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COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO

Para navegar, clique sobre 
os títulos na barra lateral 

para ter acesso direto 
a cada capítulo.
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2020• CAE Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

• CCOM Comissão de Comunicação 

• CE Comissão de Ética 

• CES Conselho Estadual de Saúde 

• CF Comissão de Fiscalização 

• CFN Conselho Federal de Nutricionistas 

• CFP Comissão de Formação Profissional 

• CIP Carteira de Identidade Profissional 

• CL Comissão de Licitação 

• CMS Conselho Municipal de Saúde

• CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

• COMSEA Conselho Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional 

• CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional 

• CP Comissão de Patrimônio 

• CPF Cadastro de Pessoa Física 

• CRN Conselho Regional de Nutricionistas 

• CRN-8 Conselho Regional de Nutricionistas 8ª Região 

• CTC Comissão de Tomada de Contas 

• DF Distrito Federal 

• FIES Faculdades Integradas Espírita 

• FNN Federação Nacional dos Nutricionistas 

• GT Grupo de Trabalho 

• IEL-PR Instituto Euvaldo Lodi do Paraná 

• IES Instituições de Ensino Superior 

• MP Ministério Público 

• PAD Processo Administrativo Disciplinar 

• PAT Programa de Alimentação do Trabalhador 

• PD Processo Disciplinar 

• PF Pessoa Física 

• PJ Pessoa Jurídica 

• PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

• PNC Política Nacional de Comunicação 

• PNF Política Nacional de Fiscalização 

• RT Responsável Técnico 

• RVT Roteiro de Visita Técnica 

• SAN Segurança Alimentar e Nutricional 

• SEI Sistema Eletrônico de Informações 

• SWOT Avaliação global das forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças 

• TCU Tribunal de Contas da União 

• TI Tecnologia da Informação

• TND Técnico em Nutrição e Dietética 

• UAN Unidade de Alimentação e Nutrição 

• UPC Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020Conheça o Relatório de Gestão do Conselho Regional de 

Nutricionistas 8ª Região - Paraná (CRN-8). 

Este relatório tem o objetivo de apresentar aos profissionais 
e à sociedade, de forma objetiva e integrada, a missão institu-
cional do CRN-8, e facilitar a compreensão sobre a utilização 
dos recursos financeiros na fiscalização, normatização e orien-
tação do exercício profissional do Nutricionista e do Técnico 
em Nutrição e Dietética (TND), bem como na defesa do direi-
to humano à alimentação saudável com vistas à promoção e 
à proteção da saúde da sociedade. O documento destina-se 
também a apresentar aos órgãos de controle interno e externo 
a prestação de contas anual a que esta autarquia está obriga-
da nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de 
acordo com as disposições da DN TCU 84/2020 e das orienta-
ções do órgão de controle interno.

O Relatório de Gestão CRN-8 referente ao exercício 2020 
está estruturado da seguinte forma: 

Mensagem do Presidente: Apresentação do resumo dos 
principais resultados alcançados frente aos objetivos estraté-
gicos e às prioridades da gestão.

Capítulo 1 - Visão geral organizacional e ambiente externo: 
Apresentação da identificação, missão, visão, valores, estrutura 
organizacional, ambiente externo, principais dirigentes, prin-
cipais canais de comunicação com a sociedade e modelo de 
negócios.

Capítulo 2 - Riscos, oportunidades e perspectivas: Avalia-
ção dos principais riscos identificados pela entidade, visão ge-
ral do modelo de gestão de riscos e controles e as principais 
oportunidades identificadas.

Capítulo 3 - Governança, estratégia e desempenho: De-
monstração da estrutura de governança, processo de plane-
jamento estratégico, programas e projetos, gastos com a fis-
calização do exercício profissional e com as demais atividades 
finalísticas e indenizações a conselheiros.

Capítulo 4 - Informações orçamentárias, financeiras e con-
tábeis: Apresentação do desempenho financeiro, orçamentário 
e patrimonial da gestão no exercício, balanços, demonstrações, 
notas explicativas e declaração do contador.

Anexos e apêndices: Apresentação do Parecer do Colegia-
do. 

BEM-VINDOS!
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Diante da responsabilidade de fisca-
lizar, orientar e normatizar os exercícios 
das profissões do Nutricionista e do TND 
do Estado do Paraná, compreendemos 
que as atividades desenvolvidas pelo 
CRN-8 são fundamentais para a socieda-
de pois os seus pilares estão fundamen-
tados na ética profissional e na defesa do 
direito humano à alimentação saudável 
e adequada para toda a população. 

A Gestão 2018/2021 do CRN-8 tem 
como prioridade executar as atividades 

com transparência e em consonância 
com a missão institucional da entidade 
de “defender o direito humano à alimen-
tação saudável, contribuindo para a pro-
moção da saúde da população, median-
te a garantia do exercício profissional 
competente, crítico e ético”. No ano de 
2020, devido à pandemia do Sars-CoV-2, 
o maior desafio foi estruturar os serviços, 
processos, procedimentos da entidade 
para ocorrerem de forma remota, com 
vistas à proteção da saúde dos funcioná-
rios e dos usuários do CRN-8. Podemos 
destacar que as principais ações do exer-
cício de 2020 foram: 

• Estruturação do Setor da Tecnologia 
da Informação: implantação do SEI – Sis-
tema Eletrônico de Informações e do Sis-
tema telefônco “Siga-me”.

• Implantação da orientação profis-
sional de maneira remota priorizando a 
área da nutrição clínica em virtude da 
pandemia do Sars-CoV-2.

• Intensificação do trabalho de comu-
nicação com a categoria e com a socie-
dade o que evidenciou um crescimento 
expressivo do número de seguidores e 
de visualizações no site e nas redes so-
ciais do Regional. 

• Implantação do Prêmio Maria Emilia 
Daudt von der Heyde : o prêmio repre-
sentou o reconhecimento da entidade 

aos profissionais que se destacaram nas 
suas áreas de atuação e teve como obje-
tivo de reconhecer, incentivar e dar visi-
bilidade aos Nutricionistas e TND inscri-
tos e ativos no CRN-8. Em 2020, 03 (três) 
nutricionistas receberam o prêmio.  

• Criação do Programa Em Casa com 
o CRN-8: o programa substitiu o Progra-
ma Entre, a casa é sua que era realiza-
do de modo presencial. Com a situação 
alarmante da saúde pública no país, o 
CRN-8 organizou o Programa Em Casa 
com o CRN-8, de maneira online,  a fim 
de proporcionar aos inscritos a oportuni-
dade de discutir e debater assuntos per-
tinentes relacionados à nutrição. 

• Implantação do Projeto Fiscalização 
Orienta: devido à pandemia e o estabele-
cimento do teletrabalho foi necessária a 
criação e implementação da orientação 
profissional de maneira remota. No ano 
de 2020 foram aplicados 575 Roteiros de 
Ação Orientadora Remota.

• Programa CRN-8 na Gestão Pública: 
mesmo com as restrições da pandemia, 
o CRN-8 deu continuidade ao programa 
CRN-8 na Gestão Pública com o objetivo 
de ampliar as ações no campo da Segu-
rança Alimnentar e Nutricionista (SAN) 
e destacar a importância do trabalho do 
profissional de nutrição no âmbito da 
saúde pública.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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RELATÓRIO
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2020• Denúncias: aumento de 258% de 

denúncias recebidas em 2020 quando 
comparado ao ano de 2019. 

Muito desafios foram identificados no 
exercício de 2020, entre eles, podemos 
destacar a estruturação do teletrabalho 
em virtude da pandemia e a necessida-
de de expandir a comunicação com a 
sociedade e inscritos por meio das redes 
sociais. 

Por fim, com muita dedicação, trans-
parência e compromisso com os profis-
sionais e a sociedade, apresentamos, nas 
próximas páginas o Relatório de Gestão 
Integrado referente ao ano de 2020. 

Alexsandro Wosniaki
CRN-8 3823
Presidente

Conselho Regional de Nutricionistas 
da 8ª Região

232 Visitas fiscais

20 Municípios fiscalizados

6 Processos éticos julgados

575 Roteiro de ação 
orientadora remota

8.864 Nutricionistas

162 TND

2.641 PJ Registradas e 
Cadastradas 

407 Denúncias recebidas

19.363 Seguidores nas 
redes sociais

19 Funcionários

CRN-8 PR 
EM NÚMEROS 
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CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

VISÃO GERAL, 
ORGANIZACIONAL 

E AMBIENTE EXTERNO
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020O CRN-8 é uma autarquia federal sem fins lucrativos, com 

poder delegado pela União para normatizar, orientar, disci-
plinar e fiscalizar o exercício e as atividades das profissões de 
Nutricionista e do TND. A sede está localizada na capital pa-
ranaense e tem jurisdição em todo o território do estado do 
Paraná. É regido pelas disposições das resoluções do Conse-
lho Federal de Nutricionistas (CFN) e integra, junto com outros 
nove Conselhos Regionais de Nutricionistas e o CFN, o Siste-
ma CFN/CRN. 

As principais finalidades do CRN-8, em todo o território de 
sua jurisdição, são:

• normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional                       

• expedir Carteira de Identidade Profissional 

• julgar as infrações éticas e aplicar as penalidades                

• proteger os interesses da sociedade referentes à ali-
mentação e nutrição

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

É, também, o órgão fiscalizador das pessoas jurídicas que exploram ativividade de alimentação e nutrição sob a sua juris-
dição, com atribuições para o cadastro e o registro de empresas com a consequente emissão de documentos como certidões 
diversas, atestados, entre outros. 

Instituído nos termos da Lei nº 6.583/1978 e regulamentado pelo Decreto nº 84.444/1980, possui autonomia técnica, adminis-
trativa, financeira e patrimonial, além de se constituir no conjunto de autarquias do Sistema CFN/CRN.

 20/10/1978                                 
Criação do CFN e 

Conselhos Regionais 
Lei nº 6.583/78                     

31/01/1980                              
Regulamentação da 

Lei nº 6.583/78 
Decreto nº 84.444/80                  

19/09/1991   
Regulamenta a 

profissão de nutricionista 
Lei nº 8.234/91                          

01/01/2006  

Aprova a instalação do 
CRN-8 PR 

Res. CFN nº 361/2005                

22/02/2010  

Instalação da 
Delegacia de Londrina 

IN nº02/2009    

Defender o direito humano à 
alimentação saudável, contribuindo 

para a saúde da população, mediante a 
garantia do exercício profissional 

competente, crítico e ético

MISSÃO
Ser reconhecido como organização 
com visão sistêmica e atuante em 

disciplinar, orientar e fiscalizar à área 
de alimentação e nutrição

VISÃO
Conduta ética, Transparência, Respeito 
às pessoas, Responsabilidade técnico 

científica, Responsabilidade 
socioambiental

VALORES
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PLENÁRIO

DIRETORIA

GERÊNCIA

CÂMARAS TÉCNICAS

COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES TRANSITÓRIAS

GRUPOS DE TRABALHOS

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE ÉTICA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

DELEGACIA DE LONDRINA

REPRESENTAÇÕES

COORDENAÇÃO TÉCNICASETOR DE CADASTROCOORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

SETOR DE FISCALIZAÇÃO

SETOR DE PESSOA JURÍDICA

ESTAGIÁRIOS

ESTAGIÁRIO

ASSESSORIAS

ADMINISTRATIVA

COMUNICAÇÃO

CONTÁBIL

JURÍDICA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SETOR DE COMPRAS SETOR FINANCEIRO SETOR DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO

ORGANOGRAMA

O organograma é a representação gráfica da estrutura for-
mal da organização e apresenta as unidades organizacionais 
e a forma hierárquica como elas se relacionam.

O modelo de estrutura organizacional do CRN-8 contem-
pla o processo de divisão do trabalho e a alocação das respon-
sabilidades.

1. Plenário

2. Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro e Secretário

3. Comissões Permanentes (Comunicação, Ética, Fiscali-
zação, Formação Profissional, Licitação, Patrimônio e To-
mada de Contas)

4. Comissões Especiais e Transitórias, formadas para fins 
especiais

5. Câmaras Técnicas

6. Grupos de Trabalhos

7. Gerência

8. Assessorias

9. Coordenações

10. Setores organizacionais, que são os órgãos de apoio 
administrativo e operacional 
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020Aos 02 dias do mês de outubro de 2018, foram empossados os Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRN-8 PR, eleitos para 

a Gestão 2018/2021. A Diretoria é eleita anualmente dentre os Conselheiros Efetivos, por escrutínio secreto e maioria de votos, 
em sessão plenária especialmente convocada, sendo permitida a reeleição. Já as Comissões Permanentes são eleitas imedia-
tamente após a eleição da Diretoria, com mandato de 1 ano, sendo também permitida a reeleição.

Na 147ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 21 de setembro de 2020, ocorreu a eleição e posse da Diretoria e das 
Comissões Permanentes para o período de 03 de outubro de 2020 a 02 de outubro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES  

Alexsandro Wosniaki
CRN-8 3823
Presidente

Mestre em Alimentação e Nutrição pela UFPR. 
Atua como Nutricionista na Secretária Municipal 
de Assistência Social do Município de Araucária 
– PR. Foi Presidente do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Araucária 
(COMSEA – Araucária – de set. 2016 a jul. 2019).    

Cilene da Silva Gomes Ribeiro
CRN-8 418

Vice-presidente

Doutora em História pela UFPR. Mestre em En-
genharia de Produção pela UFSC. Atua na PU-
CPR como: Docente no Curso de Nutrição,  Coor-
denadora na Pós Graduação Vigilância Sanitária 
e Controle de Qualidade Aplicado na Produção 
de Alimentos, Membro e Coordenadora Adjunta 
do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Hu-
manos, membro do Grupo de Pesquisa em Ci-
ências da Nutrição e do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba.

Tatiane Winkler Marques Machado
CRN-8 5406
Tesoureira

Doutora e Mestre em Ciências-Bioquímica pela 
UFPR. Atua como nutricionista na Secretaria 
Municipal de Saúde de Colombo - PR e é ges-
tora do Núcleo de Alimentação e Nutrição na 
Atenção Primária à Saúde. 

Thatielly Schwarzbach 
de Souza Garcia 

CRN-8 1705
Secretária

Possui especialização em Adminustração de 
Unidades de Alimentação e Nutrição e MBA em 
Gestão de Pessoas pela Universidade Positivo. 
Experiência em unidades de alimentação e nu-
trição. Atua como consultora em UAN, com foco 
em Alimentação Escolar, desde 2018.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS
NORMAS DIRECIONADAS DA 
ENTIDADE, COM LINKS DE ACESSO 

As principais normas da entidade es-
tão disponíveis no site do CRN-8 por meio 
do menu denominado “legislação”, no 
link:  https://crn8.org.br/. Neste menu, os 
profissionais e a sociedade têm acesso a 
legislações relacionadas as áreas de atu-
ação profissional, códigos de ética profis-
sionais (Nutricionista e TND), delibeações, 
leis, posicionamentos, pareceres, reco-
mendações e resoluções. 

PRINCIPAIS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

O CRN-8 mantém diversos canais de 
comunicação pelos quais se relaciona 
com a sociedade. Em 2020, intensificou 
o relacionamento com a sociedade por 
meio do trabalho realizado pela Comis-
são de Comunicação e assessoria de im-
prensa. O Regional também está presen-
te nas redes sociais que atualmente se 
configuram um canal direto e interativo 
de aproximação e diálogo com a socie-
dade. Atualmente, o CRN-8 não dispõe 
do serviço de ouvidoria.

Considerando a pandemia do Sars-
-CoV-2 e as orientações das autoridades 
sanitárias quanto ao isolamento e distan-
ciamento necessários para a contenção 
da pandemia, o CRN-8 realizou atendi-

mentos presenciais até o dia 20/03/2020. 
Após este período, os funcionários entra-
ram em teletrabalho e os atendimentos 
foram realizados de maneira remota (te-
lefone, e-mail e direct).  

Em 2020, o site foi acessado por 11.908 vi-
sitantes únicos e visualizado 156.318 vezes.

SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS

Unidades de atendimento presencial
Sede Curitiba
R. Marechal Deodoro, 630, sala 203 - Ed.  Centro 
Comercial Itália Centro - Curitiba/PR - CEP 80010-010 
Segunda à sexta-feira - das 8h30 às 16h30

Delegacia Londrina
R. Dr. Elias César, 55 - sala 1003 - City Hall Center 
Jd. Caiçaras - Londrina/PR - CEP 86015-640 
Segunda à sexta-feira - das 8h às 12h e 13h às 17h

Atendimento telefônico
Sede Curitiba: +55 (41) 3224-0008      
Delegacia Londrina: +55 (43) 3324-7398                               
Em outubro/2020 foi implantado o Sistema Telefônico 
“Siga-me” que possibilitou a transferência de 
chamadas recebidas no telefone da sede do CRN-8 
para celulares dos funcionários com objetivo de 
ampliar a comunicação com os inscritos e a sociedade 
durante o teletrabalho.                                  

Site: www.crn8.org.br
Serviços disponíveis: Portal CRN-8 24horas, 
Orientações, Informações, Notícias, Publicações, 
Manuais, entre outros.

Fale conosco
www.crn8.org.br/contatos
Sistema de mensagens eletrônicas (e-mail) enviadas 
pelos profissionais e sociedade por meio do site

Denúncias
www.crn8.org.br/denuncias 
Sistema de encaminhamento de denúncia por meio 
do site

Portal de transparência
https://crn-pr.implanta.net.br/
portaltransparencia/#publico/inicio

E-Sic: Sistema Eletrônico de 
Serviço de Informações ao Cidadão
http://crn-pr.implanta.net.br/portaltransparencia
/#SIC/Home

Redes sociais
Facebook: @crn8online 
Instagram: @crn8online 
Twitter: @crn8online 
Linkedin: @crn8online

in
2019 2020

10.448
10.832

120
169

5.425
8.009

49
353

https://crn8.org.br/.
http://www.crn8.org.br
http://www.crn8.org.br/contatos
http://www.crn8.org.br/denuncias 
https://crn-pr.implanta.net.br/ portaltransparencia/#publico/inicio
https://crn-pr.implanta.net.br/ portaltransparencia/#publico/inicio
http://crn-pr.implanta.net.br/portaltransparencia /#SIC/Home
http://crn-pr.implanta.net.br/portaltransparencia /#SIC/Home
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020Na relação com a imprensa espontânea tradicional regio-

nal, o CRN-8 atendeu às solicitações a fim de divulgar ações da 
área de saúde, alimentação e nutrição em geral. Foram 9 (nove) 

contatos atendidos por meio da rede de comunicadores e con-
selheiros, concedendo entrevistas para meios de comunicação 
eletrônicos, sendo subdivido em rádio, TV e Web. 

4 TV 3 rádio 2 impressoMatérias

Sazonais

Valorização profissional

Programas institucionais e eventos

Políticas Públicas

Pandemia

CRN-8 NA IMPRENSA 
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020A seguir, apresentamos os principais fatos externos relevantes do ambiente no qual o CRN-8 está inserido que tiveram in-

fluência no resultado da gestão: 

AMBIENTE EXTERNO

Forças

• Implantação do SEI e do 
teletrabalho 

• Ampliação da conunicaçãos com 
os profissionais e sociedade por 
meio virtual 

• Comprometimento da equipe 

• Presteza no atendimento 

• Suporte do setor jurídico em 
todas as contratações

• Comissão de licitação e equipe 
de apoio consolidadas, com a 
participação de funcionários e 
Conselheiros 

• Pregoeiros capacitados para a 
realização de pregões eletrônicos

Oportunidades

• Criação e implementação da 
orientação profissional remota

• Implantação de resoluções que 
permitiram ao setores a tramita-
ção de processos por meio virtual 

• Crescimento do número de 
profissionais inscritos 

Ameaças

• Pandemia Covid-19 

• Inadimplência 

• Instabilidade econômica do país 

• Falta e falha na comunicação 
entre os setores 

• Rotatividade de pessoal

• Comentários negativos dos 
inscritos nas redes sociais da 
entidade 

• Alterações na legislação relativa 
à contratações públicas, exigindo 
constante aperfeiçoamento e 
capacitação da Comissão de 
licitação e pregoeiros

• Dificuldades em contatar 
fornecedores e obter orçamentos 
para serviços mais específicos, 
tornando os processos de 
contratação mais demorados do 
que o desejável

Fraquezas

• Problemas com o sistema 
Incorpware

• Quadro de pessoal insuficiente 

• Ausência de tecnologia para 
controle de processos 
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020Principais processos para o cumprimento das atividades finalísticas, no exercício de 2020. 

MODELO DE NEGÓCIOS

NOSSO CAPITAIS

Humano
19  
funcionários

Financeiro
R$ 2.474.201,92  
Arrecadação de anuidades, 
taxas e emolumentos   

Patrimônio
Imóveis da Sede e da 
Delegacia de Londrina

RESULTARAM EM
315 novos profissionais         

2.641 empresas (registro e cadastro) 

232 visitas fiscais     

407 denúncias recebidas 

58 Atestados de Responsabilidade 
Técnica emitidos

267 Certidões de Registro e 

Quitação emitidas 

188  Certidões de Cadastro emitidas 

2 Atestados de Capacidade 

Técnica registrados 

3 Autos de Infração-PF

95 Autos de Infração-PJ

27  Processos de Infração abertos

2.677 Solicitações de 
Responsabilidade Técnica

CAUSARAM OS IMPACTOS
839 declarações digitais de inscrição emitidas 

8 Eventos para nutricionistas e TND

20 Municípios fiscalizados 

19.303  Seguidores nas redes sociais

6  Processos éticos disciplinares julgados 

6 Penas disciplinares aplicadas 

E GERARAM
Superávit financeiro do exercício: R$ 1.881.087,96

ATIVO IMOBILIZADO: 
Equipamentos para segurança dos dados:  R$ 2.485,00 
Móveis para readequação da ergonomia dos postos 
de trabalho: R$ 1.290,00 
TOTAL: R$ 4.775,00 

APLICADOS
ÀS NOSSAS
FINALIDADES

√ Registrar

√ Normatizar

√ Orientar

√ Fiscalizar

√ Disciplinar

√ Julgar



15 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020  |  Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região  

CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

Mensagem do 
Presidente

Visão geral 
organizacional e 
ambiente externo

Riscos, oportunidades 
e perspectivas

Governança, estratégia 
e desempenho

Informações 
orçamentárias, 
financeiras e contábeis

Anexos e apêndices 

RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

RISCOS,
OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS



16 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020  |  Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região  

CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

Mensagem do 
Presidente

Visão geral 
organizacional e 
ambiente externo

Riscos, oportunidades 
e perspectivas

Governança, estratégia 
e desempenho

Informações 
orçamentárias, 
financeiras e contábeis

Anexos e apêndices 

RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

A gestão de riscos do CRN-8 é coordenada pelo Plenário e 
tem como objetivo principal desenvolver uma cultura de segu-
rança para alcançar os objetivos estratégicos. A identificação 
dos riscos e dos controles internos são fundamentais para al-
cançar os objetivos estratégicos, prevenir agravos administra-
tivos e melhorar o desempenho da entidade. Os tipos de riscos 
identificados no CRN-8 são: estratégico, de mercado, de crédi-
to, de comunicação e de conformidade.

RISCOS E MITIGAÇÕES

Com relação aos riscos vinculados aos objetivos estraté-
gicos, podemos ressaltar as ameaças externas levantadas na 
análise SWOT que podem comprometer o atingimento dos 

objetivos estratégicos do Conselho. Para isso, a diretoria faz 
reuniões periódicas com as comissões permanentes, as câma-
ras técnicas, os grupos de trabalho e os setores, para buscar 
alternativas e mecanismos para mitigar esses riscos.

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS E PERSPECTIVAS

Riscos estratégicos: São os riscos que podem comprome-
ter  os objetivos estratégicos, os quais podemos citar os riscos 
vinculados às interferências de outras profissões nas compe-
tências privativas do Nutricionista. 

Riscos de negócios: Riscos que podem afetar diretamen-
te os serviços realizados pela entidade, os quais podemos ci-
tar questões relacionadas à imagem da instituição perante os 
profissionais.

Riscos financeiros: Riscos que podem prejudicar o fluxo de 
caixa, os quais podemos citar a crise no país, que faz com 

que os índices de inadimplência aumentem. 

Riscos de conformidade: Riscos relacionados ao cum-
primento das leis e resoluções, instruções normativas, 
entre outros, aos quais podemos citar a interpretação 
das normativas. 

Risco operacional: Riscos de falhas, deficiências ou 
inadequação dos processos internos, o qual podemos 

citar questões tecnológicas, sistemas que não são in-
tegrados e obsoletos, ausência de plano de cargos e 
salários para os funcionários, entre outras ações.

A seguir, demonstramos os principais riscos, as 
respostas para cada um deles e a classificação des-

ses riscos em níveis:
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VISÃO GERAL DO MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
Apesar do CRN-8 não possuir uma estrutura formal de gestão de riscos, os controles adotados pela comissão de tomada de con-

tas, a transparência dos serviços e resultados, o controle financeiro e a integridade dos dados auxiliam no gerenciamento dos riscos. 

RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS E AÇÕES PENSADAS PARA POTENCIALIZAR 
OS IMPACTOS POSITIVOS PARA A ENTIDADE

Em um cenário totalmente atípico por conta da pandemia mundial, podemos destacar algumas oportunidades identifica-
das como positivas para a entidade: 

• Ampliação da divulgação  das atribuições e atividades do Conselho junto aos profissionais e à sociedade
• Maior envolvimento dos inscritos nos eventos que foram realizados no formato online 
• Ampliação  do reconhecimento do CRN-8 e a importância de suas atividades
• Início da elaboração do planejamento estratégico 
• Implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI
• Implantação do Sistema telefônico Siga-me 
• Tramitação dos processos online 
• Desenvolvimento do espírito de equipe por parte dos funcionários 

PRINCIPAIS RISCOS IMPACTOS CONTROLE ADOTADO

Estratégicos Quadro de pessoal insuficiente Alto Prever contratação de novos funcionários para o ano de 2021

Operacionais

Cadastro dos inscritos desatualizados Alto Campanha para atualização cadastral 

Recursos humanos não qualificados para assumir funções 
e com possibilidade de erros sem intenções Alto Capacitação dos funcionários

Crédito
Crise econômica-financeira no país Alto Revisão dos custos e das despesas fixas 

Inadimplência Alto Cobrança administrativa 

Comunicação

Baixa participação dos inscritos nos eventos Alto Ampliação dos canais de comunicação e 
transmissão on line de eventos

Falhas na comunicação interna e externa Alto
Implantação de reuniões administrativas internas
Ampliação da divulgação das ações do CRN-8 nas redes sociais
Reformulação do site do CRN-8

Conformidade
Eficiência dos processos internos Alto Correção imediata das não conformidades identificadas

Sistema INCORP Alto Atualização do sistema e rotina de backup 
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ESTRATÉGIA 

E DESEMPENHO
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os planos de ações e metas, aprovados “ad referendum” na 
135ª Reunião da Diretoria em 04/11/2019, foram elaborados pe-
las Comissões Permanentes e a Diretoria, a partir da análise do 
cenário econômico do país e a capacidade da força de traba-
lho, com a finalidade de atender o plano estratégico definido 
pelo colegiado, no exercício de 2020.

A empresa contratada para auxiliar na elaboração do plane-
jamento estratégico iniciou os trabalhos no mês de março de 
2020, no entanto, em função da pandemia do COVID19 , as ati-
vidades foram suspensas e transferidas para o exercício de 2021.

Foram realizadas as seguintes atividades:

•  Planejamento: 12 horas 

•  Workshop I –  Direcionamento Estratégico: 2 horas 

• Workshop II – Planejamento Estratégico (Análise am-
biental): 8 horas 

Os principais objetivos estratégicos são:

Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do 
nutricionista e do técnico em nutrição e dietética 

Tem por objetivo realizar as finalidades dos Conselhos Re-
gionais de Nutricionistas descritos na Lei Federal nº 6.583/78 e 
no Decreto 84.444/80. 

Assegurar ética na nutrição 
Trata-se da deliberação dos assuntos pertinentes à ética 

profissional, impondo aos infratores as devidas penalidades, 
conforme determinado no art. 10 da Lei Federal nº 6.583/78. 

Intensificar o relacionamento com a sociedade
Divulgar as competências legais, as ações realizadas, a pres-

tação de contas de suas atividades e garantir pleno acesso à 
informação, por meio de ferramentas de transparência, se-
guindo as diretrizes presentes na Lei de Acesso à Informação 
(Lei nº 12.527/2011).

Assegurar fiscalização efetiva
Manter cronograma de fiscalização nos estabelecimentos 

públicos e privados que oferecem os serviços com atividade 
fim alimentação e nutrição, e garantir que as práticas irregu-

lares no exercício da nutrição seja devidamente orientadas 
para que não sejam reincidentes. 

Promover o direito humano à alimentação adequada 
e saudável e a soberania alimentar 

Divulgar e defender as ações que garatam o direito hu-
mano à alimentação adequada e saudável e a soberanina 

alimentar. 

Garantir qualidade e eficiência no atendimento 
na sede e na delegacia

Assegurar que os processos de trabalho sejam efe-
tuados de forma célere, com qualidade e agilidade. 
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DESCRIÇÃO SUCINTA DE COMO A ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA ACOMPANHA A EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES QUE VISAM AO ATENDIMENTO DOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A demonstração dos resultados alcançados pelo CRN-8 es-
tão relacionados com a missão institucional e aos objetivos es-
tratégicos definidos pelo Plenário. Os resultados da gestão são 
medidos por meio de indicadores e metas e visam demonstrar 
a capacidade e o nível de governança na execução das ativida-
des institucionais do CRN-8.

Os planos de ações e metas da Diretoria e das Comissões 
(Fiscalização, Ética, Formação Profissional, Comunicação, Lici-
tação, Tomada de Contas e Patrimônio) definiram os respecti-
vos projetos, metas e produtos a serem desenvolvidos ao longo 
do exercício de modo a subsidiar o planejamento orçamentá-
rio e a elaboração do calendário unificado das atividades para 
o ano de 2020. Os planos foram elaborados no mês de novem-
bro anterior ao ano de desenvolvimento das ações e atividades. 

A Diretoria realiza, constantemente,  o acompanhamen-
to dos planos de metas das comissões por meio de reuniões 
ampliadas, com a participação das comissões permanentes, 
transitórias, câmaras técnicas e grupos de trabalho e, mensal-
mente, por meio das Reuniões Ordinárias do Plenário, onde os 
resultados são demonstrados o que possibilita a tomada de 
decisão de eventuais ações corretivas.

Em decorrência da pandemia e da redução da arrecadação, 
os projetos e programas do CRN-8 foram reavaliados a fim de 
atender os inscritos no formato online e também manter o 
equilíbrio financeiro. 

PRINCIPAIS AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE 
E DE CORREIÇÃO ADOTADAS PELA UPC PARA 
A GARANTIA DA LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, 
ECONOMICIDADE E TRANSPARÊNCIA NA 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; 

AUDITORIAS

A Comissão de Tomada de Contas é responsável pela au-
ditoria interna. A Resolução CFN Nº 356/2004, dispõe nos Art. 
20 e 21 que a CTC é órgão de assessoramento da Diretoria e do 
Plenário, responsável pela apreciação das contas, analisando 
e emitindo parecer sobre as prestações de contas mensais e 
anual, propostas e reformulações orçamentárias e demais as-
suntos correlatos. É composta por 3 (três) Conselheiros Efetivos, 
eleitos imediatamente após a eleição da Diretoria, com man-
dato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição, sendo que os 
integrantes da CTC escolhem, dentre os seus membros, um 
coordenador. De acordo com o Art. 22 da referida Resolução, 
compete à CTC: I - verificar se foram devidamente recebidas 
as importâncias destinadas ao CRN-8; II - fiscalizar, periodica-
mente, os serviços de Tesouraria e Contabilidade do CRN-8, 
examinando livros e demais documentos relativos à gestão 
econômico-financeira; III - solicitar ao Presidente os elemen-
tos necessários ao desempenho de suas atribuições, inclusive 
assessoramento técnico; IV - solicitar esclarecimentos ao Te-
soureiro sempre que julgar necessário; V - emitir parecer sobre 
propostas de aquisições e alienações de bens móveis e imó-
veis, pelo CRN-8, quando requisitado pelo Plenário. Os parece-
res da CTC são encaminhados ao Plenário, que delibera sobre 
sua homologação ou não, com vistas a atender às exigências 
dos órgãos de controle interno e externo. Ocorre a elaboração 
de prestação de contas mensais e anuais enviadas para o Ple-
nário que delibera ou não sobre sua homologação. Referente 
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à auditoria independente, o CRN-8 não contratou esse tipo de 
serviço no exercício de 2020, para a realização de auditoria na 
gestão ou nas demonstrações contábeis.

Conforme acordado com os Conselhos Regionais na Reu-
nião Conjunta do Sistema CFN/CRN, ocorrida no dia 16 de ou-
tubro de 2020, o CFN realizará auditoria em todo o Sistema 
CFN/CRN, relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.  O perí-
odo de 08/02/2021 a 12/02/2021 foi previsto para esta atividade 
no CRN-8.

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

Os eventuais atos ilícitos administrativos, quando cometi-
dos por funcionários do CRN-8, são tratados por meio da aber-
tura de processos administrativos para apuração dos fatos e 
eventuais responsabilidades. No exercício de 2020, não houve 
nenhuma apuração de ilícitos administrativos no CRN-8.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO

O CRN-8 não tem órgão específico, entretanto, ha-
vendo a necessidade de apuração e prevenção de ir-
regularidades promove a sua apuração imediata, 
mediante Sindicância ou Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), assegurando o contraditório e a 
ampla defesa. O PAD é conduzido por Comissão 
Processante nomeada pelo Presidente da autar-
quia por meio de Portaria. O CRN-8 não dispõe 
de legislação específica, usando por analogia, a 
legislação pertinente ao Processo Administrativo 
Federal – Lei Nº 9784/1999, bem como a legislação 

Nº 8.112/1990. A Comissão Processante é responsável pelas três 
etapas que compõe o PAD: apuração dos fatos, inquérito ad-
ministrativo que compreende instrução, defesa e relatório. O 
PAD, com o relatório da Comissão Processante será submetido 
à autoridade que determinou a sua instauração, para julga-
mento.

TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES DO TCU E CONTROLE INTERNO

No exercício de 2020, o CRN-8 não recebeu qualquer deter-
minação ou recomendação por parte do TCU.
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Guia de Orientações Perguntas & Respostas aos 
Nutricionistas e TND sobre a Portaria MS/GM 
nº 639/2020  “O Brasil Conta Comigo”

Para orientar os nutricionistas e TND, o CFN divulgou o Guia 
de Orientações Perguntas & Respostas aos Nutricionistas e TND 
sobre a Portaria MS/GM nº 639/2020 “O Brasil Conta Comigo”. 
Este Guia, além de orientar o passo a passo para a realização da 
inscrição, apresenta as dúvidas mais frequentes dos profissio-
nais quanto a Portaria. O 
CRN-8 trabalhou intensa-
mente orientando os ins-
critos sobre a Portaria MS/
GM nº 639/2020 “O Brasil 
Conta Comigo. 

Nota Pública sobre a execução do PNAE durante o 
período de estado de calamidade pública e da emergên-
cia de saúde pública decorrente do novo coronavírus

Para auxiliar os nutricionistas que atuam no Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar – PNAE, o CFN divulgou uma nota 
sobre a execução do PNAE durante o período de estado de cala-
midade pública e da emergência de saúde pública decorrente 
do novo coronavírus. O CRN-8 publicou a nota e intensificou as 
orientações para os nutricionistas trabalhadores no PNAE.

Divulgação da matéria Alimentação e Economia 
Durante a Pandemia

Entrevista com nutricionista da área de alimentação coleti-
va. A nutricionista explica sobre compras, técnica de congela-
mento de alimentos e sobre a importância da construção das 
políticas públicas para a Alimentação Saudável e Adequada. 

Divulgação da matéria isolamento social e saúde

A matéria trouxe um dos questionamentos mais recor-
rentes em tempos de pandemia. Aumentar a imunidade por 
meio da alimentação, mantendo o corpo e a mente sãos, trans-
formou-se em um objetivo primordial para muitas pessoas. 
Estudos e falas referentes à vitamina D, sobre alimentos que 
aumentam a imunidade e a prática de esportes, invadiram 
as redes sociais. Mas, como saber o que realmente faz bem? 
O CRN-8 conversou com 
uma nutricionista da área 
da saúde coletiva. A nutri-
cionista explicou sobre a 
vitamina D, alimentação e 
rotina, exercícios físicos e 
bem-estar e saúde men-
tal na quarentena. 

PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS EXECUTADAS PARA ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS
Com o objetivo de cumprir a missão institucional de “defender o direito humano à alimentação saudável, contribuindo para 

a promoção da saúde da população, mediante a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético”, o CRN-8 desen-
volveu os seguintes programas e projetos. 
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RELATÓRIO
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Orientações para o enfrentamento do Covid-19

O CRN-8 realizou diversas publicações sobre o assunto a 
fim de orientar e atualizar os profissionais e a sociedade sobre 
a disseminação do cornonavírus. 

Campanha nas redes sociais: 
#cozinhandonaquarentena #crn8naquarentena 
#vamosvencer #comidadeverdade #crn8evoce

O CRN-8 divulgou a 1ª e a 2ª edi-
ção do livro de receitas crn8naqua-
rentena. O objetivo do CRN-8 foi de 
trazer um pouco de leveza para o 
momento crítico de pandemia e es-
timular e restaurar o hábito da Comi-
da de Verdade e da Comensalidade, 
como orienta o Guia Alimentar para 
a População Brasileira.

Comemoração ao dia 07 de abril – Dia Mundial da Saúde

Considerando a importância do tema, o CRN-8 parabenizou 
todos profissionais da Saúde, em especial nutricionistas e TND.

Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde 
do Estado do Paraná (FCRAS-PR)

O Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde do Es-
tado do Paraná (FCRAS-PR), o qual o CRN-8 faz parte, encami-
nhou uma nota de reconhecimento e parabenização para to-
dos os profissionais da área da saúde de todo o estado.

Realização das reuniões de plenária, diretoria e 
comissões do CRN-8 por meio virtual

Em constante atividade, os Conselheiros do CRN-8 realiza-
ram reuniões por videoconferência para deliberar assuntos 
pertinentes ao funcionamento da entidade, aos nutricionistas 
e TND e a sociedade.

Participação do CRN-8 em reunião virtual sobre 
Nutrição Infantil com o Ministério Público do PR 

Considerando a relevância do assunto, o CRN-8 participou, 
no dia 27 de abril, do Grupo de Pesquisa Nutrição infantil, a 
convite da Dra. Luciana Linero, Promotora de Justiça no Centro 
de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça da Criança, 
do Adolescente e da Educação. 
Os participantes falaram sobre 
a importância da nutrição para 
o desenvolvimento infantil e o 
acesso e direito a alimentação 
saudável e adequada.  

Dia do Técnico em Nutrição e Dietética

O CRN-8 participou dos eventos online com o Sistema 
CFN/CRN no dia do Técnico em Nutrição e Dietética, por meio 
de live e podcast e promoveu a live especial “O curso de TND, 
o mercado de trabalho e a execução de políticas públicas” no 
dia 26 de junho.
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Campanha sobre Ética nas Redes Sociais

Com o intuito de orientar os nutricionistas e TND, o CRN-8 
divulgou diversos posts nas redes sociais sobre como utilizar 
as redes sociais de maneira ética.

Campanha de valorização profissional

Com o objetivo de orientar a sociedade e valorizar o nutri-
cionista, o CRN-8 divulgou posts informativos nas redes sociais 
que foram amplamente curtidos e comentados pelos inscritos.

Programa Em CASA com o CRN-8

Com o objetivo de aproximar o CRN-8 dos inscritos durante 
a pandemia nacional, o CRN-8 ins-
tituiu o programa a fim de oportu-
nizar um espaço de discussão sobre 
temas relevantes da nutrição para 
os nutricionistas e técnicos em nu-
trição e dietética. Foram realizados 
4 (quatro) eventos online conforme 
tabela ao lado:

Webinar Dia do Nutricionista 

Para comemorar o dia do nutricionista, o CRN-8 promoveu 
o evento online na semana do dia 26 ao dia 31/08, com pales-
tras técnicas e motivacionais conforme a programação abaixo:

Programa CRN-8 na Gestão Pública

Tem o objetivo de ampliar as ações no campo da Segu-
rança Alimentar Nutricional - SAN e destacar a importância 
do trabalho do profissional de Nutrição no âmbito da Saúde 
Pública. Neste programa as prin-
cipais ações realizadas foram: dis-
ponibilização da Carta de Compro-
misso com candidatos às Câmaras 
Municipais e Prefeituras do Paraná 
e a divulgação do Relatório Técni-
co - Alimentação, Nutrição e Inter-
setorialidade em Políticas Públicas 
elaborado pela Câmara Técnica de 
Políticas Públicas do CRN-8.

DATA TEMA Nº DE VISUALIZAÇÕES

28/07 Código de Ética e Conduta do Nutricionista 739 

10/08 Agosto Dourado  - Amamentação em tempos 
de Covid-19 475 

16/10
Live para celebrar o Dia Mundial da Alimen-
tação: O papel de Nutricionistas nas Políticas 
Públicas de Segurança Alimentar Nutricional

376 

12/11 Abordagem da estratégia Low Carb em 
Diabetes 165 

DATA TEMA Nº DE VISUALIZAÇÕES

26/08 Empreendedorismo, Empregabilidade e 
Competências Profissionais 688 

27/08 Mindfulness - estratégias para enfrentar 
desafios 522 

28/08 O Peso das Dietas – emagreça de forma 
sustentável dizendo não às dietas 2,4 mil

31/08 Branding e Estratégias de Marketing Digital 
para Nutricionistas 758



25 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020  |  Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região  

CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

Mensagem do 
Presidente

Visão geral 
organizacional e 
ambiente externo

Riscos, oportunidades 
e perspectivas

Governança, estratégia 
e desempenho

Informações 
orçamentárias, 
financeiras e contábeis

Anexos e apêndices 

RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

Prêmio Maria Emilia Daudt von Der Heyde 2020 

O Prêmio “Nutricionista Maria Emilia Daudt von Der Heyde” 
representou o reconhecimento da entidade aos profissionais 
que se destacaram nas suas áreas de atuação e tem o objetivo 
de reconhecer, incentivar e dar visibilidade aos nutricionistas e 
TND inscritos e ativos no CRN-8.

Também homenageamos com este Prêmio à nutricionista 
Maria Emilia, conhecida carinhosamente como Mila, que pre-
sidiu o CRN-8 na gestão 2015-2018 e foi atuante na defesa das 
políticas públicas referentes à nutrição e à alimentação, defen-
dendo a valorização da categoria e sempre lutando pela Se-
gurança e Soberania Alimentar, conscientizando a população, 
parlamentares e administradores públicos sobre a importância 
do trabalho do nutricionista na promoção da saúde. Em 2016, 
recebeu a homenagem pelos 10 anos do CRN-8, prestada pela 
Câmara Municipal de Curitiba, e, em 2017, esteve na Assembleia 
Legislativa do Paraná, quando foram 
comemorados os 50 anos de regula-
mentação da profissão no Brasil.

A entrega dos prêmios ocorreram 
online, no dia 15 de dezembro, com 
143 visualizações. 

Premiadas:

• Nutrição Clínica – Sandra Regina Justino da Silva

• Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão – Sila 
Mary Rodrigues Ferreira

• Nutricionista homenageada – Maria Eliana Madalozzo 
Schieferdecker

Programa CRN-8 nas IES 

Devido a pandemia, após o dia 20/03/2020, o Programa CRN-
8 nas IES ocorreu no formato online. Em 2020, o CRN-8 realizou 
12 palestras. 

Cerimônia de entrega de carteira de 
identidade profissional

Até março de 2020, período anterior a declaração da pan-
demia do coronavíruso pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o CRN-8 realizou uma cerimônia para entrega da cartei-
ra de identidade profissional no formato presencial. O evento foi 
realizado em Londrina, no dia 21/02 e atendeu 50 profissionais. 

No dia 24/03, o CRN-8 realizou dois eventos online para expli-
car aos novos nutricionistas as finalidades, missão, ações reali-
zadas pelo CRN-8. Os eventos contaram com a participação de 
146 nutricionistas recém-formados. 

Em 02 de abril de 2020, por meio da Resolução CFN Nº 
648/2020 – revogada pela Resolução CFN Nº 661/2020, o 
Conselho Federal de Nutricionistas definiu os critérios para 
a tramitação dos processos de pessoa física por meio virtual 
e permitiu para situações extraordinárias em que for suspen-
so o atendimento público presencial na sede do Conselho, a 
emissão da declaração digital de inscrição (DDI) em substi-
tuição da carteira de identidade profissional com validade de 
seis meses, prorrogável por igual período, enquanto mantida 
a suspensão do atendimento. Em 2020, o CRN-8 emitiu 839 
declarações digitais de inscrição.
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DE GESTÃO
2020

Investimento em segurança das informações

Objetivo: Garantir a segurança dos dados 

Resultado: Aquisição de um Storage NAS - Sistema de ba-
ckup e um HD para backup dos arquivos.  

Investimento: R$ 3.485,00 

Planejamento estratégico

Objetivo: Desenvolver o planejamento estratégico de forma  
a profissionalizar a gestão 2018-2021 para atingir a missão insti-
tucional

Resultado: A empresa reponsável pelo desenvolvimento do 
planejamento estratégico realizou dois workshops. 

Investimento: R$ 6.600,00

Campanha de valorização profissional
Prêmio Maria Emilia Von Der Heyde

Objetivo: Promover campanha de valorização profissional 
do nutricionista. 

Resultado: Aquisição de placas para premiar três nutricio-
nistas. 

Investimento: R$ 360,00

CRN-8 Jovem

Objetivo: Aproximar o acadêmico de graduação em nutri-
ção com o Sistema CFN/CRN. O programa é coordenado pela 
Comissão de Formação Profissional e abrange as instituições 
de ensino superior e técnico em nutrição e dietética do Paraná. 
Os estudantes que não residem na sede do CRN-8, em Curiti-
ba, participam das reuniões por videoconferência. sendo um(a) 
aluno(a) indicado(a) por instituição de ensino superior. 

Resultado: Reunião de abertura dos trabalhos 2020. A reu-
nião foi realizada presencial em 02/03/2021 e contou com a par-
ticipação de alunos e pro-
fessores das instituições 
de ensino superior em nu-
trição do Paraná. 

Investimento: 
R$ 407,40
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
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VALOR TOTAL EFETIVAMENTE GASTO 
COM A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

O valor de gastos relacionados às ativi-
dades de fiscalização foi de R$ 699.039,31, 
assim distribuídos:

1) Despesas com salários, encargos e 
benefícios dos fiscais no exercício da ati-
vidade - R$ 655.268,68.

2) Despesas com transporte, suprimen-
to de fundos para estadia e alimentação, 
estagiários, entre outros - R$ 43.770,63.

VALOR TOTAL GASTO COM AS 
DEMAIS ATIVIDADES FINALÍSTICAS 
(REGISTRO, NORMATIZAÇÃO, 
JULGAMENTO E ORIENTAÇÃO) 

1) Despesas com salários, encargos e 
benefícios de funcionários no exercício da 
atividade - R$ 308.711,90.

GASTOS FISCALIZAÇÃO

Gêneros de Alimentação            1.009,46 

Remuneração de Estagiários 3.856,00 

Diárias para funcionários            1.334,50 

Passagens para o país - PJ            1.093,91 

Serviços de Medicina do Trabalho                413,27 

Serviços de Intermediação de Estágios 419,90 

Postagem de Correspondência 
Institucional 9.508,60 

Serviços Gráficos - PJ            1.279,00 

Publicação de Editais 330,40 

Vale Transporte - Estagiários 585,00 

Manutenção e Conservação de Soft-
ware - PJ          13.869,89 

Hospedagem de Empregados - PJ            3.232,00 

Despesas com deslocamento - PJ 6.838,70 

TOTAL        43.770,63 

PESSOAL LIGADO A FISCALIZAÇÃO

Salários        314.944,25 

Gratificação por Tempo de Serviço          10.153,42 

Gratificação de Função          32.667,08 

Gratificação de Natal 13º Salário          32.010,98 

1/3 de Férias - CF/88            6.541,21 

Horas Extras            1.089,50 

Indenizações Trabalhistas            3.503,88 

Férias          19.623,64 

INSS Patronal 90.862,95 

FGTS          33.933,60 

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            4.256,81 

Vale Transporte 986,92 

Programa de Alimentação ao 
Trabalhador - Pat          67.194,49 

Plano de Saúde          33.987,04 

Plano Odontológico            1.292,91 

Auxílio Creche            2.220,00 

TOTAL 655.268,68 

R$ 699.039,31 
Total gasto com fiscalização

GASTOS CARTORIAL

Serviços de Medicina do Trabalho 72,50 

Postagem de Correspondência 
Institucional            2.432,00 

Publicação de Editais                231,28 

TOTAL            2.735,78 

PESSOAL LIGADO A CARTORIAL

Salários          87.482,19 

Gratificação por Tempo de Serviço            1.303,62 

Gratificação de Natal 13º Salário            8.987,65 

1/3 de Férias - CF/88            3.878,94 

Indenizações Trabalhistas            1.056,32 

Férias          11.612,56 

INSS Patronal          22.160,91 

FGTS            8.690,61 

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            1.064,61 

Vale Transporte 782,73 

Programa de Alimentação ao 
Trabalhador - Pat          29.628,54 

Plano de Saúde          14.903,10 

Plano Odontológico 874,08 

Auxílio Creche 2.400,00 

TOTAL 194.825,86 

R$ 197.561,64 
Total gasto cartorial
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

VALOR TOTAL GASTO COM  INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS, 
INDICANDO O TOTAL GASTO COM DIÁRIAS, JETONS, AUXÍLIOS, 
REPRESENTAÇÃO E DEMAIS VERBAS INDENIZATÓRIAS

A Portaria CRN-8 n° 001/2020, publicada no Diário Oficial da União em 06/01/2020, 
dispõe sobre a concessão de diária, ajuda de custo e outros subsídios no âmbito do 
CRN-8.

A seguir, apresentamos os gastos com pagamentos de ajudas de custo e diárias 
aos conselheiros.

De acordo com o Despacho CFN nº 265/2020, e em consonância com o art. 13, da 
Resolução CFN nº 625, de 28 de março de 2019, é vedado o pagamento de ajuda de 
custo aos Conselheiros e Colaboradores do Sistema CFN/CRN para a atuar nas reuni-
ões virtuais.

Em atendimento ao referido despacho o CRN-8 se absteve do pagamento de ajuda 
de custo, a partir do mês de abril de 2020, aos conselheiros e colaboradores que parti-
ciparam de reuniões por videoconferência.

GASTOS TRIBUNA DE HONRA

Remuneração de Estagiários            2.109,00 

Serviços de Medicina do Trabalho 8,23 

Serviços de Intermediação de Estagios 240,00 

Postagem de Correspondência 
Institucional 180,80 

Publicação de Editais                165,20 

Vale Transporte - Estagiários 522,00 

TOTAL            3.225,23 

PESSOAL LIGADO A TRIBUNAL DE HONRA

Salários          61.553,47 

Gratificação de Natal 13º Salário            5.872,00 

1/3 de Férias - CF/88            1.752,48 

Férias            5.257,46 

INSS Patronal          17.117,14 

FGTS            6.079,01 

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                758,51 

Programa de Alimentação ao 
Trabalhador - Pat            8.565,93 

Plano de Saúde            4.311,52 

Plano Odontológico                218,52 

Auxílio Creche            
2.400,00 

TOTAL 113.886,04 

R$ 117.111,27  
Total gasto com Tribuna de Honra

D
iá

ri
as

R$ 22.867,00Ajuda de custo

Valor previsto

R$ 62.000,00
Despesa realizada

R$ 7.289,00

Saldo orçamentário

R$ 54.711,00
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020O Setor de Fiscalização do CRN-8 tem a finalidade de orien-

tar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de nutricio-
nista e do TND, conforme prevê a Lei nº 6.583/78. Desse modo, 
são realizadas ações fiscalizatórias visando verificar a regula-
ridade dos serviços de alimentação e nutrição públicos e pri-
vados, bem como a regularidade e atuação profissional dos 
nutricionistas e TND.

O plano de metas para o ano de 2020 priorizou a fiscaliza-
ção em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

No entanto, devido à pandemia do Sars-CoV-2, as visitas fis-
cais foram suspensas em março e foi implantado o teletraba-
lho para os funcionários do CRN-8.

Não obstante, as ações de fiscalização para análise de soli-
citações de responsabilidade técnica, de inscrição de pessoa 
jurídica e apuração de denúncias foram mantidas, bem como 
o atendimento telefônico e via e-mail.

Ainda, foi desenvolvido um questionário, disponibilizado no 
site para preenchimento dos Nutricionistas e TND, com obje-
tivo de verificar as condições de trabalho durante o enfrenta-
mento da pandemia do Covid-19.

Foram preenchidos 417 questionários entre Nutricionistas 
e TND.

Equipe de fiscalização do CRN-8:

• Alessandra Carvalho Roncaglio – Nutricionista Fiscal Jr. 
(Sede Curitiba)

• Emiria Nakano – Nutricionista Fiscal Jr. (Sede Curitiba)

• Fabiola Machado Brandão – Nutricionista Fiscal Jr. 
(Sede Curitiba)

• Julisse Klemtz Wagner – Coordenadora do Setor de Fis-
calização (Sede Curitiba)

• Nayara Nunes Medeiros – Nutricionista Fiscal Jr. (Sede 
Curitiba)

No ano de 2020 houve o desligamento,  a pedido,  de 02 
fiscais alocados na Delegacia de Londrina.

FISCALIZAÇÃO
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

126 Pessoas jurídicas 106 Nutricionistas

INOVAÇÃO

Tendo em vista a pandemia do novo coronavírus e o estabe-
lecimento do teletrabalho pelos funcionários do CRN-8, foi ne-
cessária a criação e implementação da orientação profissional 
de maneira remota.

Desse modo, foram criados Roteiros de Ação Orientadora 
Remota, ferramentas padronizadas pelo Sistema CFN/CRN, de 
modo a unificar as ações de orientação e fiscalização do exercí-
cio profissional em todo o Brasil.

Para tanto, foram criados roteiros nas seguintes áreas e se-
guimentos: 

• Alimentação Coletiva – Unidade de Alimentação e Nutrição

• Alimentação Escolar Rede Privada de Ensino

• Alimentação Escolar Rede Pública

• Ambulatório e Consultórios

• Hospitais

• Instituição de Longa Permanência para Idosos

• Atenção Básica – Cuidado Nutricional

• Técnico em Nutrição e Dietética

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Em 2020, foram realizadas 232 visitas fiscais entre profissio-
nais e pessoas jurídicas na área de alimentação e nutrição. 

Orientação do exercício profissional presencial por área de 
atuação:

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS PELO CRN-8 EM 2020

Foram fiscalizados 20 municípios no Estado do Paraná.

• Apucarana • Arapongas • Cascavel • Castro • Corbelia 

• Curitiba • Curiuva • Figueira  • Ibaiti • Ibipora 

• Jaboti • Japira • Londrina • Ponta Grossa 

• Ribeirão do Pinhal  • Rolandia 

• São José dos Pinhais 

• Telêmaco Borba

• Tibagi • Ventania

TIPO DE ROTEIRO APLICADO TOTAL

RVT/AC - UAN 34

RVT/AC - Alimentação Escolar Gestor Público 17

RVT/AC - Alimentação Escolar Rede Privada de Ensino 20

RVT/NC - Hospitais e similares 11

RVT/NC - Instituição de Longa Permanência para Idosos-ILPI 13

RVT/NC - Ambulatório/Consultório 8

RVT/SC - Atenção Básica em Saúde 2
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ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO REMOTA

No ano de 2020 foram aplicados 575 
Roteiros de Ação Orientadora Remota.

Orientação do exercício profissional 
remoto por área de atuação.

Documentos expedidos pelo 
setor de fiscalização:

• Número de Solicitações de Respon-
sabilidade Técnicas analisadas: 2.677

• Número de Atestado de Responsa-
bilidade Técnica emitidos: 58

• Número de Certidões de Registro e 
Quitação emitidas: 267

• Número de Certidões de Cadastro 
emitidas: 188

• Número de Atestados de Capacida-
de Técnica registrados: 2

• Número de Ofícios emitidos: 1.351
• Número de Autos de Infração-PF: 03

• Número de Autos de Infração-PJ: 95
• Processos de Infração abertos: 27 

*Tendo em vista a suspensão dos pra-
zos administrativos pelo Ato Normativo 
CRN-8 nº 002/20, 26 processos de infra-
ção instaurados não tiveram prossegui-
mento em 2020.

DENÚNCIAS

O CRN-8 possui um canal específico 
para denúncias no site institucional. Neste 
canal, o denunciante seleciona entre 03 ti-
pos de denúncias: denúncia contra Nutri-
cionista ou TND, denúncia contra o leigo 
no exercício da profissão do Nutricionista 
e denúncia contra pessoa jurídica. No ano 
de 2020 houve um crescimento de 258% 
do número de denúncias protocoladas no 
Regional em comparação ao ano de 2019. 

TEMPO MÉDIO PARA A 
FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS 
DE RESPONSABILIZAÇÃO 
INSTAURADOS

De acordo com a Resolução CFN Nº 
321/2003, o processo disciplinar cumpre 
04 fases: instauração, instrução, julga-
mento e penalização. Segundo o art. 24 
da mesma Resolução, a fase de instru-
ção, que é de competência da Comissão 
de Ética, deve ser realizada em 04 meses, 
sendo possível a prorrogação por mais 
04 meses. 

O tempo médio para a finalização de 
um processo disciplinar é variável e leva 
em consideração alguns fatores, como: 
disponibilidade de data para a realiza-
ção das tomada de depoimentos do de-
nunciante, denunciado e testemunhas 
de ambas as partes, cumprimento dos 
prazos de defesa, demandas da Comis-
são de Ética de agenda do Plenário para 
a realização das sessões de julgamento. 
No ano de 2020, devido a pandemia do 
covid-19, os processos disciplinaes foram 
suspensos por meio da Portaria CRN-8 Nº  
07/2020,  por tempo intederminado.  

TIPO DE ROTEIRO APLICADO TOTAL

VC - Hospital 242

VC - Consultório 157

VC - ILPI 117

VC- UAN 29

VC - Alimentação escolar pública 23

VC- Alimentação escolar privada 7

DENUNCIADO QTDE. %

Leigo no exercício da profis-
são do nutricionista 265 65%

Pessoa física (Nutricionista 
e TND) 116 28,5%

Pessoa jurídica 26 6,5%

TOTAL 407 100%
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JULGAMENTOS

A conformidade legal para os julgamentos dos Nutricionis-
tas e TND está previsto no item V do art. 10 da Lei Federal Nº 
6.583/78 que descreve que o Regional tem competência para 
funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, pro-
cessando e decidindo os casos que lhe forem submetidos. 

O rito dos processos disciplinares está descrito na Resolução 
CFN Nº 321/2003 de 02 de dezembro de 2003 que Institui Códi-
go de Processamento Disciplinar para o Nutricionista e o Técni-
co da Área de Alimentação e Nutrição e dá outras providências. 
O CRN-8 funciona como tribunal da ética com o objetivo de 
proteger a sociedade dos maus profissionais da nutrição, con-
tribuindo para a promoção da saúde da população, mediante 
a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético.

A apuração e o julgamento dos processos disciplinares se-
guem o princípio universal da responsabilidade ética individual 
e pública do Estado, referente à garantia dos direitos fundamen-
tais instituídos na Constituição Federal, que assegura o contra-
ditório, a ampla defesa ao denunciado.

A aplicação de penas está prevista na Lei nº 6583/78 e con-
sistem em advertência, repreensão, multa equivalente a até dez 
vezes o valor da anuidade, suspensão do exercício profissional 
pelo prazo de até três anos e cancelamento da inscrição e proi-
bição do exercício profissional. A imposição das penalidades 
obedece à gravidade ou reincidência da infração. Para a fixação 
da pena são considerados os antecedentes profissionais do in-
frator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agra-
vantes e as consequências da infração. O plenário do CRN-8 é o 
órgão de deliberação superior e resolve sobre pareceres de re-
latores de processos e aplicação de penalidades, que devem ser 
elaborados por Conselheiros Efetivos.

Em 2020 ocorreram 6 julgamentos e foram aplicadas 6 pe-
nalidades, conforme a tabela abaixo: 

Penalidades aplicadas em julgamentos de 
processos éticos disciplinares:

EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA 

De acordo com a Resolução CFN Nº 596, de 22 de outubro de 
2017, alterada pela Resolução CFN nº 626/2019 que Dispõe sobre 
os procedimentos de fiscalização e sobre os processos de in-
fração movidos contra pessoas físicas e dá outras providências, 
“considera-se leigo a pessoa física não portadora de diploma 
expedido por escolas de graduação em Nutrição, oficiais ou re-
conhecidas, devidamente registrado no órgão competente do 
Ministério da Educação e que esteja comprovadamente exer-
cendo atividades privativas do Nutricionista.

A prática da nutrição por indivíduos não habilitados além de 
ser uma ameaça à sociedade pelo potencial danos à saúde do 
cidadão e coletividade é uma contravenção penal e está previs-
to no artigo 47 do decreto-lei 3.688 de 1941.  

O CRN-8 possui um canal específico para denúncias no site 
institucional. Neste canal, o denunciante seleciona entre os três 

5 Advertências

1 Repreensão 
0 Multa equivalente a até 

10 vezes o valor 
da anuidade

0 Suspensão da inscrição e proibição do exercício 
profissional pelo prazo de até 3 anos

0 Cancelamento da inscrição e proibição definitiva 
do exercício profissional
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tipos de denúncia: denúncia contra Nutricionista ou TND, de-
núncia contra o leigo no exercício da profissão do Nutricionista 
e denúncia contra pessoa jurídica. Link do canal aqui.

O CRN-8 recebe a denúncia contra leigo, compila os dados 
em um processo, analisa criteriosamente todos os fatos descri-
tos e as provas documentais e realiza os devidos encaminha-
mentos para a adoção de medidas cabíveis. 

No ano de 2020, 65% das denúncias recebidas no CRN-8 fo-
ram de natureza de exercício ilegal da profissão. As denúncias 
contra leigo no exercício da profissão do nutricionista são, na 
sua maioria, com pedido de anonimato. Após análise, as denún-
cias podem ter mais de um encaminhamento e isto depende 
da descrição dos fatos e das provas documentais juntadas ao 
processo de apuração de denúncia. Os principais encaminha-
mentos realizados no ano de 2020 foram: Ministério Público, Ins-
tituição de Ensino Superior em Nutrição, Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor (PROCON), outros Conselhos de Classe, 
como por exemplo: Conselho Regional de Medicina, Conselho 
Regional de Educação Física, Conselho Regional de Farmácia, 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e, quando o re-
presentado é de outra jurisdição, o processo de apuração de de-
núncia é encaminhado para o respectivo Conselho Regional de 
Nutricionistas para que as devidas providências sejam tomadas.  

DEMANDAS JUDICIAIS 

A Assessoria Jurídica, no ano de 2020, sofreu alterações e 
imprimiu andamentos determinantes a fim de reorganizar o 

departamento. Não obstante a decretação de estado de cala-
midade pela pandemia do Coronavírus neste ano de 2020, que 
afetou sobremaneira a vida dos brasileiros, em especial em seus 
ofícios, as atividades presenciais do CRN-8 por parte dos funcio-
nários também foi afetada, restando irretocável decisão da Di-
retoria deste Conselho de Fiscalização em estabelecer o regime 
de trabalho em teletrabalho, a fim de resguardar a saúde dos 
seus funcionários. Contudo, não restou óbice para a realização 
com a mesma eficiência, das atividades propostas pela asses-
soria jurídica.

Foram realizados, inicialmente, relatórios processuais de to-
dos os processos ativos em que é parte o CRN-8, e realinhamen-
to de estratégias, com base tanto na legislação pátria, quanto na 
jurisprudência, inclusive com orientações para enfrentamento 
de ações, tanto administrativas quanto judiciais para finalização 
de pendências.

Houve o encaminhamento de orientações para o tratamento 
de dívidas a fim de promover, de maneira padronizada e organi-
zada, a cobrança extrajudicial de anuidades/multas administra-
tivas, inscrições em divida ativa, para proporcionar o ajuizamen-
to de Execuções Fiscais, através de fluxo e manual de cobrança 
de anuidades de demais débitos.

Ainda administrativamente, houve emissão de mais de 50 
pareceres por parte da assessoria jurídica, dando apoio à Dire-
toria, ao Plenário e a todas as demais estruturas do CRN-8 em 
matérias de natureza jurídica, atos, expedientes, normas, e de-
mais instrumentos jurídicos, trazendo o embasamento legal e 
subsidiando suas deliberações. 

Houve a suspensão dos prazos processuais, o que interrom-
peu a atividade da assessoria jurídica nos processos disciplina-
res,  contudo, houve a necessidade de se orientar o setor com-
petente, quando demandado.

32 Número de processos referente ao 
exercício ilegal da profissão de nutricionista 
encaminhados ao Ministério Público

https://crn8.org.br/denuncia/ 
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A assessoria jurídica participou da 4ª 
Conferência Nacional dos Conselhos Pro-
fissionais, ocorrida de maneira virtual, no 
período compreendido entre 10 a 13 de 
novembro de 2020, adquirindo e atuali-
zando conhecimentos específicos para 
aplicação nos Conselhos de Fiscalização 
Profissional, visando a capacitação da as-
sessoria jurídica. 

Internamente, participação em reuni-
ões junto às demais assessorias jurídicas 
do Sistema CFN/CRN, onde os profissio-
nais debateram acerca de diversos as-
suntos e casos práticos, e a participação 
de reuniões semanais junto à Diretoria do 
Regional, bem como, quando requisita-
da, em Plenária.

INSCRIÇÕES DE PESSOA FÍSICA, 
REGISTRO E CADASTRO DE 
PESSOAS JURÍDICAS 

A conformidade legal para o registro 
dos Nutricionistas e dos TND está des-
crita no item II do artigo 10 da Lei Fede-
ral nº 6.583/78, em que competem aos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas, 
a expedição das Carteira de Identidade 
Profissional aos profissionais registrados. 
O Setor de Cadastro é o responsável pelo 
recebimento e emissão de documen-
tação profissional para Nutricionistas e 
TND referente a novas inscrições, reativa-

ção de inscrições, baixas e cancelamen-
tos de inscrições e inscrições secundárias 
e transferências. As inscrições de Pessoa 
Física são compostas pelas modalidades: 
provisória, definitiva e secundária. 

INSCRIÇÕES ATIVAS DE 
PROFISSIONAIS NOS 
ÚLTIMOS 10 ANOS

A tabela abaixo demonstra o cresci-
mento do número de inscritos no CRN-8 
de 2010 a 2020

PESSOA JURÍDICA

A conformidade legal para o registro e 
o cadastro das pessoas jurídicas junto aos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas 

está descrita no  art. 15, parágrafo único da 
Lei Federal Nº 6.583/78, no art. 18, parágra-
fo único e art. 20 do Decreto n.º 84.444/80 
e no art. 1º da Lei Federal nº 6.839/80.  O 
CFN normatizou os processos de registro 
e cadastro de empresas por meio da Re-
solução CFN Nº 378/05 que “Dispõe sobre 
o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas 
nos Conselhos Regionais de Nutricionis-
tas e dá outras providências”.

O Registro é a modalidade de inscri-
ção para empresas cujo objeto social es-
teja relacionado à área de alimentação e 
nutrição. Nesta modalidade de inscrição 
existe a cobrança de anuidades e o Ca-
dastro é a modalidade de inscrição para 
empresas que disponham de serviços de 
alimentação e nutrição, mas não como 
atividade-fim. Nesta modalidade de ins-
crição não há a cobrança de anuidades. 

O Setor de Pessoa Jurídica realiza a 
conferência de documentação, organi-
zação e encaminhamento dos processos 
de inscrição de empresas para análise 
técnica-fiscal, atualiza os dados e realiza 
cancelamento de inscrição de pessoas ju-
rídicas, recebe e confere os documentos 
relativos à assunção e cancelamento de 
Responsabilidade Técnica dos nutricio-
nistas junto às empresas, solicita a apre-
sentação de nutricionista RT e, nos casos 
em que não é realizada a regularização, 
encaminha para providências ao Setor de 

Ano Nutricionistas     Técnico em Nutrição e 
Dietética 

2020 8864 162

2019 8555 156

2018 7931 114

2017 7462 90

2016 7150 75

2015 6772 76

2014 6447 69

2013 6107 50

2012 5701 38

2011 5310 25

2010 4773 20
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Fiscalização,  emite ofícios e documentos que comprovem a re-
gularidade das empresas junto ao CRN-8, tais como, Certidão 
de Cadastro (CC), Certidão de Registro e Quitação (CRQ), Certi-
dão Negativa de Débitos de Pessoa Jurídica (CND), Atestado de 
Responsabilidade Técnica (ART) e Declaração de Responsabili-
dade Técnica (DRT).

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS 
APLICADAS, BEM QUANTO À COBRANÇA 
DE INADIMPLENTES 

Todos os anos os carnês da anuidade são encaminhados por 
correios e disponibilizados para emissão no Site do CRN-8.

Os inadimplentes, tanto de anuidades quanto de multas, são 
cobrados mediante envio de e-mail, pelo menos uma vez ao 
ano. Conforme autorizações do CFN, o CRN-8 promove conci-
liações administrativas e judiciais, concedendo descontos tan-
to para pagamentos a vista quanto parcelados e estendendo a 
quantidade de parcelas de modo a facilitar a negociação.

GESTÃO DE PESSOAS

Aumento de 2015-2016 em decorrência da  convocação de 
candidatos aprovados no Concurso Público 001/2015 para pre-
encher cargos vagos.

Aumento de 2016-2017 em decorrência da criação de cargo 
de Assessoria Institucional e convocação de mais um fiscal.

Diminuição de 2017-2018 em decorrência do desligamento 
de dois funcionários.

Aumento de 2018-2019 em decorrência da  convocação de 
candidatos aprovados no Concurso Público 001/2018 para pre-
encher cargos vagos.

Diminuição de 2019-2020  em decorrência do desligamento, 
a pedido, de três funcionários.

1.993 Número de PJ 
cadastradas até 2020

708 Número de PJ registradas 
até 2020

PERCENTUAL DE FISCAIS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

NUMERO DE 
FUNCIONÁRIOS 11 12 16 19 23 19

NÚMERO DE FISCAIS 4 5 6 6 7 6

PERCENTUAL DE 
FISCAIS 36% 42% 38% 32% 30% 32%

Evolução das despesas com pessoal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

R$ 786.502,49

R$ 1.081.020,66

R$ 1.185.795,02

R$ 1.160.083,37

R$ 1.608.442,01

R$ 1.529.757,79
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

O CRN-8 centraliza todos os processos licitatórios na Sede em 
Curitiba, no setor de Compras, Licitações e Contratos, e também 
possui uma Assessoria Jurídica que avalia a conformidade legal 
das aquisições, em observância à legislação à qual a instituição 
está subordinada. As contratações de grande vulto são objeto 
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, conforme dispo-
sições da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019. 
Compras de menor valor ou que apresentam fornecedor exclu-
sivo seguem as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

Em 2020, foram finalizados 23 processos de contratação pelo 
CRN-8, sendo: 

PREGÕES ELETRÔNICOS

No ano de 2020, foram realizados 3 Pregões Eletrônicos pelo 
CRN-8, conforme disposto na tabela e especificações a seguir:

Pregão Eletrônico CRN-8 nº 001/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de agenciamento de viagens e outros serviços 
correlatos, compreendendo a pesquisa de preços e horários 
nas diversas companhias aéreas e rodoviárias, cotação, reserva, 
emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de 
passagens nacionais, aéreas e terrestres.

Justificativa: Em conformidade com as Resoluções CFN nº 
378/05, 596 e 597/2017, as quais dispõem sobre os procedimen-
tos de fiscalização e processos de infração movidos contra pes-
soas físicas e jurídicas que desenvolverem atividades ligadas à 
nutrição, bem como para efetivação de viagens realizadas pela 
Comissão de Ética do CRN-8 para cumprimento do rito de apu-
ração de infrações disciplinares previsto na Resolução CFN nº 
321/03, além de outras viagens realizadas por conselheiros e fun-
cionários do CRN-8 para participação em cursos, encontros e 
simpósios promovidos, entre outros, pelo Conselho Federal de 
Nutricionistas, faz-se necessária a contratação de empresa es-
pecializada no agenciamento de passagens.

Processo Administrativo: 049/2019

Contrato: 001/2020

Empresa vencedora: Voar Turismo EIRELI. CNPJ: 26.585.506/ 
0001-01.

Valor total estimado: R$ 88.003,50 (oitenta e oito mil e três 
reais e cinco centavos).

Vigência: 20/01/2020 a 19/01/2021.

Quantidade de 
processos Modalidade Valor total

3 Pregão Eletrônico R$ 251.449,86

18 Dispensas de Licitação por baixo valor 
(Art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993) R$ 40.732,84

2 Inexigibilidades de Licitação (Art. 25 da 
Lei nº 8.666/1993) R$ 1.936,40

Total                                                                                     R$ 294.119,10

Pregão PA Objeto Resultado Valor

001/2020 049/2019 Serviços de agencia-
mento de viagens

Contrato CRN-8 
nº 001/2020 R$ 88.003,50

002/2020 007/2020 Serviços de telefonia 
móvel pessoal (SMP) Pregão Deserto -

003/2020

SEI nº 
080812.0

00017/
2020-01

Fornecimento de 
cartões eletrônicos 

(vale-refeição)

Contrato CRN-8 
nº 006/2020 R$ 163.446,36
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Pregão Eletrônico CRN-8 nº 002/2020

Objeto: Contratação de serviços continuados de telefonia 
móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com forne-
cimento de aparelhos em comodato, de modo a atender as 
demandas do Conselho Regional de Nutricionistas – 8ª Região.

Justificativa: A contratação proposta justifica-se pela ne-
cessidade comunicação entre os membros da Diretoria, con-
selheiros e fiscais que desempenham atividades externas do 
CRN-8.

Processo Administrativo: 007/2020

Resultado: Sendo constatada a inexistência de propostas 
na data marcada para a Sessão Pública, caracterizou-se licita-
ção deserta. O objetivo do CRN-8 é a realização de novo certa-
me em 2021.

Pregão Eletrônico CRN-8 nº 003/2020

Objeto: Fornecimento de cartões eletrônicos, na qualidade 
refeição, para a disponibilização de créditos de natureza ali-
mentar pelo CRN-8, mensalmente, aos seus funcionários, cuja 
quantia atual estima-se em 19 (dezenove) cartões de refeição, 
com repasses e recargas por meios eletrônicos dos respectivos 
créditos, e de modo que possam ser utilizados em uma rede 
ampla de estabelecimentos que se localizem em no mínimo 
75 cidades do Estado do Paraná, e nas cidades em que o CRN-
8 possui instalações, sendo estas Curitiba e Londrina, estejam 
localizados num raio máximo de 01 (um) quilômetro de distân-
cia das mesmas.

Justificativa: O vale refeição é um direito dos emprega-
dos do Conselho Regional de Nutricionistas, conforme dispõe 
o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. Desta forma, faz-se 
necessária a contratação de empresa especializada no forneci-

mento de cartões eletrônicos (vale-refeição) para cumprimen-
to das obrigações trabalhistas pelo CRN-8.

Processo Administrativo: SEI nº 080812.000017/2020-01

Contrato: 006/2020

Empresa vencedora: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Co-
mércio S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56.

Valor total estimado: R$ 163.446,36 (cento e sessenta e três 
mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Vigência: 25/11/2020 a 24/11/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em 2020, o CRN-8 concluiu 18 processos de contratação me-
diante Dispensa de Licitação, todos com fulcro no Art. 24, II, da 
Lei nº 8.666/1993, qual seja, o baixo valor. O montante total dis-
pendido nestes processos foi de R$ 40.732,84 (quarenta mil e 
setecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
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Número do Processo Contratada Objeto Valor total

PA nº 002/2020
Associação Brasileira de Nutrição – 
ASBRAN 
CNPJ: 00.718.288/0001-34

Inscrição de funcionários e conselheiros do CRN-8 no XXVI CONBRAN 2020 R$ 3.873,45

PA nº 005/2020 P.S. Sandrini Filho Móveis – ME CNPJ: 
22.064.181/0001-52 Aquisição de 3 cadeiras ergonômicas para funcionários da Delegacia de Londrina R$ 1.290,00

PA nº 006/2020 Advocacia Fernandes Andrade S/S 
CNPJ: 02.758.567/0001-57

Serviço de advocacia contenciosa nos autos do processo ARE 1249987, em trâmite 
perante o STF R$ 6.000,00

PA nº 009/2020 ISTI Informática & Serviços Ltda CNPJ: 
10.554.387/0001-81 Aquisição de 40 licenças de antivírus R$ 1.600,00

PA nº 010/2020 Serasa S/A 
CNPJ: 62.173.620/0093-06 Aquisição de certificado digital e-CNPJ R$ 229,00

PA nº 012/2020 Polan e Ribeiro Advogados Associados 
CNPJ: 09.596.517/0001-60

Atuação nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 748-86.2013.5.09.0006 perante 
a 6ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR R$ 5.000,00

SEI nº 080812.000008/2020-11
Tecnet Working Serviços e Soluções em 
TI Ltda 
CNPJ: 21.748.841/0001-51

Aquisição de 1 (uma) licença do software Adobe Creative Cloud For Teams pelo 
período de 12 meses R$ 4.800,00

SEI nº 080812.000014/2020-60 Perfect Teleinformática Ltda 
CNPJ: 05.365.798/0001-99

Serviços de manutenção de Central Telefônica modelo Intelbrás Impacta 94, 
localizada na Sede do CRN-8 R$ 140,00

SEI nº 080812.000016/2020-59 Gíria Editoração e Diagramação 
CNPJ: 05.802.185/0001-71 Diagramação do Relatório de Gestão CRN-8 – 2019 R$ 2.800,00

SEI nº 080812.000021/2020-61
Intertele Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos Ltda 
CNPJ: 10.585.548/0001-02.

Aquisição e instalação de placa E1 para central Intelbrás Impacta 94 R$ 1.850,00

SEI nº 080812.000025/2020-40 Certisign Certificadora Digital S.A. 
CNPJ: 01.554.285/0001-75 Aquisição de 5 Certificados Digitais, e-CPF, tipo A1, com validade de 12 meses R$ 800,00

SEI nº 080812.000027/2020-39 Pontum Sistemas Inteligentes Ltda 
CNPJ: 10.894.310/0001-50

Locação de licença para software Secullum Ponto 4 (web nuvem), com capaci-
dade para atendimento de até 200 usuários ativos, incluindo manutenção e/ou 
serviços de atualização via acesso remoto e/ou telefone

R$ 804,00

SEI nº 080812.000030/2020-52 SB Sistema Integrado de Licitação 
Pública CNPJ: 28.787.023/0001-07

Inscrição de funcionários para participação na 4ª Conferência Nacional dos Con-
selhos Profissionais R$ 3.000,00

SEI nº 080812.000051/2020-78 Bertolin Comunicação Visual 
CNPJ: 06.210.411/0001-98

Aquisição de 3 placas de aço fotogravadas, medindo 10 x 14 cm, com estojo, para 
o Prêmio Nutricionista Maria Emilia Daudt von der Heyde R$ 360,00

SEI nº 080812.000045/2020-11 Gráfica 041 Ltda – ME 
CNPJ: 10.728.685/0001-40 Serviço de impressão e postagem de carnês de anuidade 2021 R$ 4.888,45

SEI nº 080812.000050/2020-23 HDI Seguros S.A 
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Prestação de seguro para bens mobiliários, equipamentos e divisórias das salas 
202, 203, 205, 207 e 1307 R$ 972,34

SEI nº 080812.000039/2020-63 Hostinger Brasil Hospedagem de Sites 
Ltda. CNPJ: 20.758.286/0001-86 Serviço de hospedagem de 20 contas de e-mail com espaço de 30 GB por conta R$ 2.325,60
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Dentre os processos, destaca-se a aquisição de licenças de 
antivírus para todos os equipamentos de informática adquiri-
dos pelo CRN-8 em 2020, de modo a garantir a segurança de 
dados e informações mantidos em nossos servidores.

Pode-se citar ainda a locação de software de ponto digital, 
utilizado pelos funcionários do CRN-8 durante o período de te-
letrabalho. Além dos lançamentos diários realizados na Sede do 
Conselho, esta ferramenta permite o registro de jornada através 
de aplicativo para telefone celular e/ou via navegador na inter-
net, com informações sobre a geolocalização do funcionário. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em 2020, o CRN-8 realizou duas contratações na modalidade 
Inexigibilidade de Licitação, totalizando um valor de R$ 1.936,40 
(mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Em 2020, com o objetivo de informatizar a tramitação dos 
processos e garantir a segurança das informações, realizamos 
as seguintes ações:

A informatização dos processos foi fundamental para aten-
der as restrições impostas pela pandemia e agilizar o atendi-
mento aos inscritos e sociedade.

Número do 
Processo Contratada Objeto Valor total

PA nº 013/2020 Hasson & Advogados S/C 
CNPJ: 79.777.413/0001-37

Elaboração de parecer 
jurídico a respeito 
de viabilidade de 
ajuizamento de Ação 
Rescisória

R$ 1.500,00

SEI nº 080812.
000040/2020-98

Prebianchi Consultoria 
em Informática CNPJ: 
07.642.261/0001-54

Renovação de licença 
de software Iperius 
Backup Adv. Database 
para backup em 
nuvem

R$ 436,40

TÓPICO DESCRITIVO

Visita ao CFN Visita ao CFN para formação dos SEI Masters da regional

Internet 
Redundante

Contratado e instalado uma nova internet em fibra ótica para 
redundância 

Política de 
Segurança

Atualização do documento da Política de Segurança da 
Informação

Implantação 
do SEI

Finalização das configurações de servidor e Firewall para 
implantação do sistema SEI

Implantação 
do SEI

Treinamento de todos os funcionários e conselheiros para a 
utilização do SEI

Implantação 
do SEI Implantação oficial do SEI na Regional

Antivírus Contratação e implantação de novo sistema de Endpoint - 
Antivírus

Visita CRN6 Visita na Regional 6 para apresentação do sistema IncorpWare

Site Planejamento de criação de um novo site

Hospedagem Planejamento para troca de serviço de hospedagem de 
site e e-mail

Suporte Implantação de sistema de chamados de TI para os funcionários

Backup Aquisição do equipamento NAS (Network-Attached Storage) para 
armazenamento de cópia de backup

Teletrabalho Preparação de equipamentos e sistemas para o teletrabalho

Eleição Preparação e suporte ao sistema de eleição do CFN

Eleição Participação e suporte para a realização da eleição nas 
Regionais 8 e 10

IncorpNet Implantação da versão nova do IncorpNet – Portal 24 horas
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GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA  

A Gestão Patrimonial e de Infraestrutura é realizada pela Comissão de Patrimônio do CRN-8 e obedece às normatizações do 
TCU no que tange a bens móveis e imóveis, bem como com as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 4.717/65. Todos os bens adquiridos 
no decorrer do ano foram catalogados no sistema Sispat.Net e a lista de bens foi atualizada mensalmente no Portal da Trans-
parência. Em 2020 o CRN-8 não realizou processos de desfazimento de ativos. Podemos destacar como um ponto relevante na 
Gestão Patrimonial e de Infraestrutura a aquisição de equipamentos para melhorar a segurança das informações, conforme 
demostra a tabela abaixo: 

INVESTIMENTOS

Número do patrimônio Equipamento Data da aquisição Valor 

0673 Cadeira giratória secret 4054 - preta - sre braco sl new pp ep vnl v 5000 03/03/2020  R$ 430,00 

0672 Cadeira giratória secret 4054 - preta - sre braco sl new pp ep vnl v 5000 03/03/2020  R$ 430,00 

0671 Cadeira giratória secret 4054 - preta - sre braco sl new pp ep vnl v 5000 03/03/2020  R$ 430,00 

0675 Hd nas backup st4000vn00008 4 terabytes 10/03/2020  R$ 1.000,00 

0674 Storage nas as3104t assustor 10/03/2020  R$ 2.485,00 

Foram adquiridas 3 cadeiras para a Delegacia do CRN-8 em 
Londrina/PR,  para adequação às normas regulamentadoras re-
lativas à ergonomia dos postos de trabalho.

Foi adquirido um Storage NAS - Sistema de backup e um 
HD para backup dos arquivos do CRN-8, necessário para a se-
gurança dos dados armazenados.

DESFAZIMENTO DE ATIVOS 

No ano de 2020 não houve desfazimento de ativos. 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS  

No ano de 2020, ocorreu a renovação do contrato de locação 
e manutenção preventiva e corretiva e Equipamento Firewall 
FortiGate 60E com Licença UTM. O valor contratato foi de R$ 
784,28 mensais. 

MUDANÇAS E DESMOBILIZAÇÃO RELEVANTES   

No ano de 2020, não ocorreram mudanças e desmobiliza-
ções relevantes. 



41 RELATÓRIO DE GESTÃO 2020  |  Conselho Regional de Nutricionistas - 8ª Região  

CRN-8
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 8ª REGIÃO

Mensagem do 
Presidente

Visão geral 
organizacional e 
ambiente externo

Riscos, oportunidades 
e perspectivas

Governança, estratégia 
e desempenho

Informações 
orçamentárias, 
financeiras e contábeis

Anexos e apêndices 

RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020

GESTÃO DE CUSTOS

A apuração dos custos do CRN-8 é realizada no sistema 
Siscont.Net, ao qual integra os lançamentos da Contabilidade, 
apropriando-os nos centros de custos.

Em 2020 o CRN-8 passou a adotar o centro de custos, em 
consonância com as recomendações do acórdão TCU AC-
-1925-31/19-P. Sendo assim o centro de custos foi dividido três 
níveis de agregação: atividades de apoio, atividades finalísticas, 
e apoios institucionais. 

No primeiro nível são consideradas as atividades de suporte 
às atividades finalísticas da entidade, como o setor financeiro, 
contabilidade, aluguel, entre outras. 

No segundo nível são classificados as atividades de área 
fim, que contemplam os setores das Fiscalizações, o setor de 
Registro de profissionais e empresas, setor de julgamentos Éti-
co-Profissionais, multas, comissões técnicas, Diretoria e Conse-
lheiros, os quais exercem as atividades precípuas do Conselho. 

E no terceiro nível são consideradas as despesas destinadas 
a apoio a outras instituições para a realização de eventos.

As despesas totais liquidadas pelo CRN-8 em 2020 foram 
de R$ 2.004.615,78. Desse valor, as atividades finalísticas con-
sumiram R$ 1.052.769,29, o que corresponde a 52,52% do total. 
Já com a função de suporte, o dispêndio foi de R$ 951.846,49, o 
que corresponde a 47,48% do total.

A seguir o demonstrativo dos valores consumidos 
com cada área finalística e o percentual do total consu-
mido com relação ao total gasto no exercício.

Valor gasto Percentual

Gestão de Fiscalização 699.039,31 66,40%

Gestão Cartorial 197.561,64 18,77%

Gestão do Tribunal de Honra 117.111,27 11,12%

Comissões Técnicas 4.990,90 0,47%

Sessões Plenárias 3.977,56 0,38%

Sessão de Julgamento 1.254,00 0,12%

Publicidade Institucional 6.945,60 0,66%

Participação em eventos 19.143,51 1,82%

Representação em eventos 2.745,50 0,26%
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A contabilidade do CRN-8, no período de 01/01 a 15/04/2020 foi realizada por Lucas Vinicius Munhoz, inscrito no CRC/PR sob o n° 
075969/O, empregado público comissionado, assessor contábil. A partir do dia 16/04/2020 a contabilidade foi realizada pelo empre-
gado público comissionado, assessor contábil, Claudecir José Munhoz, inscrito no CRC/PR sob o n° 036776/O-0, que declara que 
as informações constantes nas demonstrações contábeis (balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, balanço 
orçamentário, balanço financeiro e demonstração do fluxo de caixa) relativas ao exercício de 2020 refletem nos seus aspectos mais 
relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRN-8/PR. As demonstrações contábeis foram realizadas de acor-
do com as normas contábeis vigentes no Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Complementar nº 101/00, e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O orçamento do CRN-8, em 2020, foi estimado em R$ 3.895.850,00 tendo sido arrecadado o valor de R$ 2.586.463,73, equiva-
lente a 66,39% da receita prevista. Esse valor representa 82,99% das receitas correntes previstas, visto termos R$ 779.300,00 de 
uso de superávit de exercício anterior.

Em comparação com o exercício de 2019, ao qual arrecadamos R$ 2.862.791,50, houve um decréscimo de 15,58% na arrecadação.

Para acompanhar a execução das receitas no Portal da Transparência, clique aqui.

2019 2020

Orçado Realizado Orçado Realizado

Receita Corrente 3.116.550,00 2.586.463,73 2.904.200,00 2.862.791,50

Contribuições 2.708.050,00 2.388.541,43 2.501.000,00 2.478.132,88

Serviços 147.500,00 87.925,10 144.700,00 138.838,39

Financeira 200.000,00 102.185,00 196.000,00 191.197,47

Outras Receitas 61.000,00 7.812,20 62.500,00 54.622,76

Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit de exercício anterior 779.300,00 0,00 410.000,00 0,00

https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=26e28285-e5c8-4a8c-adf3-4e1e5e0ee7d5
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As despesas liquidadas para o exercício de 2020 foi de R$ 2.004.615,78, o que corresponde a uma redução de 22,36% em compa-
ração com o exercício de 2019, ao qual foi liquidado um montante de R$ 2.862.791,50. As despesas executadas em 2020 correspon-
dendo a 64,17% do valor arrecadado.

Para acompanhar a execução das despesas no Portal da Transparência, clique aqui.

2019 2020

Orçado Realizado Orçado Realizado

Despesas Correntes 3.116.550,00 1.999.840,78 2.904.200,00 2.575.856,03

Pessoal e encargos sociais 1.572.417,00 1.278.029,92 1.323.187,00 1.288.091,31

Benefícios a pessoal 426.528,00 251.727,87 331.556,00 320.350,70

Uso de bens e serviços 396.350,00 83.068,68 497.686,00 371.771,79

Serviços terceiros - Pessoa 
Jurídica 630.845,00 334.333,10 643.871,00 531.825,70

Tributária e contributivas 3.700,00 2.534,76 6.400,00 0,00

Demais despesas correntes 10.710,00 3.603,77 8.300,00 5.151,43

Serviços bancários 76.000,00 46.542,68 93.200,00 58.665,10

Despesas de Capital 779.300,00 4.775,00 410.000,00 250.351,89

A execução orçamentária e financeira ocorreu em conformidade com as metas estabelecidas, observando os princípios da 
administração pública. O índice de eficiência orçamentária demonstra a relação entre as receitas e despesas. O CRN-8 cumpriu 
o princípio do Equilíbrio Orçamentário ao não gastar mais do que arrecada, mantendo a despesa corrente menor que a receita 
corrente. 

https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=894e6507-73c1-4022-9ecb-d918952bca25
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É o relatório contábil que demonstra a situação patrimo-
nial e financeira da entidade. Ele detalha o ativo, passivo e pa-
trimônio líquidos, bem como seus bens, direitos e obrigações. 

Para acessar o balanço patrimonial acesse o link: https://
crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/Arquivo-
sAnexos/Download?idArquivoAnexo=6deb06e4-2aea-46e-
6-b81b-4c0b5b996cfc

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Esse demonstrativo tem como objetivo detalhar as receitas 
por categoria econômica e origem, especificando a previsão 
inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realiza-
da e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de 
arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por catego-
ria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminan-
do a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as 
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas 
pagas e o saldo da dotação.

Para acessar o balanço orçamentário acesse o link: https://
crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/Arquivo-
sAnexos/Download?idArquivoAnexo=6375aade-f6e0-4637-b-
263-1ca479d8b03b

BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como 
os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados 

com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se trans-
ferem para o início do exercício seguinte.

Para acessar o balanço financeiro acesse o link: https://cr-
n-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosA-
nexos/Download?idArquivoAnexo=d5142463-3121-4d6a-a78c-
-0908904ed7a1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O objetivo é evidenciar as variações ocorridas no patrimônio 
da entidade durante o exercício financeiro. E evidencia também 
o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença en-
tre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Para acessar a demonstração das variações patrimoniais 
acesse o link: https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparen-
cia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=eda-
1fcbd-0277-4753-a79f-82f1d5a0c0a3

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos 
decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentá-
rios, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pa-
gar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, 
bem como dos desembolsos das Despesas de Capital. 

Para acessar a demonstração de fluxo de caixa acesse o 
link: https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publi-
co/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=83ce454b-
-37e8-43d3-b261-aed7b27d999b

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6deb06e4-2aea-46e6-b81b-4c0b5b996cfc
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6deb06e4-2aea-46e6-b81b-4c0b5b996cfc
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6deb06e4-2aea-46e6-b81b-4c0b5b996cfc
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6deb06e4-2aea-46e6-b81b-4c0b5b996cfc
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6375aade-f6e0-4637-b263-1ca479d8b03b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6375aade-f6e0-4637-b263-1ca479d8b03b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6375aade-f6e0-4637-b263-1ca479d8b03b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6375aade-f6e0-4637-b263-1ca479d8b03b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=d5142463-3121-4d6a-a78c-0908904ed7a1
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=d5142463-3121-4d6a-a78c-0908904ed7a1
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=d5142463-3121-4d6a-a78c-0908904ed7a1
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=d5142463-3121-4d6a-a78c-0908904ed7a1
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=eda1fcbd-0277-4753-a79f-82f1d5a0c0a3
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=eda1fcbd-0277-4753-a79f-82f1d5a0c0a3
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=eda1fcbd-0277-4753-a79f-82f1d5a0c0a3
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=83ce454b-37e8-43d3-b261-aed7b27d999b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=83ce454b-37e8-43d3-b261-aed7b27d999b
https://crn-pr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=83ce454b-37e8-43d3-b261-aed7b27d999b
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região – Pa-
raná, criado pela Resolução CFN nº 361/2005, de 17 de outu-
bro de 2005, com sede na Rua Marechal Deodoro, 630, Sala 
203, Edifício Centro Comercial Itália, Centro, Curitiba – PR, e 
jurisdição em todo o território do Estado do Paraná, tem por 
finalidade, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e ativi-
dades das profissões de nutricionista e de técnico de nutri-
ção e dietética; fiscalizar as atividades desenvolvidas nas áreas 
de Alimentação e Nutrição, com vistas a assegurar que sejam 
executadas por profissionais habilitados e a preservar o inte-
resse dos destinatários e atuar como órgão julgador originá-
rio em processos administrativos e disciplinares relacionados 
com a orientação, disciplina e fiscalização do exercício e das 
atividades profissionais nas áreas de Alimentação e Nutrição.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado 
à Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal 
Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos na 
Resolução CFN nº 460/2009 que altera a Resolução CFN Nº 
356/2004, e aprova o Regimento Interno Comum dos Conse-
lhos Regionais de Nutricionistas, aprovado em Sessão Plenária 
Ordinária do Conselho Federal de Nutricionistas, no dia 18 de 
dezembro de 2009.

 

NOTA 02. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2013, a contabilidade do Conselho Regio-
nal de Nutricionistas da 8ª Região – Paraná, é elaborada de 
acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade 
e da Secretaria do Tesouro Nacional, no processo de conver-

gência da contabilidade pública às normas internacionais de 
contabilidade.

 

NOTA 03. BASE DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Declaração de conformidade

 As demonstrações financeiras foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em confor-
midade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria da Entidade.

 

Bases de mensuração

 As demonstrações financeiras foram preparadas com base 
no custo histórico, exceto os instrumentos financeiros que fo-
ram mensurados pelo valor justo.

 

Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional da Entidade.

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO
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NOTA 04. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS 
E PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas e práticas contábeis, descritas abaixo, foram 
aplicadas de maneira consistente no período apresentado 
nessas demonstrações financeiras, exceto nos casos indicados 
em contrário.

 

Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou 
com expectativa de realização até o final do exercício seguinte 
são classificados como itens circulantes e aqueles com venci-
mento ou com expectativa de realização após o final do exer-
cício seguinte são classificados como itens não circulantes.

 

Compensação entre contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, os ativos 
e passivos, ou receitas e despesas não são compensados entre 
si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida 
por um Pronunciamento ou Norma Brasileira de Contabilida-
de e essa compensação reflete a essência da transação.

 

Instrumentos financeiros

A Entidade reconhece os depósitos bancários na data em 
que foram originados. Um ativo financeiro deixa de ser reconhe-
cido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 

em uma transação na qual, essencialmente, todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.

A Entidade possui os seguintes ativos financeiros não de-
rivativos: (1) depósitos bancários, (2) investimentos financeiros 
(aplicações financeiras) mantidos até seu vencimento.

 

Caixa e equivalentes de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa: depó-
sitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto 
prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor.

 

Contas a receber

Demonstradas pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicáveis, os respectivos rendimentos e variações monetárias 
até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

 

Imobilizado

Os itens do Imobilizado estão mensurados pelo custo his-
tórico de aquisição ou construção.

Outros Ativos

Os demais ativos estão apresentados ao custo de aquisi-
ção, atualizados conforme disposições legais ou contratuais, 
ajustados ao valor provável de realização.
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Passivo Circulante e Não Circulante

 Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de 
exigibilidade, ajustados a valor presente quando aplicável, 
com base em taxas de desconto que refletem as melhores 
avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e os riscos específicos desses passivos e acrescidos, quando 
aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações mone-
tárias incorridas, em base “pro rata die”.

 

NOTA 5.  BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira e 
patrimonial da Entidade, representando, portanto, uma posi-
ção estática.

 

NOTA 6. ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o final do exercício seguinte estão 
demonstrados como circulante.

Caixa e Equivalentes de Caixa

As contas deste grupo são demonstradas pelo critério de 
grau de liquidez de realização. Saldos em conta movimento 
e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado, acrescidos dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço:

Créditos a Curto Prazo

Créditos a Receber do Exercício

Registra valores a receber relativo a anuidades de pessoas 
físicas e jurídicas, pendentes de pagamento, de acordo com a 
previsão de arrecadação orçamentária do exercício. A partir de 
2013 as receitas de anuidades de pessoas físicas e jurídicas do 
exercício são apuradas pelo regime de competência, no siste-
ma patrimonial e pelo regime de caixa no sistema orçamen-
tário, conforme manual da Secretaria do Tesouro Nacional e 
normas do Conselho Federal de Contabilidade. As demais re-
ceitas são apropriadas pelo regime de caixa.

 

Demais créditos e valores a curto prazo

Refere-se a adiantamentos concedidos a pessoal, relativo a 
antecipação de férias, salários e 13º salário, tributos a recuperar 
e/ou compensar, depósitos judiciais e outros valores para res-
sarcimento, conforme demonstramos:

TITULOS 2020 2019

Bancos conta movimento                291,42            6.774,73 

Banco conta arrecadação                         -                           -   

Banco c/ vinculada a aplicação financeira    1.974.089,01    1.526.890,44 

Totais    1.974.380,43    1.533.665,17 

TITULOS 2020 2019

Créditos a receber de funcionários          974,28      2.685,59 

Adiantamento para despesas                   -                5,14 

Tributos a Recuperar/Compensar      4.465,19      2.160,85 

Devedores da Entidade          253,78          833,94 

Entidades Públicas Devedoras          246,61                   -   

Depósitos Judiciais    38.228,38    38.228,38 

Valores para ressarcimentos                   -      12.331,39 

Totais.    44.168,24    56.245,29 
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NOTA 7.  ATIVO NÃO CIRCULANTE

É composto de créditos a receber no longo prazo e do imo-
bilizado da Entidade, conforme demonstramos:

Créditos a longo prazo

Refere-se a anuidades de pessoas físicas e pessoas jurídi-
cas de exercícios anteriores não recebidas até o encerramento 
do exercício de 2019, totalizando R$ 764.428,55 (setecentos e 
sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e cin-
quenta e cinco centavos).

 

Imobilizado

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição 
ou construção, bem como de reavaliação dos imóveis, reali-
zada durante o ano de 2006, deduzido das depreciações e/ou 
amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear a 
taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado 
por espécie de bens.

 

NOTA 08.   PASSIVO CIRCULANTE

Representado por valores a pagar com obrigações traba-
lhistas, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, 
provenientes de empenhos processados e não pagos até o fi-
nal do exercício, impostos retidos de terceiros e colaboradores, 
cota parte a ser repassado ao Conselho Federal de Nutricio-
nistas, provisão para férias e encargos, anuidades pagas em 
duplicidade e provisões para devolução de valores.

Constituída provisão para a devolução parcial da anuidade 
de 2010, a todos os nutricionistas que efetuaram o pagamento  
da anuidade de 2010, ensejado pelo motivo da redução dos 
valores fixados em Resolução.

Demais Obrigações a Curto Prazo

NOTA 09. PATRIMONIO LIQUIDO

Apresenta o patrimônio social do Conselho Regional de 
Nutricionistas da 8ª Região – CRN-8, pelo acumulo de resulta-
dos patrimoniais desde a sua criação.

TITULOS 2020 2019

Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a pagar 30.168,79 28.090,50

Obrigações Fiscais de Curto Prazo 1.372,28 1.611,84

Fornecedores e Contas a pagar 16.290,53 23.844,12

Obrigações de Repartição a Outros Entes - 41.126,01

Provisão p/ Férias e Encargos 114.342,80 111.669,10

Totais. 162.174,40 206.341,57

TITULOS 2020 2019

Consignações 16.370,68 34.930,60

Depósito em Garantia - 1.267,26

Provisão p/ Restituição Parcial anuidade 
2010 - 190.953,16

Outros Valores Restituíveis - 37.194,97

Totais. 16.370,68 264.345,99
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NOTA 10. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado patrimonial foi apurado de acordo com o Arti-
go 104 da Lei nr. 4.320/64. As receitas de anuidades de pessoas 
físicas e jurídicas e as despesas são apropriadas pelo regime 
de competência, enquanto que as demais receitas são apro-
priadas pelo regime de caixa. O resultado patrimonial foi su-
peravitário em R$ 1.720.095,66 (um milhão setecentos e vinte 
mil noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

NOTA 11. RESULTADO ORCAMENTÁRIO

O resultado orçamentário foi apurado, quanto as receitas 
pelo regime de caixa, e, quanto as despesas, pelo regime de 
competência.

NOTA 12. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é apurado pela diferença entre o 
ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro 
apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura 
de créditos adicionais ao orçamento dos próximos exercícios, 
de acordo com o art. 43 da Lei 4.320/64.

NOTA 13. DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstra-
ção do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transpa-
rência da gestão publica, pois permite um melhor gerenciamen-
to e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa foi elaborado pelo método direto, eviden-
ciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos 
decorrentes de receita corrente e ingressos extra-orcamentá-
rios, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pa-
gar Não Processados e dos desembolsos extra-orcamentários, 
bem como dos desembolsos das Despesas de Capital. 

TITULOS 2020 2019

Resultado do Exercício 1.442.455,74 177.454,56

Resultados Acumulados de Exercícios 
Anteriores 5.770.420,00 5.592.965,44

Ajustes de Exercícios Anteriores 1.720.095,66 -

Patriomônio Social 8.932.971,40 5.770.420,00

TITULOS 2020 2019

Ativo Financeiro 2.018.549,21 1.589.890,46

Passivo Financeiro 137.461,25 504.043,28

Superávit Financeiro 1.881.087,96 1.085.847,18
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020A elaboração do relatório de gestão 2020 representou um desafio para a entidade em um ano atípico para toda a população 

mundial. Para atender a sociedade e os inscritos, o CRN-8 precisou, além de inovar e implantar diferentes procedimentos para 
permitir a continuidade das ações por meio do teletrabalho, intensificar a comunicação com o público. 

Acreditamos que toda melhoria conquistada por conta dos novos procedimentos implantados só foi possível pelo envolvi-
mento e esforço intenso dos conselheiros e funcionários em todas as etapas de execução.  

CONCLUSÃO
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RELATÓRIO
DE GESTÃO
2020EXTRATO DA ATA DA 167ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 

(PROCESSO SEI 08082.000006/2021-69), REALIZADA DIA 29/03/2021.

Às 18 horas do dia 29 do mês de março do ano de 2021, iniciou-se a 167ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de 
Nutricionistas 8ª Região, por videoconferência, com a presença dos Conselheiros Efetivos:  Cilene da Silva Gomes Ribeiro (Vice-
-Presidente no Exercício da Presidência); Thatielly Schwarzbach de Souza Garcia (Conselheira-Secretária); Tatiane Winkler Mar-
ques Machado (Conselheira-Tesoureira);  Caroline Opolski Medeiros; Leticia Mazepa e Thais Mezzomo. Conselheiros Suplentes:  
Camila Brandão Polakowski; Thais Bordenowsky da Silva; Priscila Meissner de Freitas; Ana Paula remer Leitoles e Nanci Rouse 
Teruel Berto.  Ausência justificada de Conselheiro Suplente: Caryna Mazur (licença maternidade). Ausência sem justificativa de 
Conselheiro Efetivo: Maria Rosi Ma.rques Galvão. Ausência sem justificativa de Conselheiros Suplente:  Maria Thereza Johnsson 
Campos Vicentine. Registrada a presença da Conselheira Federal: Sônia Regina Barbosa. Registrada a presença da colaborado-
ra: Andréa Bonilha Bordin (Gerente) e Amanda Ferreira Silveira Palma (Assessora Jurídica).

1. PAUTA 

1.1) Leitura da Ata da 166ª Reunião Plenária Ordinária do CRN-8: Realizada dia 26/02/2021.

DELIBERAÇÃO: Aprovada.

5. CRN-8

5.1) Relatório de Gestão Exercício - 2020: Apresentação do Relatório que deverá ser divulgado até o dia 31/03/2021, no site do 
CRN-8, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), para análise e parecer. 

DELIBERAÇÃO: Aprovado.

Nada mais havendo a tratar, a Vice-Presidente no Exercício da Presidência deu por encerrada a reunião às 20h25, da qual, 
para constar, eu, hatielly Schwarzbach de Souza Garcia, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada ele-
tronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Winkler Marques Machado, Tesoureira, em 30/03/2021, às 08:45, confor-
me horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cilene da Silva Gomes Ribeiro, Vice Presidente no Exercício da Presidência, em 
30/03/2021, às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=docu-
mento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0299137 e o código CRC 428EDDE5.
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