021 A SBRAN NUTRIÇÃO 
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Relação dos eventos, representações e egressos 
realizados no ano de 2021.

Eventos promovidos pelo CRN-5 

Representações em convites recebidos 
pelo CRN-5: 13 Participações

*Levantamento feito no dia 21/03/2022

 DATA INSTITUIÇÃO 
LOCAL/MODA

LIDADE 
TEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRN-5 NAS 
IES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/06/2021 UNIJORGE  Virtual 
Mesa Redonda intitulada Saúde, ética, 

cidadania e atuação na pandemia COVID-19: 
uma discussão com os nossos Conselhos 

Profissionais 

10/08/2021 Facsal/ Uniceusa 
- Salvador  Virtual Mudanças na Prática do Nutricionista durante 

a Pandemia 

31/08/2021 UNIFACS - Feira 
de Santana   Virtual  "Código de Ética e Conduta de Nutricionistas 

e Redes Sociais"  

31/08/2021 UFRB  Virtual  

"Novas tendências para atuação profissional" 
(para falar sobre os novos campos de 

atuação do nutricionista regulamentados em 
2021 pelo CFN) 

03/09/2021 Uninassau - 
Lauro de Freitas Virtual   Perspectivas Futuras da profissão de 

Nutricionista" 

08/09/2021 
Centro 

Universitário 
Nobre 

 Quadra UNIFAN 
- Feira de 

Santana - BA 
(presencial) 

Atualizações e novas resoluções da profissão  

18/09/2021 
Faculdade 
Zacarias de 

Góes -Valença   
Virtual   Apresentação do CRN-5 e a atuação da 

nutricionista no/junto ao Conselho. 

 30/09/2021 UFS Virtual "Ética e Exercício Profissional do 
Nutricionista" 

19/10/2021 ENUFBA  Virtual  

Órgãos de Classe:  função e ações do 
Conselho Regional (e Federal se possível) e 

sua importância para os Nutricionistas e 
sociedade.  

25/11/2021 UNIJORGE Virtual  
Guia de Princípios de Ética e de Conduta para 

Acadêmicos de Nutrição 
(atividade feita em parceria com o CRN-8)  

16/12/2021 UFOB  Virtual  O CRN-5 e a atuação de nutricionistas 
no/junto ao Conselho. 

 
OUTROS 
ESPAÇOS 

--- 

UNICEF - 
Semana do 

Bebê de 
Salvador 2021 

Salvador - 
formato híbrido 

"Primeira Infância: Desafios e 
potencialidades do desenvolvimento infantil 

saudável".  

01/12/2021 UFBA/UNEB/UFR
B/SMS/SESAB Virtual  

Reunião Interinstitucional do Projeto 
“Qualificação do cuidado a pessoas com 

sobrepeso e obesidade no âmbito da atenção  
básica do SUS no estado da Bahia: 

integrando pesquisa, extensão e formação” 

EVENTO TEMA Nº PARTICIPANTES 

Eventos Científicos – 
Angeolina Rossi e Silvina 

Aquino  

Angeolina Rossi 71 trabalhos inscritos 

Silvina Aquino 16 trabalhos inscritos  

CRN5 Digital 

Atividades do TND na clínica, em Hospital (Edição 
especial) 430 visualizações* 

Agosto Dourado e Dia Internacional dos Povos Indígenas 
- CRN5Digital (Edição Especial) 371 visualizações* 

CRN5 Digital - Dia Mundial da Alimentação 2021: As 
nossas ações são o nosso futuro! 247 visualizações* 

Recomendações científicas sobre alimentação para 
pessoas que têm diabetes 949 visualizações* 

Bem Viver Nutrição  Nutrição, a que será que se destina? Construindo 
mundos possíveis na a diversidades 1.370  
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Cerimônia de Entrega da Carteira de 
Identidade Profissional (Reunião de 

Egressos): 19 eventos

*Sem dados compilados. 
**Primeira Cerimônia de Entrega da CIP (reunião de egressos) para TND realizada no CRN-5. 

 CONVOCADOS PARTICIPANTES  
 TOTAL BA SE Total %  

4-fev -* 44 11 55 -  
11-fev -* 51 - 51 -  
20-fev -* 10 28 38 -  
4-mar 158 22 12 34 22%  
30-mar 137 10 11 21 15%  
20-mai 201 132 - 132 66%  
9-jul 191 114 5 119 62%  
15-jul 102 - 40 40 39%  
24-jul 196 128 - 128 65%  
30-jul 236 63 5 68 29%  
24-set 200 123 - 123 62%  
25-set 174 - 68 68 39%  
2-out 200 107 - 107 54%  
13-out 200 89 - 89 45%  
20-out 207 67 22 89 43%  
23-out 214 64 - 64 30%  
11-nov 80 36 - 36 45% TND* 
27-nov 787 348 66 414 53%  
15-dez 388 104 25 129 33% 

Reunião de concluintes: 4 Eventos 

DATA IES Nº PARTICIPANTES 
08/06 Estacio SE 3 0 
24/08 FAMAM 20 
26/08 UFOB 6 9 
18/12 UFBA Vitória da Conquista / UNIRB / Estacio SE 76 
TOTAL -- 195 

3
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3.4 - Gestão de pessoas:
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Detalhamento da despesa de pessoal, evolução dos últimos anos.

O valor da despesa com pessoal e encargos sociais foi de R$ 1.619.755,40, não houve progressão de faixa salarial do Plano de cargos e
salários. Conforme PO 2021 está provisionado 4% para o dissídio coletivo, porém até o final do exercício não foi concedido aos
funcionários. Os gastos realizados com funcionários ativos e por tempo determinado. Abaixo a evolução da despesa.

TIPO DA DESPESA 2019  2020  Variação 20/19  (%) 2021  Variação 21/20  (%) 
PESSOAL, E ENCARGOS SOCIAIS   R$      1.488.062,96   R$      1.619.893,37   R$         131.830,41  9%  R$      1.619.755,40  -R$            137,97  0% 



52 53

No exercício de 2021, foram realizadas duas adesões 1. ADESÃO A ATA - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2020 - SRP GERENCIADO PELA UNIVERSIDADE DE MI-
NAS GERAIS e  2- ADESÃO A ATA - PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2020 - ORGÃO EMBRAPA INFORMÁTICA AGOPECUÁRIA - CNPTIA,   aditivadas as licitações 

realizadas nos anos anteriores,  passagens aéreas e terrestres, foi mantido os dois contratos de ilegibilidade por qualificação técnica junto ao escritório 
de advocacia que presta serviços jurídicos e serviços de cobrança, junto a dívida ativa e processos cartorários desta autarquia, as demais compras foram 

realizadas através de dispensa de licitação, conforme lei 8666/93 e uma Contratação por ilegibilidade por qualificação técnica, essa contratação está 
associada ao nosso planejamento estratégico, com o objetivo de prestação de serviços de estruturação e implantação do sistema de gestão da qualidade. 

3.5 - Gestão de licitações e contratos incluindo de TI

2021 

EMPRESA TIPO DE SERVIÇO MODALIDADE 

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E MALOTES  DISPENSA DE LICITAÇÃO 

INCORP TECHNOLOGY INF. LTDA - 
INCORPNET SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

INCORP TECHNOLOGY INF. LTDA SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLOGICO DO SOFTWARE APLICATIVO 
DE CONTROLE DE RECEITAS DE ANUIDADES E TAXAS. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

VIVO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DE USO, 
CONTROLE CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

VANUZA DA SILVA SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA SALA DE ITABUNA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

SOLANGE DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SALA DE SERGIPE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

SPEEDZONE TELECOM LTDA - ME COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (SCM) - ACESSO DEDICADO PARA 
TRANSMISSÃO, EMISSÃO E RECEPÇÃO DE INFORMAÇÕES 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS ESTADUAIS, NACIONAIS, 
INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES 

PROCESSO LICITATÓRIO 

USINA E SOLUÇÕES DIGITAIS HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIDOR DE EMAIL DISPENSA DE LICITAÇÃO 

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI 
LTDA - EPP 

PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, 
TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS . 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

R. DE SÁ TELES MONITORAMENTO DE 
VEÍCULOS LTDA - ME MONITORAMENTO VIA WEB DISPENSA DE LICITAÇÃO 

CIEE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTÁGIO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

FORTE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E 
SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO EIRELI-EPP SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVISTICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 

MARTA SILVA BRANDÃO SANTANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA SALA DE ITABUNA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

VIVO SMART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA TRÁFEGO 
DE VOZ E DADOS (CHIPS), PÓS-PAGO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

FORTE CONSULTORIA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, DIGITALIZAÇÃO E 
RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES DE DOCUMENTOS 
ARQUIVÍSTICOS EM SUPORTE DE PAPEL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

FORTE CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESTINAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE ARQUIVO. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA 
LTDA. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 
VOTAÇÃO ELETRÔNICA VIA INTERNET 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

EDSON CARLOS DE JESUS SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM 
ASSESSORIA À CONTABILIDADE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO 
TRABALHO - SCPREVENÇÃO 

ELABORAÇÃO E EMISSÃO DOS EXAMES OCUPACIONAIS 
(ADMISSIONAIS, PERÍODICOS, DE RETORNO AO TRABALHO, DE 
MUDANÇA DE FUNÇÃO, DEMISSIONAIS E COMPLEMENTARES). 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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4.0 - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do CRN – 5ª Região são as seguintes:

- Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos da autarquia;

- Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com a sua execução, ou seja,
a receita prevista versus a arrecadada e a despesa autorizada versus a executada;

- Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro da autarquia
no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com as saídas;

- Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, fruto do 
confronto das variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas);

- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – são informações adicionais às Demonstrações Contábeis,
com o objetivo de facilitar a compreensão destas a seus diversos usuários.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a seguir: a lei 4.320/64, as Normas 
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição.
Declaro, considerando os procedimentos contábeis adotados ao longo do exercício de 2021, que as informações constantes nas De-
monstrações Contábeis, regidas pela a lei 4.320/64, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP 
e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, relativas ao exercício de 2021, refletem nos seus aspectos mais 
relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região (BA/SE).

Salvador, 30 de março de 2021.

Lívia Silva dos Santos 
Assessoria Contábil 
CRC/BA 19267/O-3 
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4.1 - INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS 
MAIS RELEVANTES E IMPACTANTES NOS RESULTADOS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA

A receita arrecadada no exercício de 2021 foi no valor de R$ 4.075.368,35, que correspondente 113,20% da Receita Orçamentária Prevista de 
2021 que foi de R$ 3.778.000,00.

A receita do CRN – 5ª Região no em 2021 teve um aumento em relação a 2020 no valor de R$ 614.460,09, correspondente a um crescimento de 
17,75%, já em relação a 2019 o crescimento foi de 20,47% conforme demonstrado abaixo:

Fonte: CRN5

Fonte: CRN5

DESCRIÇÃO DA RECEITA 2019 2020V ariação 20/19( %) 2021V ariação 21/20( %)
RECEITA REALIZADA3 .382.813,20R$      3.460.908,26R$      78.095,06R$       2,31%4 .075.368,35R$      1 .228.920,18R$   1 7,75%
RECEITA CORRENTE 3.382.813,20R$      3.460.908,26R$      78.095,06R$       2,31%4 .075.368,35R$      614.460,09R$      1 7,75%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES2 .680.123,68R$      3.038.382,60R$      358.258,92R$      1 3,37%3 .364.614,06R$      326.231,46R$      1 0,74%
RECEITA PATRIMONIAL -R$                    -R$                    -R$                 0,00%- R$                    -R$                 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS 219.244,39R$         99.177,23R$           120.067,16-R$      -54,76% 210.711,93R$         111.534,70R$      112,46%
FINANCEIRAS 275.895,75R$         60.542,27R$           215.353,48-R$      -78,06% 112.906,09R$         52.363,82R$       0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 207.549,30R$         262.806,16R$         55.256,86R$       26,62% 387.136,27R$         124.330,11R$      4 7,31%
RECEITA DE CAPITAL -R$                    -R$                    -R$                 0,00%- R$                    -R$                 0,00%
SUPERÁVIT DE EXERCÍOS ANTERIORE -R$                    -R$                    -R$                 0,00%- R$                    -R$                 0,00%

EVOLUÇÃO ANUAL DA RECEITA
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DESPESA

A despesa realizada em 2021 foi de R$ 3.404.290,72 que corresponde 90,11% da Proposta Orçamentária de 2021, que foi 
de R$ 3.778.000,00.

Comparando a despesa realizada em 2021 com os últimos dois anos é possível identificar que houve um decréscimo de 
-7,39% em relação a 2020 e um aumento de 0,34%, em relação a 2019.

Fonte: CRN5

Fonte: CRN5

DESCRIÇÃO DA DESPESA 2019 2020V ariação 20/19( %) 2021V ariação 21/20( %)
DESPESA R EALIZADA 3.387.150,11R$      3.398.746,10R$      11.595,99-R$           0,34%3 .147.718,32R$      251.027,78-R$      -7,39%
DESPESA C ORRENTE3 .368.758,00R$      2.914.810,67R$      453.947,33-R$         -13,48%2 .973.411,32R$      58.600,65R$        2,01%
PESSOAL E ENCARGOS 1.488.062,96R$      1.619.893,37R$      131.830,41R$         8,86%1 .619.755,40R$      137,97-R$            - 0,01%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS- R$                     -R$                     0,00%- R$                     -R$                 0,00%
OUTRAS DESPESAS C ORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS1 .880.695,04R$      1.294.917,30R$      585.777,74-R$         -31,15%1 .353.655,92R$      58.738,62R$        4,54%
DESPESA D E CAPITAL1 8.392,11R$           483.935,43R$         465.543,32R$         2531,21% 174.307,00R$         309.628,43-R$      -63,98%
OBRAS E INSTALAÇÕES- R$                     228.933,78R$         228.933,78R$         0,00%- R$                     228.933,78-R$      100,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE1 8.392,11R$           255.001,65R$         236.609,54R$         1286,47% 174.307,00R$         80.694,65-R$        -31,64%

EVOLUÇÃO ANUAL DA DESPESA
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Fonte: CRN5

O gasto médio mensal em 2021 das despesas correntes foi de R$ 247.784,28, essas despesas tiveram como finalidade 
atender a manutenção e funcionamento do Conselho Regional de Nutrição 5ª região, tais como: despesas com pessoal 
e encargos, materiais de consumo, despesas administrativas, entre outras, conforme demonstrado no gráfico a seguir:
 

O grupo de despesas com pessoal e encargos apresenta maior consumo em relação à despesa corrente, correspondendo a 54%, seguido 
da despesa com terceiros Pessoa Jurídica correspondente aos contratos firmados, que teve uma representatividade de 20%.



58 59

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no exercício de 2021, constatou-se Superávit Orçamentário no valor de R$ 401.077,63, 
havendo um crescimento em relação ao exercício de 2020, porém ao comparar a receita corrente com a despesa corrente, encontra-se o superávit 
primário no valor de R$ 845.384,63 havendo um aumento de 68,78% em relação a 2020.

RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro do CRN 5° Região no exercício de 2021 foi de R$    1.517.678,68, havendo um acréscimo de 98,52% conforme demonstramos: 

O Superávit Financeiro representa a diferença do valor disponível em Bancos c/c e Aplicações Financeiras, 
com o Passivo Financeiro a Pagar (Contas a pagar), e só poderá ser utilizado para a abertura de créditos adi-
cionais ao orçamento aprovado do exercício seguinte.

DESCRIÇÃO DA RECEITA 2019 2020V ariação 20/19( %) 2021V ariação 21/20( %)
SALDO DISPONIVEL 1 .219.041,90R$   1 .252.476,59R$   3 3.434,69R$     2,74%2 .157.291,89R$   904.815,30R$  72,24%
(-) PASSIVO CIRCULANTE 384.225,74-R$      487.972,56-R$      103.746,82-R$   27,00% 639.613,21-R$      151.640,65-R$  3 1,08%
(-) RP NÃO PROCESSADOS - R$                  -R$                  -R$                0,00% 270.000,00R$      270.000,00R$  0,00%
(=) SUPERÁVIT FINANECEIRO 834.816,16R$      764.504,03R$      70.312,13-R$     -8,42% 1.517.678,68R$   753.174,65R$  98,52%

SUPERÁVIT FINANCEIRO
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, DO CONSELHO 
REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 5ª REGIÃO BA/SE.

1. Informações Gerais

O Conselho de Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE, foi criado pela Lei Federal n 6.853,78, regulamentada pelo Decreto nº 4.444/80 e pela 
Resolução CFN nº 001/1980, tendo como atividades principais o registro e a fiscalização do exercício profissional dos Nutricionistas no estado da 
Bahia e Sergipe.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua
estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Interno.

O Conselho está localizado na Rua Dr. José Peroba, nº 149, sala 1001, Ed.
Centro Empresarial Eldorado – Stiep – Salvador/Ba, Cep: 41.770-235.

2. Principais Diretrizes Contábeis

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE, foi elaborada de acordo com as normas do CFC 
e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

 3.1. Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, 
aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/18, e Portaria STN n° 877 de 18/12/2018, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas 
ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3.2. Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

Provisões para férias de empregados/funcionárioas;
Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível.



60 61

3.3. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3.4. USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
O Conselho Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis,
por entender que as mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a Lei nº 4.320/64.

4. BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE, 
representando, portanto, uma posição estática.

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial
da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de
conversibilidade e exigibilidade.

4.1 ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.
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CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de 
liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado 
ou de realização.

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para 
os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/21 no valor de R$ 2..157.291,89 (dois milhões cento e cinquenta e 
sete mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), se apresentam da seguinte forma:

a.1) Bancos c/ Movimento

- O saldo disponível em 31/12/21 é no valor de R$ 6.189,00 (seis mil cento e oitenta e nove reais), conforme pode ser comprovado através do livro 
razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.2) Bancos c/ Aplicações Financeiras

- O saldo disponível em 31/12/21 é no valor de 2..151.102,89 (dois milhões cento e cinquenta e um mil cento e dois e um reais e oitenta e nove cen-
tavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.3) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos financeiros disponíveis estão aplicados em curto prazo no Banco do Brasil S/A.

Caixa e Equivalentes de 
Caixa 2021 2 020 Variação 

Bancos c/ Movimento 6.189,00 33,34 6.155,66 
Bancos c/ Arrecadação 00,00 00,00 00,00 
Bancos c / Aplicações 
Financeiras 2.151.102,89 1.252.443,25 898.659,64 

Total acumulado 2.157.291,89 1.252.476,59 904.815,30 

2
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b) Créditos a Curto Prazo

As contas a receber de anuidades são reconhecidas pela emissão das anuidades dos profissionais no banco de dados do CRN 
BA/SE, entretanto, esses valores não expressam o montante real em aberto dos profissionais  r eferente a débitos de anuida-
des com o sistema.

b.1) Créditos a Receber –  PF e PJ

- O valor de R$ 2.036.399,17 (dois milhões e trinta e seis mil e trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), refere-
-se aos valores a receber de anuidades do exercício relativo a PF e PJ, reconhecidos com base na estimativa de arrecadação 
da previsão orçamentária.

b.2) Créditos a Receber – Anuidades do Exercício Anterior – PF e PJ

- Registra o valor de R$ 856.674,27 (oitocentos e cinquenta e seis reais seiscentos e setenta e quatro reais e vinte sete
centavos), referente aos valores a receber de anuidades de exercícios anteriores relativo a PF e  PJ.
- O valor dos créditos a receber deve ser apurado em relatório específico do sistema de arrecadação – INCORP, para regula-
rização do saldo no exercício de 2022.

b.3) Provisão para perda estimada de créditos – Anuidades de PF e PJ

- Não foi realizada a previsão de perdas para devedores duvidosos no exercício de 2021, relativo a anuidades de PF e PJ, 
uma vez que, ainda não está contabilizado o valor real dos créditos a receber no balanço patrimonial.
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c) Demais Créditos a Curto Prazo

c.1) Adiantamentos concedidos a pessoal

- Registra o valor de R$ 3.553,15 (Três mil quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), referente a adiantamento de suprimentos Sede 
e Delegacias Itabuna e Aracaju.

c.2) Tributos a recuperar

- Registra o valor de R$ 1.950,26 (um mil e novecentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente INSS, PIS e IRRF pagos em duplicidade 
ou a maior abaixo discriminado no exercício anterior:

c.3) Devedores da Entidade

- Registra o valor de R$ 7.007,98 (sete mil e sete reais e noventa e oito centavos), referentes a pagamentos indevidos a colaboradores,
fornecedores/ prestadores de serviços e/ou danos causado ao erário.

c.4) Depósitos Judiciais

- O saldo de R$ R$ 20.511,01 (vinte mil e quinhentos e onze reais e um centavo) é referente a depósitos judiciais recursais trabalhistas
de ações movidas por ex-funcionários do CRN BA/SE.

Tributo Valor 
IRRF 345,35 

PIS 690,88 

INSS 914,03 

Total 1.950,26 
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4.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.2.1 IMOBILIZADO
Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada. 

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

O Imobilizado do Conselho Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE é de R$ 1.759.353,18 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil 
trezentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), composto da seguinte forma:

O Ativo não circulante é composto pelo ativo realizável a longo prazo e pelo imobilizado.

O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação 
acumulada.
A depreciação dos bens foi calculada pelo método linear, para distribuir seu 
valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação 
acumulada.
A depreciação dos bens foi calculada pelo método linear, para distribuir seu 
valor de custo ao longo da vida útil estimada, como segue:

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício.

Discriminação do Bem Valor 
Móveis e Utensílios 263.606,46 
Máquinas e Equipamentos 241.005,53 
Instalações 269.151,38 
Veículos 56.717,04 
Equipamentos de Processamentos de Dados 394.477,76 
Salas 1.131.873,36 
Total de Bens 2.356.831,53 
(-) Depreciação acumulada (597.478,35) 
Total do Imobilizado 1.759.353,18 

Discriminação do Bem V ida útil 
Móveis e Utensílios 10 anos 
Máquinas e Equipamentos 10 anos 
Veículos 05 anos 
Equipamentos de Processamentos de Dados 05 anos 
Salas 25 anos 

BENS 
VL 

RESIDUAL 
DEPRECIAÇÃO 

ANUAL 
Móveis e Utensílios 10% 10% 
Máquinas e Equipamentos 10% 10% 
Veiculo 10% 20% 
Equipamentos de Processamentos de Dados 10% 20% 
Salas 10% 4 % 

V
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Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferi-
das. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajusta-
dos quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando 
requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando 
houver efeito relevante.

5. PASSIVO CIRCULANTE
O passivo a curto prazo está demonstrado no balanço patrimonial como circulante.

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrá-
rio, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efe-
tiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

a) Restos a Pagar Processados

O valor escriturado em Restos a Pagar Processado em 31/12/2021 é de R$ 460.463,31 (quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e três 
reais e trinta e um centavos).

b) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2021, o valor de R$ 125.379,87 (cento e vinte cinco mil trezentos e setenta e 
nove reais e oitenta e sete centavos), cuja composição é a seguinte:

Férias  R$ 91.064,99
INSS R$ 26.693,44
FGTS R$ 7.433,25
PIS s/ Folha de Pagamento R$ 178,19
Total de provisões em 31/12/2021 R$ 125.379,87
Observação: 

a) O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual 
de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

b)  O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2013.
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c) Consignações

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2021 é de R$ 30.154,25 (trinta mil cento e cinquenta e quatro reias e 
vinte cinco  centavos). As consignações referem-se à retenção de IRRF, ISS, IRRF/COFINS/CLSS/PIS e mensalidade sindical sobre a folha de paga-
mento.

d) Outros Valores Restituíveis

O Valor registrado na contabilidade na conta outros Valores em 31/12/2021 é de R$ 8.586,50 (oito mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquen-
ta centavos).

Provisão para riscos cíveis e trabalhistas

Não houve nenhuma provisão de perdas para riscos cíveis e ou trabalhistas. Recomendamos a Assessoria Jurídica do CRN BA/SE realizar um 
levantamento dos processos cíveis e trabalhistas em que este Conselho é réu para classificação  quanto a possível saída de recurso se remota, 
pouco provável e provável conforme MCASP 8ª edição, para o reconhecimento patrimonial a partir do exercício de 2021.

6. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

6.1 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercí-
cio de 2021, o Conselho Regional de Nutricionistas - 5ª Região BA/SE apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$ 6.255.240,25 (seis mi-

Patrimônio Líquido teve um acréscimo de R$ 734.108,11 (setecentos e trinta e quatro mil cento e oito reais e onze 
centavos), que corresponde a 13,30% em  relação ao exercício de 2020.

Demonstração do Patrimônio Líquido 

Patrimônio Líquido 2021 2020 

Superávits ou Déficts do Exercício 00,00 3.740.992,63 

Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores 6.255.240,25 1.780.139,51 

(=) Superávit Financeiro Apurado 6.255.240,25 5.521.132,14 
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7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de Nutricionistas – 5ª Região BA/SE 
apresentou no exercício de 2021 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 734.108,11 (setecentos e trinta e quatro mil cento e oito reais e onze 
centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 2021 foi a seguinte:

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. 
O Conselho Regional de Nutricionistas – 5ª Região BA/SE apresentou no exercício de 
2020 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 3.740.992,63 (três milhões e setecen-
tos e quarenta mil e novecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos). A 
composição do Superávit Patrimonial em 2020 foi a seguinte:

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. 
O Conselho Regional de Nutricionistas – 5ª Região BA/SE apresentou no exercício de 
2021 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 734.108,11 (setecentos e trinta e qua-
tro mil cento e oito reais e onze centavos). A composição do Superávit Patrimonial 
em 2021 foi a seguinte:

Resultado Patrimonial 

Resultado Patrimonial 2021 

a)  Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)                                  4.033.693,91 

b)  (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)                             (3.299.585,80) 

c)  (=)  Superávit Patrimonial apurado em 31/12/21                            

734. 108,11  

Resultado Patrimonial 

Resultado Patrimonial 2020 

a)  Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)                                  6.969.778,57 

b)  (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)                             (3.228.785,94) 

c)  (=)  Superávit Patrimonial apurado em 31/12/20                        

3.740.992,63  
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Justificativas:

No Resultado do Exercício, consta o valor de R$ 3.740.992,63 (Três milhões setecentos e quarenta mil, novecentos 
e noventa e dois reais, e setenta centavos), explicitado nas demonstrações contábeis em 31.12.2020, denota um 
resultado fictício, visto que a Contabilidade anterior, com responsabilidade técnica até 28.02.2020, efetuou
lançamentos em janeiro/2020, na conta da receita arrecadada o montante do ano de 2020, referentes a Receitas 
a receber do exercício. Tendo em vista, a impossibilidade de reabrir as Demonstrações do mês mencionado
acima, e a estas exigem justificativas para tais alterações e/ou exclusões, os valores que estão nas contas
Créditos a Curto prazo clientes R$ 2.893.073,44/ Profissionais e empresas: R$ 2.036.399,17/ Créditos Tributários
a Receber (Profissionais e empresas): R$ 856.674,27.  
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8. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orça-
mento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.
O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2021, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um Superávit de R$ 401.077,63 (quatrocentos e um 
mil setenta e sete reais e sessenta e três centavos), conforme demonstramos:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2021   

Resultado Orçamentário 2021 
a) Receita Orçamentária Arrecadada 4.075.368,35 

b) (-) Despesas Empenhadas (3.674.290,72) 

c ) (=)Superávit Orçamentário Apurado       401.077,63 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2020 

Resultado Orçamentário 
 

2020 

a) Receita Orçamentária Arrecadada 
 

3.460.908,26 
b) (-) Despesas Empenhadas (3.387.150,11) 

c) (=) Superávit Orçamentário Apurado            439,76 
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9. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
O Resultado Financeiro apurado em 31/12/2021 é um Superávit no valor de R$ 4.479.006,27 (quatro milhões quatrocentos e setenta e nove mil 
seis reais e vinte sete centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2021, conforme demonstramos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 

Resultado Financeiro 2021 

a) Saldo Disponivel Apurado 5.118.619,48 

b) (-) Passivo Financeiro  (639.613,21) 
c) (=) Superávit Financeiro Apurado   4.479.006,27 

 

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2020 

Resultado Financeiro 2020 

a) Saldo Disponivel Apurado 4.273.164,73 

b) (-) Passivo Financeiro (487.972,56) 

c) (=) Superávit Financeiro Apurado  3.785.192,17 
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10. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

10.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS E POLÍTICAS
As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CRN BA/SE.
As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada 
pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

a) Risco de Crédito

O risco de crédito do CRN BA/SE está associado à inadimplência dos profissionais de Nutrição, técnicos em Nutrição e dietética e empresas regis-
tradas junto ao Conselho (PF/PJ) em relação às anuidades do  exercício e de exercícios anteriores. Em relação às aplicações financeiras, os recur-
sos estão aplicados em curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pelo Banco do Brasil S/A.

Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o CRN BA/SE  realizou a cobrança através da dívida ativa.

b) Risco de mercado

Para o CRN BA/SE não existe o risco de mercado, em razão de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no 
decorrer do exercício são insignificantes.

c) Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CRN BA/SE não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recur-

11. PARTES RELACIONADAS
A entidade em 31 de dezembro de 2021 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes 
relacionadas dessa natureza.

Salvador, 30 de março de 2022.

Lívia Silva dos Santos
CRC/BA 19267/O-3  
Assessoria Contábil do CRN BA/SE
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150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

 150.000,00 

CANCELADOS SALDOEM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO 
ANTERIOR

150.000,00 42.061,16 27.034,32 15.026,84

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 
LIQUIDADOS

INSCRITOS

PAGOS

0,00 16.499,30 16.499,30 0,00

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 150.000,00 45.223,10 28.956,64 16.266,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

 150.000,00  61.722,40  45.455,94  16.266,46 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.161,94 1.922,32 1.239,62

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00 16.499,30 16.499,30 0,00

TOTAL:
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