
RELATÓRIO 

DE GESTÃO

2021



SUMÁRIO
• Capítulo 01.................................................................. Página 5

• Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

• Capítulo 02 .................................................................. Página 23
• Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

• Capítulo 03 .................................................................. Página 30
• Objetivos, Ações e Metas

• Capítulo 04 .................................................................. Página 66
• Riscos, Oportunidades e Perspectivas

• Capítulo 05 .................................................................. Página 68
• Resultados e Desempenho da Gestão

• Capítulo 06.................................................................. Página 85

• Informações Orçamentárias, Financeiras
e Contábeis

• Apresentação.................................................................. Página 3

• Mensagem da Presidente ..................................... Página 4

• Capítulos............................................................................ Página 5-102

• Conclusão......................................................................... Página 103



APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo a prestação de contas do ano de 2021 do Conselho Federal de Nutricionistas

(CFN) ao Tribunal de Contas da União (TCU), bem como dar transparência para os nutricionistas, técnicos em

Nutrição e Dietética e para a sociedade em geral, das atividades estratégicas para o desempenho das funções de 

orientar, disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício profissional dos nutricionistas e técnicos em Nutrição e 

Dietética para o alcance da sua Missão Institucional. Foi elaborado tendo como referências o modelo contido no 

Guia para elaboração na forma de relatório integrado (TCU, 2021) e nas Orientações para preenchimento do relatório

de gestão (TCU, 2021), com foco na clareza e transparência das informações.
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Mensagem do Presidente

O CFN cumpre valorosa função para a sociedade brasileira, na 

defesa e valorização do bom exercício profissional da Nutrição por 

nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética. 

Ao longo dos anos, com empenho e dedicação do corpo de 

funcionários do órgão, avançamos nas atividades institucionais 

com o objetivo de assegurar que a sociedade tenha acesso a 

serviços qualificados. 

O ano de 2021 apresentou diversos desafios, mas também, foi um 

período de superação e de novas perspectivas institucionais. 

Temos a clareza que precisamos avançar em diversos aspectos, 

sempre com o pensamento que o fortalecimento dos nutricionistas 

e TNDs é o fortalecimento do CFN.

Nutricionista Élido Bonomo
Presidente do CFN
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Capítulo 01 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

O Conselho Federal de Nutricionistas e os Conselhos Regionais de Nutricionistas foram criados pela Lei nº 6583, de 
20 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto nº 84.444 de 30 de janeiro de 1980. Já a profissão de 
nutricionista é regulamentada pela Lei no 8.234, de 17 de setembro de 1991. Atualmente existem o Conselho
Federal e 10 (dez) Conselhos Regionais de Nutricionistas, distribuídos por regiões e estados da seguinte forma: 
CRN-1 (DF, GO, MT, TO), CRN-2 (RS), CRN-3 (SP e MS), CRN-4 (RJ e ES), CRN-5 (BA e SE), CRN-6 (AL, CE, MA, PB, PE, 
PI, RN), CRN-7 (AC, AM, AP, PA, RO, RR), CRN-8 (PR), CRN-9 (MG), CRN-10 (SC). Vale destacar, que a Resolução CFN 
nº 694, de 25 de junho de 2021, aprovou a instalação do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN-11), 
com jurisdição nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí, com sede na cidade de Fortaleza (CE).

Essas autarquias tem o objetivo de zelar pela integridade e pela disciplina profissional dentro dos pilares normativo, 
disciplinar e orientador, pautados pela conduta ética. O CFN e os CRN constituem-se autarquias independentes, 
com autonomia administrativa e financeira. São geridas por nutricionistas que compõem um Plenário, órgão de 
caráter deliberativo, assessorado por Comissões Permanentes e Provisórias, Câmaras Técnicas, Comissões e 
Grupos de Trabalho e uma estrutura interna, formada por Superintendência, Unidades Jurídica, Contábil e 
Financeira, Técnica, de Gestão Operacional, de Imprensa e Comunicação, Secretaria-Geral, assessorias, cujas
funções são estabelecidas em normas internas.
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Em relação a natureza jurídica, são pessoas jurídicas autárquicas de direito público que prestam serviço público. A 
manutenção das suas atividades, inclusive as despesas inerentes ao seu funcionamento é proveniente das 
anuidades dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas, além de outras receitas como taxas, multas e 
emolumentos (taxa cobrada pela expedição de um documento), recolhidos por pessoas físicas (nutricionistas e 
técnicos) e jurídicas (empresas e instituições). Do montante de recursos arrecadados pelos Conselhos Regionais, 
20% são destinados ao CFN.

Por delegação do Estado, essas entidades assumem as funções públicas de orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício profissional, representando, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos profissionais
relacionados com o exercício profissional, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Para 
tanto, enquanto autarquia, está submetida ao ordenamento jurídico público e aos órgãos de controle externo, a 
exemplo do CGU e TCU.

O Plenário do CFN é composto por nove conselheiros federais efetivos e nove suplentes, eleitos para um mandato
de três anos e reelegíveis por igual período. A Diretoria (presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro) é 
escolhida anualmente entre os integrantes efetivos do Plenário. Os temas técnicos são discutidos pelas Comissões
Permanentes ou provisórias, conforme Regimento Interno, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, subsidiando o 
plenário na tomada de deliberações.

Capítulo 01 - Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo
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Missão
Contribuir para a garantia do Direito Humano à 
Alimentação Adequada e Saudável, normatizando e 
disciplinando o exercício profissional do Nutricionista
e do Técnico em Nutrição e Dietética, para uma
prática pautada na ética e comprometida com a 
Segurança Alimentar e Nutricional, em benefício da 
sociedade. DISTRIBUIÇÃO DOS 

CONSELHOS NO 

SISTEMA CFN/CRN

“Ser reconhecido como instituição promotora da 
segurança alimentar e nutricional da população
brasileira e do direito humano à alimentação adequada
e saudável”.

Visão

Capítulo 01 - Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo
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Dirigentes
Diretoria CFN (até 18/09/2021)

Rita de Cássia Ferreira Frumento – CRN-5/1887

Presidente
Baiana, natural de Alagoinhas (BA), formada pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA); é nutricionista do 
Serviço de Terapia Nutricional em hospital da rede privada
(Salvador-BA); é especialista em Nutrição Clínica (UGF); pós-
graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e 
Cidadania Global (PUCRS); pós-graduada em Gestão em
Unidades Produtoras em Refeições e Alimentos (UNIDON); 
docente do curso de pós-graduação de Gestão em
Unidades Produtoras em Refeições (UNIDON); já foi
presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 
Região (BA/SE), gestão 2015-2017.

Nancy de Araújo Aguiar – CRN-6 / 1861

Vice-presidente
Mestra na área de Nutrição em Saúde Pública pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Especialista
em Nutrição Clínica e em Gestão de Sistemas e Serviços
de Saúde. É gerente em Nutrição Hospitalar e coordena a 
área de Nutrição em Paulista/PE.

Elisabeth Chiari Rios Neto – CRN-9 / 6059

Secretária
Especialista em Nutrição Geriátrica e em Nutrição Clínica
Funcional. Atua em instituição de longa permanência para 
idosos e em atendimento clínico-cardiológico. Professora
de cursos para cuidadores de idosos e orientadora de 
estágio em Nutrição Clínica e Social. Conselheira do CRN-
9 entre 2011-2017.

Darlene Roberta Ramos da Silva – CRN-7 / 1137

Tesoureira
Mestra em Saúde Pública. Especialista em Epidemiologia
e em Saúde do Idoso. Experiência como docente e 
coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação
em Nutrição. Foi Vice-presidente da Febran e é 
conselheira efetiva do Conseans/PA.
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Dirigentes
Conselheiros Efetivos (até 18/09/2021)

Albaneide Maria Lima Peixinho CRN-1 / 205
Especialista em Saúde Coletiva e mestre em Educação e 
Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Entre 
2003 e 2015, foi coordenadora-geral do Programa de 
Alimentação Escolar do FNDE/MEC. Ainda nessa área, 
atua como membro do comitê diretivo dos projetos
internacionais com a FAO e do Programa Mundial de 
Alimentos (PMA/ONU).

Kely Szymanski – CRN-2 / 8997

Especialista em Nutrição e Atenção Básica e em Nutrição 
Clínica – doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. 
Coordenadora em Alimentação Escolar e responsável 
técnica pelo Pnae em Passo Fundo/RS. Possui 
licenciatura em Pedagogia e é professora de Nutrição e 
Dietética.

Silvia Maria Franciscato Cozzolino – CRN-3 / 621

Doutora e mestra em Ciência dos Alimentos. Professora-
titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo. Autora de livros de Nutrição e 
pesquisadora da área de Micronutrientes. Foi presidente
do Conselho Regional de Nutricionistas – 3ª Região (CRN-
3) entre 2014-2018.

Alcemi Almeida de Barros – CRN-4 / 931002338

Mestre em Nutrição. Professor da Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) em disciplinas de Nutrição Social 
e Programas/Projetos de Extensão. É coordenador-geral
do Grupo de Estudos em Segurança Alimentar e 
Nutricional Prof. Pedro Kitoko (Gesan) e membro de 
fóruns e conselhos nessa área.

Sônia Regina Barbosa – CRN-8 / 79

Foi conselheira do CRN-8 na gestão 2010-2013 e o 
presidiu entre 2013 e 2015. Participou como conselheira
federal do CFN na gestão 2015-2018. Atua como
Coordenadora de Extensão e de Ligas Acadêmicas de 
Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná e do 
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
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Dirigentes
Conselheiros Suplentes (até 18/09/2021)

Fábio Rodrigo Santana dos Santos – CRN-5 / 1691

Mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde. Experiência em
docência, assistência nutricional e projetos ligados à 
Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Nutricional, 
Nutrição Social e Antropologia da Alimentação, com 
ênfase em Políticas de Alimentação e Nutrição e em
Alimentação e Cultura.

Dulce Lopes Barboza Ribas – CRN-3 / 4240

Pós-doutora em Antropologia da Saúde pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Doutora em
Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e 
mestra em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul (UFMS).

Joyce Andrade Batista – CRN-9 / 6319

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal 
de Minas Gerais. Servidora pública da Prefeitura de Belo 
Horizonte e coordenadora do restaurante popular Dom 
Mauro Bastos, na mesma cidade. Atua como docente.

Juliana Aparecida Dias Maciel – CRN-7 / 3606

Especialista em Saúde Pública. Trabalha com projeto de 
banco de alimentos e na área de Alimentação Escolar. 
Experiência em Nutrição Clínica, Hospitalar, Personal Diet, 
Administração em Serviços de Alimentação, Docência
Universitária e Orientação de Estágio em Nutrição e 
Dietética.
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Dirigentes
Conselheiros Suplentes (até 18/09/2021)

Myrian Coelho Cunha da Cruz – CRN-4 / 83100019

Doutora em Saúde da Criança e da Mulher e mestra em
Epidemiologia. Coordena a área técnica de saúde da mulher
da Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ. Experiência
como gestora em saúde pública e professora em disciplinas
relacionadas a saúde coletiva e trabalho de campo.

Lorena Gonçalves Chaves Medeiros -CRN-1 / 2710

Mestra na área de Ensino em Ciências da Saúde. 
Especialista em Consultoria Alimentar e Nutricional –
Personal Diet; Educação e Promoção da Saúde; e Saúde
Coletiva. Experiência em Alimentação Escolar 
(Pnae/FNDE), Segurança do Trabalho e Qualidade de 
Vida. Conselheira do CRN-1 entre 2010-2016.

Vânia Passero – CRN-10 / 0520

Especialista em Terapia Nutricional. Experiência em
Nutrição Hospitalar, com ênfase em clínica cirúrgica, UTI e 
nutrição domiciliar. Como professora, ministrou disciplinas
nas áreas de EAN, saúde coletiva, geriatria, nutrição
clínica, enteral, parenteral e dietética. Atua em equipe
multiprofissional de assistência home care.

Vanille Valério Barbosa Pessoa Cardoso – CRN-6 / 4377

Mestra em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Professora do curso de Nutrição da 
Universidade Federal de Campina Grande na área de 
Saúde Coletiva. Coordena o Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Nutrição e Saúde Coletiva (Penso).
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Colaboradoras (até 18/09/2021)

Magda Ambros Cammerer – CRN-2/0995

Doutora e mestra em Cardiologia e Ciências
Cardiovasculares. Professora e coordenadora de 
cursos de graduação e pós-graduação em Nutrição. 
Na área de Nutrição Clínica, atuou com ênfase em
doenças cardiovasculares, fitoterapia, hábitos
alimentares, ética e legislação profissional.

Liliana Paula Bricarello - CRN-10/5881

Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Nutrição
da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGN/UFSC). 
Doutora em Nutrição pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Mestre em Ciências aplicadas a Cardiologia
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
Especialização em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro 
Universitário São Camilo (CUSC), Especialização em Distúrbios
Metabólicos e Risco Cardiovascular pelo Centro de Extensão
Universitária (CEU). Especialização em Nutrição em Cardiologia
pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP). Graduou-se em Nutrição pela Universidade
Anhembi Morumbi. Foi professora do Centro Universitário São 
Camilo SP por 11 anos, nos cursos de Nutrição, Gastronomia e 
na Pós-graduação de Nutrição Clínica e Gestão de UAN. 
Atualmente é Colaboradora Federal do Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN), professora convidada de cursos de Pós-
graduação da Universidade Estácio e realiza atendimento
nutricional domiciliar. Tem experiência na área de Nutrição, 
atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição, 
cardápios, pesquisa clínica, saúde coletiva, bioética, ética
profissional, controle de qualidade e controle higiênico
sanitário.
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Dirigentes
Diretoria CFN (a partir de  19/09/2021)

Capítulo 01 - Visão Geral, Organizacional e Ambiente Externo

Élido Bonomo – CRN-9/230

Presidente
Especialização em Nutrição e Dietética; mestre 
em Saúde Pública na área de Epidemiologia e 
doutor em Ciências da Saúde na área da Saúde 
da Criança e do Adolescente É servidor público 
da Universidade Federal de Ouro Preto. Tem 
experiência em Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
ênfase em Nutrição Social e Saúde Coletiva. 

Kátia Regina Leoni Silva de Queiroz Guimarães – CRN-3/2185

Vice-presidente
Doutorado em Alimentos e Nutrição na Faculdade de Engenharia de 
Alimentos (Unicamp). Mestrado em Ciência da Nutrição, Faculdade de 
Engenharia de Alimentos (Unicamp). Mais de 30 anos de experiência na 
docência, com ênfase em Avaliação Nutricional e Alimentação Escolar. 
Atuação como coordenador de cursos de Nutrição, Diretor de Faculdade 
de Nutrição e Diretor de Faculdade de Ciências da Saúde. 

Manuela Dolinsky – CRN-4/97100275 Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro – CRN-10/761

Secretária
Doutora em Ciências; mestre em Nutrição 
Humana. É Professora Associada e Coordenadora 
do GPeAF (Grupo de Pesquisa em Alimentos 
Funcionais) do Departamento de Nutrição e 
Dietética da Faculdade de Nutrição da 
Universidade Federal Fluminense. Professora 
permanente do Mestrado em Saúde Materno 
Infantil da Faculdade de Medicina da UFF. 

Tesoureira
Especialização em Nutrição Materno Infantil e em 
Nutrição Clínica. Atuação em Alimentação Escolar, 
pelo Programa Mundial de Alimentação (PMA), 
Nutrição Clínica na FHDF , aposentada e 
atualmente empreendedora.
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Dirigentes
Conselheiros Efetivos (a partir de  19/09/2021)

Renata Alves Monteiro – CRN-1/1886

Professora do Departamento de Nutrição e 
pesquisadora do Observatório de Políticas de 
Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN). Possui 
doutorado em Psicologia Social do Trabalho e das 
Organizações, mestrado em Nutrição Humana, 
especialização em Saúde Coletiva (Educação em 
Saúde) e Gestão de Sistemas e Serviços de 
Saúde. Pós-doutorado pela Escola de Nutrição da 
Universidade Federal da Bahia (ENUFBA). 

Ivete Barbisan – CRN-2/0090

Especialização em Desenvolvimento de Recursos Humanos 
para a Saúde e em Nutrição Clínica. Atuou no serviço 
público do estado: Secretaria da Saúde e Secretaria da 
Educação, coordenando o Programa de Alimentação 
Escolar das escolas estaduais de Porto Alegre.

Bruno Reis dos Santos – CRN-5/10309
Especialização em Saúde Pública pela Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
(Fiocruz). É servidor público da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, no setor de 
implementação de políticas públicas no campo da 
alimentação e nutrição.

Risoneide Calazans – CRN-6/15610

Especialização em Saúde Pública; Nutrição Clínica; Estética 
e Esportiva. Especialista em Fitoterapia pela Asbran. Atua 
como nutricionista clínica na rede pública estadual em 
Pernambuco e na área de Nutrição Clínica e Esportiva, na 
rede particular. Ex-conselheira do Conselho Regional de 
Nutricionistas da 6ª Região (CRN-6) e ex-coordenadora da 
Comissão de Fiscalização no CRN-6.

Alexsandro Wosniaki – CRN-8/10309
Mestrado em Alimentação e Nutrição e 
aperfeiçoamento em Alimentação Escolar. Atua 
como nutricionista no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), na Coordenação de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Município 
de Araucária. Docente em cursos de graduação e 
pós-graduação.
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Dirigentes
Conselheiros Suplentes (a partir de 19/09/2021)

Lorena Golçalves Chaves Medeiros – CRN-1/2710

Maria Cristina Mendes 
Bignardi Pessôa – CRN-3/15807

Carmem Kieling Franco – CRN-2/2358

Alcemi Almeida de Barros – CRN-4/93100233

Naum Charles do Nascimento – CRN-5/2481

Especialização em Nutrição Clínica e em Administração 
Hospitalar e mestrado em Ciências da Saúde. Atua como 
nutricionista clínica com foco no comportamento alimentar 
e situações específicas. Experiência de 18 anos em docência 
e coordenação de curso.

Especialização em Consultoria Alimentar e Nutricional 
(Personal Diet), em Educação e Promoção da Saúde e em 
Educação Alimentar e Nutricional. Especialista em Saúde 
Coletiva, pela Asbran e Mestre em Ensino em Ciências da 
Saúde. É docente nas disciplinas de Nutrição Social, 
Educação Alimentar e Nutricional e Ética Profissional. Atua 
ainda como consultora técnica na CGAN/MS.

Mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Atua na 
Nutrição Clínica, Nutrição Esportiva e como pesquisadora do 
GEPPI na área de Nutrição e Saúde Coletiva, com os temas: 
saúde indígena, consumo alimentar, segurança alimentar, 
avaliação nutricional e educação alimentar e nutricional.

Especialização em Intervenções Nutricionais em Saúde 
Coletiva e Mestrado em Nutrição Humana. É docente pela 
UFES, com experiência em disciplinas da área de Nutrição 
em Saúde Coletiva e Extensão Universitária, Coordenador 
Geral do GESAN e tem experiência em Fóruns e Conselhos 
de Segurança Alimentar e Nutricional.

Pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional. Pós-graduado 
em Nutrição Clínica e Esportiva. Tem experiência na área de 
Nutrição, com ênfase em Nutrição Clínica, Avaliação 
Nutricional, Tratamento da Obesidade e Metabolismo da 
Cirurgia Bariátrica e Nutrição Esportiva.
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Dirigentes
Conselheiros Suplentes (a partir de 19/09/2021)

Fábio Costa de Vasconcelos – CRN-7/748Amilton Feitosa da Silva – CRN-6/5962

Liliana Paula Bricarello – CRN-10/5881Mirian Marcolino da Cunha – CRN-9/3063

Especialização em Gestão em Saúde (UESPI)Alimentação e 
Nutrição na Atenção Primária em Saúde e Docência do 
Ensino Superior (ISEPRO). Secretário Municipal de Saúde de 
Água Branca(PI), Diretor do COSEMS(PI) e Membro titular da 
Comissão Intergestores Bipartite-CIB(PI) atuando nas áreas 
de gestão em Saúde, Saúde Coletiva e Atenção Básica e 
Especializada em Saúde.

Especialização em Nutrição Humana e Saúde (UFLA). Tem 
experiência em UAN e docência do ensino superior. É 
servidora pública da Prefeitura Municipal de Unaí-MG, onde 
atua como nutricionista responsável técnica pelo PNAE.

Especialização em Residência em Nutrição Clínica, Nutrição 
Oncológica e Bioestatística, além de mestrado em Ensino 
em Saúde na Amazônia. É docente de Curso Técnico em 
Nutrição e coordenador de Curso de Nutrição.

Professora Substituta do Departamento de Nutrição da 
UFSC. Pós doutoranda do Programa de Pós graduação em 
Nutrição , na linha de pesquisa Diagnóstico e intervenção 
nutricional em coletividades. Doutora em Nutrição. Mestre 
em Ciências aplicadas a Cardiologia. Especialização em 
Bioética e Pastoral da Saúde; em Distúrbios Metabólicos e 
Risco Cardiovascular; e em Nutrição em Cardiologia. 
Professora desde 2005 em cursos de Nutrição, Gastronomia 
e nos cursos de Pós graduação de Nutrição Clínica e Gestão 
de Unidades de Alimentação e Nutrição. 
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Colaboradoras Federais (a partir de 19/09/2021)

Adele Luiza da Matta Costa – CRN-7/1541

Deise Regina Baptista – CRN-8/699

Especialização em Nutrição Clínica e Segurança dos Alimentos. 
Atua como nutricionista na Secretaria de Estado de Assistência 
Social do Amazonas, assessorando programas e  projetos na 
área de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Professora Associada Departamento de Nutrição/UFPR. 
Doutorado e Mestrado em Ciências Farmacêuticas/UFPR. 
Especialização em Saúde Pública e Administração 
Hospitalar/Universidade de Ribeirão Preto. Educadora em 
Diabetes/Internacional Diabetes Center. Membro do 
Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. 



Organograma Institucional
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Canais de Comunicação com a sociedade

Como canais de comunicação com a sociedade, o CFN mantém no seu site a ferramenta “Fale Conosco”; o Portal da 
Transparência - que contém o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (E-sic), notícias de interesse da sociedade 
e da categoria dentro da pauta da Nutrição; além de uma biblioteca digital com publicações técnico-científicas 
disponíveis para download. Além disso, mantemos um relacionamento constante com a sociedade e a categoria sobre 
temas relacionados à Nutrição nas seguintes redes sociais digitais:
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www.cfn.org.br

youtube.com/Cons
elhoFederalde
Nutricionistas

@cfn_nutri @cfn_nutricao facebook.com/
CFNonline

Conselho Federal
de Nutricionistas



Ameaças Externas

A ameaça externa ocorrida em 2021 que impactou diretamente as atividades do Conselho Federal de Nutricionistas foi a 
pandemia do novo coronavírus. Após a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o CFN adotou uma
nova dinâmica de trabalho com o objetivo de adequar a organização à nova realidade imposta à sociedade, instituindo
regime de teletrabalho para os funcionários e, em cumprimento às medidas de isolamento social orientadas pela OMS e 
pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, adotou o formato online  para a realização de reuniões plenárias, de 
gestão, técnicas (comissões e câmaras), administrativas e correlatas. 

A conjuntura econômica em consequência da pandemia também afetou sobremaneira os conselhos regionais. Houve um 
aumento considerável de pedidos de baixa provisória pelos profissionais, o que resulta em suspensão do pagamento neste
período de baixa, e uma redução de novas inscrições, que apresentou uma queda em relação ao crescimento ao longo
dos anos. Essa realidade trouxe consequente redução do repasse legal dos 20% dos conselhos regionais ao conselho
federal. Sensíveis à situação econômica que enfrentam os profissionais, o CFN congelou as anuidades de pessoas físicas e 
jurídicas para o exercício de 2021, fato este que também impactou na arrecadação no exercício. 
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2019 2020 2021

Nutricionistas TND

O CFN faz a inscrição de pessoas físicas (nutricionistas e técnicos de Nutrição e Dietética) e jurídicas registradas e cadastradas. 

Inscrições de Profissionais e Pessoas Jurídicas

222019 2020 2021

Pessoas Jurídicas Registradas

Pessoas Jurídicas Cadastradas

150.892

19.284

161.952

20.467

11.770

24.742

12.880

25.628

178.245

20.362

13.704

26.041
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Capítulo 02 - Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

A governança realizada pela Diretoria ocorre de forma sistemática por meio de reuniões periódicas, onde são
acompanhados, avaliados e monitorados os projetos, programas e ações previstas no planejamento estratégico, 
tendo como pano de fundo a compliance em relação as normas internas e externas nas ações desenvolvidas. 

As reuniões por meio de vídeoconferências se intensificaram na rotina organizacional, não somente como uma
ferramenta de acompanhamento dos processos internos, mas para a realização de reuniões técnico-
administrativas, deliberativas e demais atividades.
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Gestão orçamentária e financeira: é o perfil do gasto da Unidade Prestadora de Contas (UPC), evidenciando a evolução dos últimos
anos da execução orçamentária da despesa, com detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa.

A Resolução CFN nº 678, de 22 de dezembro de 2020 autorizou, o CFN, a execução de dotação orçamentaria de R$ 14.710.500,00 e foi
reformulado conforme Resolução CFN nº 704, de 16 de setembro de 2021, possuindo a dotação de R$ 15.228.121,44. 

Execução Orçamentária e Financeira 

A execução do orçamento ocorreu de forma Centralizada, visto que o CFN tem autonomia para gestão da dotação. Do total autorizado
em 2021 foram empenhados R$ 10.236.16,59, que representa 69,58%, liquidados R$ 9.222.962,72, corresponde a 62,70% e pagos R$
9.122.312,67, equivalente a 62,01% do aprovado no orçamento.

Capítulo 02 - Governança, Estratégia e Alocação de Recursos
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Distribuição de gastos
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60%

8%

32%

0%

Pessoal e Encargos Sociais Custeios e Ações Investimentos Transferências de Capital

52%

6%

38%

0%

4%

2020 2021
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Em relação ao percentual de gastos fixos, variáveis e com a fiscalização a 
distribuição do exercício de 2021 e 2020 do CFN ficou da seguinte composição:
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Fixos; 
R$ 8.334.528

Projetos/Variáveis; 
R$ 5.706.697

Fiscalização; 
R$ 1.003.775

Fixos
55,4% 

Projetos/Variáveis
37,9% 

Fiscalização
6,7% 

Total: R$ 15.045.000,00

2020

Fixos; 
R$8.692.086 Projetos/Variáveis; 

R$5.505.946 

Fiscalização; 
R$1.030.090 

Fixos
57,08%

Projetos/Variáveis
36,16%

Fiscalização
6,76%

Total: R$ 15.228.121,44

2021
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Desafios:

• Aperfeiçoar a classificação dos custos com a fiscalização, realocando não só as despesas/custos diretos, mas também as 
despesas que estejam em rubricas que não sejam expressamente da fiscalização;

• Aprimorar a eficiência da gestão orçamentária e financeira vinculada aos projetos e planejamento estratégico;

Próximos Passos:

• Promover melhorias no processo de execução do orçamento e planejamento estratégico;
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Estamos caminhando em um grande avanço realizado 
para o sistema com a introdução da ferramenta SEI para 
tramitação de documentos de forma eletrônica e 
transparente, a fim de melhorar os processos de 
prestações de contas dos Regionais e do Federal, com a 
participação do corpo funcional e dos conselheiros nos 
fluxos e processos de trabalho, o que possibilita o 
acompanhamento e análise das demonstrações contábeis 
de forma eletrônica, por sistema cloud computer, através 
de qualquer dispositivo eletrônico como computadores, 
celulares e tablets.

Em relação aos atos da Unidade Contábil do CFN, declaro 
que as informações constantes das Demonstrações 
Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das 
Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço 
Financeiro e Demonstração dos Fluxo de Caixa, regidos 
pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas 
de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao 

exercício de 2021, refletem nos seus aspectos mais 
relevantes a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial do Conselho Federal de Nutricionistas.

Vale ressaltar que as demonstrações contábeis estão 
disponíveis no portal da transparência da Autarquia no 
link: http://transparencia.cfn.org.br/,  obedecendo à Lei 
12.527/2011.

Renato de Oliveira Meireles
Contador CRC-DF 020748-O 

Coordenador da Unidade Contábil e Financeira do CFN

Declaração do Contador
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Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas

As ações contidas no Planejamento Estratégico são acompanhadas pelo Plenário do CFN, que tem como pauta
permanente as informações sobre a execução das atividades desenvolvidas previstas, que são monitoradas pelas
Comissões Permanentes, Câmaras Técnicas, Comissões e Grupos de Trabalho, Unidades Técnicas específicas por área e 
Assessorias. Nas plenárias são monitorados os projetos específicos e o andamento das atividades, com discussões e 
realinhamentos necessários para o desenvolvimento das ações planejadas. Nesta sequência, informamos os objetivos e 
diretrizes geais da administração e, na sequência, os objetivos, metas e realizações das unidades operacionais, sob 
respaldo das comissões permanentes e transitórias.
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Planejamento Estratégico do CFN
DIRETRIZES & OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Diretriz 1: Coordenar o sistema CFN/CRN e assistir os Conselhos Regionais.

Objetivo 1.1: Instituir, orientar e supervisionar os Conselhos Regionais.

Objetivo 1.2: Fortalecer o Sistema CFN/CRN.

Objetivo 1.3: Construir posicionamentos convergentes sobre temas diversos.

Diretriz 2: Disciplinar o exercício profissional de nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética (TND), funcionar como 

Tribunal de Ética Profissional e dispor sobre o Código de Ética e Conduta. Profissional.

Objetivo 2.1: Exercer função normativa, baixando os atos necessários à execução da Lei 6.583/1978 e à fiscalização do 

exercício profissional de Nutricionistas e TND.

Objetivo 2.2: Supervisionar e orientar os Conselhos Regionais de Nutricionistas quanto ao desenvolvimento das atividades de 

fiscalização do exercício profissional.

Objetivo 2.3: Atuar como Tribunal de Ética Profissional originário e recursal em Processos Disciplinares relacionados com o 

exercício profissional.

Objetivo 2.4: Atualizar o Código de Ética e Conduta Profissional de Nutricionistas.
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Diretriz 3: Avaliar a qualidade do ensino na área de Alimentação e Nutrição e a prática profissional dos Nutricionistas e TND.

Objetivo 3.1: Avaliar a qualidade dos cursos visando uma formação ética e técnica para uma prática profissional adequada 

em benefício da sociedade.

Objetivo 3.2: Aproximar o Sistema CFN/CRN dos cursos de Alimentação e Nutrição.

Objetivo 3.3: Qualificar a ação de fiscalização visando conhecer a atuação dos nutricionistas nos diversos campos de prática.

Diretriz 4: Contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional da população brasileira e do direito humano à 

alimentação adequada e saudável.

Objetivo 4.1: Promover ações de segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada e saudável.
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Diretriz 5: Divulgar as ações do Sistema CFN/CRN e fortalecer a comunicação direta com Nutricionistas e TND

Objetivo 5.1: Fortalecer as ações de comunicação do CFN.

Objetivo 5.2: Estabelecer comunicação direta do CFN com Nutricionistas e TND.

Objetivo 3.3: Dar visibilidade às ações do CFN.

Diretriz 6: Fortalecer a articulação do Sistema CFN/CRN com seus representantes em Comissões Externas, Conselhos de controle 

Social, com as entidades que compõem o FNEN e com os poderes da República

Objetivo 6.1: Melhorar a comunicação entre os conselheiros e representantes do Sistema CFN/CRN em Comissões Externas, 

Conselhos Sociais etc.

Objetivo 6.2: Fortalecer a articulação das entidades que compõem o FNEN.

Objetivo 6.3: Fortalecer articulação do Sistema CFN/CRN com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da República.

Planejamento Estratégico do CFN
DIRETRIZES & OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Diretriz 7: Otimizar processos gerenciais do CFN.

Objetivo 7.1: Otimizar as reuniões de Comissões e GT do CFN/CRN.

Objetivo 7.2: Garantir o monitoramento das ações planejadas.

Objetivo 7.3: Melhorar o processo de transição/mudança de gestão/plenário.
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Diretriz 8: Qualificar os processos de trabalho do CFN.

Objetivo 8.1: Realizar o mapeamento de processos, fluxos internos e definir competências e habilidades dos 

postos de trabalho do CFN.

Objetivo 8.2: Finalizar a revisão do Plano de Cargos e Salários.

Objetivo 8.3: Ampliar a equipe do CFN nas áreas de TI, Assessoria Parlamentar, Gestão de Pessoas e 

Comunicação.

Planejamento Estratégico do CFN
DIRETRIZES & OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Gestão

A Diretoria do CFN convocou e realizou 43 reuniões plenárias ao longo de 2021. 

A Diretoria do órgão também realizou 20 reuniões. 

Dentro do papel normativo do CFN, foram editadas 40 resoluções para orientar conselhos regionais; profissionais; 
pessoas jurídicas (PJ) e recém-formados, objetivando, por último, a ampliação da atenção alimentar e nutricional para 
a sociedade.

36

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas



Como forma de apoio para o alcance dos objetivos estratégicos e ações institucionais, o CFN conta um assessor 
parlamentar para o acompanhamento e monitoramento das atividades parlamentares junto aos três poderes, sobre as 
matérias de interesse institucional nas áreas de alimentação e nutrição, Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do 
exercício profissional. 

As atividades de monitoramento e acompanhamento se deram de maneira sistemática, dentro de um cenário de 
pautas parlamentares prioritárias de cunho nacional. Com a continuidade da pandemia em 2021, o trabalho foi
estabelecido de forma remota e em determinadas situações, com eventuais reuniões presenciais. 

O CFN integra o grupo de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos da Câmara dos Deputados que 
tem por finalidade defender projetos de interesse dos Conselhos, como também trabalhar contrário aos projetos que 
prejudicam.

Assessoria Parlamentar

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias
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Assessoria Parlamentar

Atualmente, a assessoria parlamentar está monitorando cerca de 177 projetos de Lei no Congresso Nacional, tais como:

PL 10367/2018 (Dep. Felipe Carreras – PSB-PE) que permite a dedução de despesas com nutricionistas da base de cálculo do 
Imposto de Renda Pessoa Física. O projeto encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
aguardando designação de relator. Já conversamos com a assessoria do deputado sobre este projeto e já estamos trabalhando
em conjunto com CONFEF ações positivas. 

PL 5881/2019 (Dep. Welinton Prado – PROS-MG) – planos e seguros privados de assistência à saúde, para incluir, na cobertura
de atendimento ambulatorial, os exames complementares solicitados por nutricionista. Já fizemos reunião com a assessoria
legislativa do deputado para discutirmos os próximos passos do projeto que atualmente está aguardando criação de comissão
temporária da Mesa para debate-lo.

PL 5075/2020 (Dep. Alexandre Frota – PSDB-SP) – determina a presença de nutricionista, devidamente inscrito no seu Conselho
de Classe, nas Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios brasileiros atendidos pelo SUS. Como também o PL 112/2021, 
que estabelece a obrigatoriedade da União, Estados e Municípios, fornecerem alimentação, gêneros alimentícios, as famílias
dos alunos matriculados em escolas públicas que não retornarem às aulas presenciais em virtude da pandemia do COVID-19 
foram elaborados a pedido do CFN.

Nota de destaque da assessoria

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias



Comissão de Comunicação (CCom)
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A Comissão de Comunicação do Conselho Federal de Nutricionistas é formada por sete conselheiras federais e mais
quatro colaboradores do órgão. Esta comissão dá suporte direto à Unidade de Imprensa e Comunicação (UIC) para o 
planejamento, programação e produção de peças, ações propostas pelo órgão (no ambiente de comunicação
social), avaliação e elaboração de projetos, aprovação de pautas, matérias e posts em todas as plataformas de 
comunicação utilizadas pelo CFN.

Resultado e Desempenho da Gestão

Unidade de Imprensa e Comunicação (UIC)

A Unidade de Imprensa e Comunicação (UIC) é responsável pela comunicação institucional do Conselho Federal de 
Nutricionistas (CFN). No escopo das atividades desenvolvidas estão: atendimento à imprensa, criação de peças para 
publicação nas redes sociais, cobertura de eventos de interesse do CFN, elaboração de matérias, produção de 
materiais informativos para a categoria, bem como assessorar tecnicamente a Diretoria e plenário do CFN. 



40

Unidade de Imprensa e Comunicação

Ações desenvolvidas com a Comissão de Comunicação (CCom/CFN)

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias

Ação Meta/objetivo Resultados Situação 

Postagens de cards, matérias e 

vídeos no site e redes sociais do 

CFN.

Aumento de 10% de visualizações, 

curtidas, compartilhamentos e seguidores
Crescente número de visualizações e interações

Concluída

Ação contínua

Reconfigurar o aplicativo do CFN. Disponibilizar o app no sistema IOS Não realizado, há a necessidade assessoria Suspensa

Divulgar as ações das parcerias 

do Sistema CFN/CRN.
100% das ações realizadas e aprovadas Divulgadas todas as parcerias 

Concluída

Ação contínua

Criação de material gráfico 100% das demandas
Não realizadas ações presenciais em função da 

pandemia
Suspensa

Desenvolver ações para 

comemorar os dias da Saúde e da 

Nutrição, do Nutricionista e do 

TND.

Atingir 100% dos nutricionistas e dos TND Desenvolvidas as 3 campanhas anuais previstas Concluída

Produzir documentário
1 documentário / participação em festivais 

e mostras de cinema
Atividade adiada para 2023 Suspensa

Promover o Encontro Nacional de 

Comunicação 2021 - Brasília 

presencial.

Realizar um encontro para reunir 100% 

dos coordenadores da comunicação e 

assessores

Realizado na modalidade à distância
Concluída

Realizar o I Workshop Imprensa 

Nacional

Reunir 20 representantes/jornalistas da 

imprensa nacional
Adiado para 2022 em função da pandemia Suspensa
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Unidade de Imprensa e Comunicação
Descritivo de produção

416 posts 
(Instagram)

Atendimento 
a imprensa; 

48

Matérias; 
174

A produção de conteúdo da Unidade de Imprensa e Comunicação 

manteve o ritmo de produtividade em 2021, mesmo com as 

limitações impostas pela pandemia.

Apresentamos conteúdos atualizados em 9 plataformas e 

estamos entre os cinco conselhos profissionais com mais 

seguidores nas redes sociais, com destaque para o nosso 

Instagram. Também executamos produções mais complexas, 

como vídeos, que foram filmados e editados nas dependências

do próprio órgão, obedecendo as orientações de distanciamento

social.

Nota de destaque da coordenação

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias



A Assessoria de Tecnologia da Informação funciona como estrutura de apoio transversal a todas as áreas do CFN. Ela 
tem atuado prioritariamente na informatização dos processos de trabalho, sustentação do parque de informática e 
modernização tecnológica do Sistema CFN/CRN. Para tanto, atua de forma integrada com os Conselhos Regionais, 
mantendo uma Comissão de TI que trabalha de forma permanente, buscando a integração entre CFN e CRN. Cabe, 
também, a esta assessoria a implantação, armazenamento e virtualização do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 
em todos os Conselhos Regionais.

Tecnologia da Informação
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DIRETRIZ 9: Informatizar o CFN e apoiar o Sistema CFN/CRNs.

DIRETRIZ OBJETIVO META ANALISE DE EXECUÇÃO

9.1 Projeto e Implantação de software de apoio à aprendizagem, executado 
num ambiente virtual para perpetuar conhecimento técnico no Sistema 

CFN/CRN

Permitir que o conhecimento técnico seja mantido 
e transmitido no Sistema CFN/CRN.

O software foi implantado, todavia por conta da 
pandemia de Covid-19 não houve a 

operacionalização dos cursos. 

9.2 Plano diretor de Tecnologia da Informação Instrumento para gestão da Tecnologia de 
Informação envolvendo diagnóstico, 

planejamento, abrangendo habilidades, 
competências, hardware, software, redes, 

sistemas de informações, infraestrutura e pessoal 
para atender às necessidades de informação com 

ações estratégicas, táticas e operacionais 
necessárias à Instituição.

O projeto permanece no PES da Assessoria de TI 
em 2021, uma vez que por conta da pandemia de 
Covid-19, não houve a possibilidade de iniciá-lo

9.3 Migração dos serviços de e-mail e mailling do CFN para nova 
prestadora de serviço

O CFN substituirá gradativamente o serviço 
Hospedagem Profissional III e Email Marketing V 
da Locaweb para prestadora de serviço estável, 

escalável e moderna.

O projeto permanece no PES da Assessoria de TI 
em 2021, uma vez que por conta da pandemia de 
Covid-19, não houve a possibilidade de iniciá-lo

Assessoria de Tecnologia da Informação

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas



44

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas

DIRETRIZ OBJETIVO META ANALISE DE EXECUÇÃO

9.4 Aquisição de softwares, hardwares, 
equipamentos, appliances, certificados 

e mobiliários

Softwares, hardwares, equipamentos, appliances, 
certificados e mobiliários adquiridos.

Foi realizado a migração do CPD do CFN para o 4 andar como medida 
cautelar diante os casos de alagamento que ocorreram no CPD do 3 

andar. Foi necessário a reforma elétrica e aquisição de racks para essa 
ação.

9.5 Assessor de TI se apropriar do Sistema 
Incorpware.

Assessor de TI capacitado no Sistema Incorpware. O projeto permanece no PES da Assessoria de TI em 2021, uma vez que 
por conta da pandemia de Covid-19, não houve a possibilidade de iniciá-

lo. Todavia o CFN planeja contratação de novo profissional com 
proficiência na ferramenta.

9.6 Gerar artefatos através de elementos do 

RUP para os softwares produzidos pelo 

CFN.

Gerar artefatos através de elementos do RUP para 
os softwares produzidos pelo CFN.

Parte dos sistemas começaram a ser documentados, em especial o 
Datavalid CFN.

9.7 Implantação, configuração de módulo 

Fale Conosco Nacional

Integrar o sistema de perguntas e respostas do 
Sistema CFN/CRN em uma única plataforma 

nacional.

O projeto permanece no PES da Assessoria de TI em 2022, uma vez que 
por conta da pandemia de Covid-19, não houve a possibilidade de iniciar 

o projeto.
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OBJETIVO META ANALISE DE EXECUÇÃO

9.8 Projeto para programa nacional de 
denuncias

Sistema unificado mobile e web para 
denúncias.

O projeto permanece no PES da Assessoria de TI em 2021, uma vez que por conta da pandemia 
de Covid-19, não houve a possibilidade de iniciar o projeto.

9.9 Projeto de estabilização da rede 
elétrica do CPD CFN

Estabilizar a rede do CPD do CFN de modo 
a permitir maior autonomia em momentos 

de ausência elétrica

Foi criado o termo de referência para compra de no breaks de 8 KVA para suporte elétrico no 
caso de ausência de energia primária. Com previsão para licitação em 2022.

9.10 Projeto de atualização de CIP física 
e implantação de CIP digital

Fornecimento de serviço continuado para 
emissão e personalização de cédulas de 
identidade do nutricionista, técnico em 

nutrição e dietética e aplicativo para 
visualização das células em smartphones 

e tablets

Tentou-se contratar consultor próprio para auxílio da Assessoria de TI, dado a complexidade do 
projeto. Diante o insucesso, passou-se a solução do diálogo competitivo como mecanismo para 

operacionalizar o projeto.

9.11 Adequação da LGPD no Sistema 
CFN/CRN

Promover treinamentos para os CRN e 
iniciar o projeto de adequação documental 

e de softwares produzidos pelo CFN à 
LGPD

Foi enviado ofícios para os CRN com orientações sobre o tema, realizado palestra com 
profissional certificado Exin, foi desenvolvido documentação quanto aos serviços eletrônicos do 

CFN e lançado o site  lgpd.cfn.org.br com as política de privacidade e consentimento para o 
tratamento de dados pessoais do titular.

9.12 Aquisição do Datavalid do Serpro Ferramenta que consulta as bases de 
dados originais de governo para validar 
informações biométricas, biográficas e 

cadastrais, para identificação de possíveis 
fraudes em documentos

Foi adquirido as licenças para conexões com a API do Datavalid via contrato com o Serpro. A 
Assessoria de TI desenvolveu plataforma para utiliza-la.

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas
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OBJETIVO META ANALISE DE EXECUÇÃO

9.11 Ações estratégica e exclusivamente emergenciais para 
socorro dos CRN

Aquisição de software, computadores ou servidores para 
CRN em situação emergencial ou grave crise tecnológica.

Foram enviados informes quanto a segurança da 
informação e demais questões técnicas correlatas 

a tecnologia para os CRN. Não houve a 
necessidade de aquisição de softwares e 

hardwares.

9.13 Evolução e Sustentação dos softwares produzidos pelo 
CFN

Garantir o funcionamento e evolução dos softwares 
produzidos pelo CFN

Foram realizadas ações de manutenção para 
impedir erros, imprecisões, falhas ou 

irregularidades que afetem as funcionalidades, 
desempenho, compatibilidade, usabilidade, 

confiabilidade, segurança, manutenibilidade e 
portabilidade das plataformas desenvolvidas pela 

Assessoria de TI, como também o 
desenvolvimento de novos softwares, a exemplo 

do E-nutricionistas.

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas
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Observação da Assessoria de Tecnologia da Informação

Nota-se, que a pandemia de Covid-19 produziu inúmeros desafios e aumento no volume de trabalho da 
Assessoria de Tecnologia da Informação do CFN, a exemplo da operacionalização contínua dos mecanismos 
que permitem o teletrabalho, o desenvolvimento de sistemas para atender deliberações e novas instruções de 
trabalho que se fizeram necessárias para o período. Nenhuma dessas, entre outras demandas, eram previstas.

Capítulo 03 - Objetivos, Ações e Metas
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Unidade Técnica

Tem suas finalidades definidas na Portaria CFN nº 21 de 22 de outubro de 2018, prestando assistência 
técnica à Diretoria, Plenário, Superintendência, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, Unidades e 
assessorias do CFN. Tem como uma das atividades principais a elaboração de projetos, textos técnicos, 
pareceres, posicionamentos, notas técnicas, notas públicas, e outras de interesse do CFN, a fim de 
subsidiar as estruturas internas nas incidências institucionais junto às instituições, entidades e estruturas 
públicas e privadas nos assuntos Alimentação e Nutrição, Segurança Alimentar e Nutricional, Direito 
Humano à Alimentação e Nutrição, e afins.
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Matriz de Monitoramento do Planejamento Estratégico

Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas - UT/CFN - Coordenador: Juarez Calil

Programas, projetos, ações 

ou atividades
Unidade Responsável Objetivo Metas

Resultados alcançados vinculados 

aos objetivos estratégicos e à Missão 

do CFN*

Situação até dezembro de 

2021

Associado à Diretriz 1 do PES: Coordenar o sistema CFN/CRN e assistir os Conselhos Regionais. 

Objetivo 1.1: Instituir, orientar e supervisionar os Conselhos Regionais. 

Objetivo 1.2: Fortalecer o Sistema CFN/CRN. 

[e]

à Diretriz 7: Otimizar processos gerenciais do CFN.

Objetivo 7.1: Otimizar as reuniões de Comissões e GT do CFN/CRN.

Objetivo 7.2: Garantir o monitoramento das ações planejadas.

Assistência técnica aos 

conselheiros federais
Unidade Técnica/CFN

Prestar assistência técnica aos 

conselheiros federais para o 

desempenho de suas funções

Assistir tecnicamente as Comissões de 

Comunicação, Ética, Fiscalização e 

Formação Profisisonal do CFN, os grupos 

de trabalhos e comissões especiais e 

transitórias

Comissões de Comunicação, Ética, 

Fiscalização e Formação Profisisonal do 

CFN, os grupos de trabalhos e 

comissões especiais e transitórias 

tecnicamente assistidos

Processo de trabalho contínuo

Reuniões da área técnica do 

Sistema CFN/CRN
Unidade Técnica/CFN

Realizar reuniões periódicas 

com a área técnica do Sistema 

CFN/CRN

Realização de reuniões mensais Realização de 10 reuniões em 2021

Processo de trabalho contínuo

Associado à Diretriz 2 do PES: Disciplinar o exercício profissional de nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética (TND), funcionar como Tribunal de Ética Profissional e dispor sobre o Código de 

Ética e Conduta. Profissional. 

Objetivo 2.1: Exercer função normativa, baixando os atos necessários à execução da Lei 6.583/1978 e à fiscalização do exercício profissional de Nutricionistas e TND.

Atualização do Portal de 

Resoluções
Unidade Técnica/CFN

Apresentar os atos 

administrativos normativos do 

CFN para toda a sociedade e 

possibilitar rápida consulta das 

resoluções vigentes por tema

Portal atualizado a cada nova Resolução 

publicada

Portal atualizado com todas as 

publicações realizadas até o momento

Processo de trabalho contínuo.

Todas as resoluções publicadas 

e atualizadas

Elaboração e Revisão de 

Resoluções, decisões 

normativas e demais 

documentos

Unidade Técnica/CFN Elaboração de minutas e 

revisão de resoluções, decisões 

normativas e demais 

documentos para subsidiar o 

plenário, diretoria e comissões

Minutas de resoluções, decisões 

normativas e demais documentos 

elaboradas e revisadas, quando 

demandado

Minutas de resoluções, decisões 

normativas e demais documentos 

elaboradas e revisadas, quando 

demandado.

Processo de trabalho contínuo

Norma aplicáveis às anuidade
Unidade Contábil e Financeira

Unidade Técnica/CFN

Apoiar a revisão de resolução 

sobre as normas gerais 

aplicáveis às anuidades

Norma publicada

Publicada 

Resolução CFN nº 533, de 22 de 

setembro de 2013 Norma publicada e amplamente 

divulgada
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Matriz de Monitoramento do Planejamento Estratégico

Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas - UT/CFN - Coordenador: Juarez Calil

Programas, projetos, ações ou atividades Unidade Responsável Objetivo Metas
Resultados alcançados vinculados aos objetivos 

estratégicos e à Missão do CFN*
Situação até dezembro de 2021

Diretriz 1: Coordenar o sistema CFN/CRN e assistir os Conselhos Regionais.

Objetivo 1.3: Construir posicionamentos convergentes sobre temas diversos.

[e]

Diretriz 4 do PES: Contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional da população brasileira e do direito humano à alimentação adequada e saudável. 

Objetivo 4.1: Promover ações de segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada e saudável. 

[e]

Diretriz 6: Fortalecer a articulação do Sistema CFN/CRN com seus representantes em Comissões Externas, Conselhos de controle Social, com as entidades que compõem o FNEN e com os poderes da República 

Objetivo 6.1: Melhorar a comunicação entre os conselheiros e representantes do Sistema CFN/CRN em Comissões Externas, Conselhos Sociais etc.

Representações Unidade Técnica/CFN Representar o CFN, quando designado Relatórios de representação entregues Relatórios de representação entregues Processo de trabalho contínuo

Nota Técnica sobre a atualização pela 

Agência Nacional de Saúde do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, a 

fim de constar o ressarcimento de 

exames laboratoriais solicitados por 

Nutricionista

Unidade Técnica/CFN

Elaborar Nota Técnica sobre a atualização 

pela Agência Nacional de Saúde do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, a fim 

de constar o ressarcimento de exames 

laboratoriais solicitados por Nutricionista

Nota Técnica publicada e amplamente divulgada aos 

deputados federais da Câmara dos deputados

Elaboração e disponibilização de Nota Técnica aos 

deputados federais da Câmara dos deputados

Atividade realizada e concluída em julho de 

2021

Novo posicionamento conjunto 

pela defesa e valorização do guia 

alimentar para a população brasileira

Unidade Técnica/CFN Elaborar novo posicionamento conjunto 

(Sistema CFN/CRN com Asbran, FNN e 

ENEN) pela defesa e valorização do guia 

alimentar para a população brasileira

Novo posicionamento elaborado e amplamente divulgado
Novo posicionamento elaborado e amplamente 

divulgado

Atividade realizada e concluída em junho de 

2021

Consulta Dirigida à sociedade da Anvisa 

sobre a Agenda Regulatória 2021- 2023
Unidade Técnica/CFN

Contribuir na etapa de participação social da 

Consulta Dirigida à sociedade da Anvisa 

sobre a Agenda Regulatória 2021- 2023

Submissão da contribuição do CFN no período da consulta 

dirigida

Envio da contribuição do CFN na consulta dirigida via 

SEI e e-mail após impossibilidade de envio em 

plataforma própria. A GGREG acusou o recebimento do 

documento e encaminhou para a área técnica 

responsável na Agência

Atividade realizada e concluída em 2021

Consulta Pública as prioridades para o 

desenvolvimento de diretrizes da OMS 

sobre o manejo integrado de crianças e 

adolescentes com obesidade - uma 

abordagem de atenção primária a saúde

Unidade Técnica/CFN

Contribuir na etapa de participação social da 

Consulta Pública da OMS sobre manejo 

integrado de crianças e adolescentes com 

obesidade

Submissão da contribuição do CFN no período da consulta 

pública
Envio da contribuição do CFN na consulta pública Atividade realizada e concluída em 2021

Encontro Técnico para Nutricionistas do 

PNAE 2021
Unidade Técnica/CFN

Participar, como palestrante, do Encontro 

Técnico para Nutricionistas do PNAE 2021

Presença confirmada no evento, como palestrante e 

recebimento de certificado
Palestra realizada e certificado recebido

Atividade realizada e concluída em março de 

2021

Projeto OCDE - rotulagem nutricional de 

alimentos
Unidade Técnica/CFN

Participar de consulta da OCDE sobe os 

aspectos práticos associados ao 

desenvolvimento da regulamentação 

brasileira de rotulagem de alimentos

Participação realizada
Participação realizada junto a demais organizações 

estratégicas da sociedade civil

Atividade realizada e concluída em 

dezembro de 2021

Cadastro de nutricionistas do FNDE -

CF/CFN, TI e CRNs

Unidade Técnica/CFN

Acompanhar o cadastro de nutricionistas do 

FNDE - CF/CFN, TI e CRNs
Avaliação do banco de dados de 2020 e 2021 Banco de dados de 2020 e 2021 avaliados

Atividade realizada e concluída em outubro 

de 2021
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Matriz de Monitoramento do Planejamento Estratégico

Unidade Técnica do Conselho Federal de Nutricionistas - UT/CFN - Coordenador: Juarez Calil

Programas, projetos, ações ou 

atividades
Unidade Responsável Objetivo Metas

Resultados alcançados vinculados aos 

objetivos estratégicos e à Missão do 

CFN*

Situação até dezembro de 2021

Associado à Diretriz 5 do PES: Divulgar as ações do Sistema CFN/CRN e fortalecer a comunicação direta com Nutricionistas e TND 

Objetivo 5.2: Estabelecer comunicação direta do CFN com Nutricionistas e TND. 

Objetivo 3.3: Dar visibilidade às ações do CFN.

Fale Conosco Unidade Técnica/CFN

Ser um canal de atendimento de 

dúvidas e condutor de opiniões, 

sugestões, reclamações e 

problemas da sociedade com o 

CFN

95% das demandas recebidas, respondidas

5.654 das 5667 mensagens recebidas 

foram respondidas, o que equivale a 

97,77%

Processo de trabalho contínuo.

De 01 janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2021, foram 

recebidas 5667 mensagens. 

97,77% foram respondidas

Produção de conteúdo

Unidade Técnica/CFN Produzir conteúdo para materiais 

de apoio de divulgação (cartazes, 

folders, manuais, cartilhas, entre 

outros)

Conteúdos elaborados, sempre que 

demandado

Conteúdos elaborados, sempre que 

demandado
Processo de trabalho contínuo
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Resultados da área fim

•Número total de fiscalizações realizadas;
A fiscalização é realizada pelos Conselhos Regionais.

•Número de denúncias recebidas e analisadas;
04 denúncias originárias recebidas e analisadas.

•Número total de autos de infração e notificações semelhantes;
Apenas as 4 originárias.

•Número de processos instaurados e julgados;
04 processos ético-disciplinares instaurados, 01 com instrução concluída.

•Número de processos instaurados que não tiveram êxito em sua execução, com as 
respectivas causas identificadas;
Não houve.

•Informações sobre a gestão das atividades relacionadas à arrecadação das multas 
aplicadas, bem quanto à cobrança de inadimplentes.
A arrecadação decorrente de multas é realizada pelos Conselhos Regionais.

•Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão encaminhados ao 
Ministério Público.
Os processos de exercício ilegal são realizados pelos Conselhos Regionais.
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Demandas registradas nos tópicos:

Tópico
Protocolos de atendimento no ano

N %

Sistema CFN/CRN 951 16,78%

Teleconsulta 684 12,07%

Práticas integrativas e compl. 336 5,93%

Questões trabalhistas 249 4,39%

Atuação de leigos 212 3,74%

Formação profissional 176 3,11%

Outros 157 2,77%

Questões éticas e de conduta 134 2,36%

Comunicação 122 2,15%

Atuação do nutricionista 108 1,91%

Responsabilidade técnica 100 1,76%

Pessoa Jurídica 99 1,75%

Coronavírus 80 1,41%

Não encontrei minha inscrição 66 1,16%

Título de especialista 65 1,15%

Eventos 65 1,15%

Exames laboratoriais 59 1,04%

Técnico em Nutrição e Dietética 58 1,02%

Atuação ou graduação no exterior 32 0,56%

Suplementos 30 0,53%

Informações sobre nutrição 23 0,41%

Fitoterápicos 12 0,21%

Observatório Covid-19 0 0,00%

_Erro 287 5,06%

_Spam 1562 27,56%

Total 5667 100,00%

Atendimento ao público externo

OBJETIVOS: prestar informações para regionais, colaboradores e o público em 
geral e atender e orientar profissionais.

DIFERENTES FONTES:

Minutas de resposta as solicitações via e-mail cfn@cfn.org.br, Facebook, 
Instagram, e-SIC (transparência);

Resposta direta às solicitações via “Fale Conosco” do CFN pela plataforma 
OSTicket com protocolo exclusivo ao usuário: 5.667 protocolos de atendimento 
(cada protocolo pode incluir a troca de múltiplos e-mails).

mailto:cfn@cfn.org.br
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Câmara Técnica de Exercício Profissional

A Câmara Técnica de Exercício Profissional é coordenada pela nutricionista Liliana Paula Bricarello, colaboradora do 
CFN. Esse coletivo tem a missão de propor, revisar e aprimorar normas referentes ao exercício profissional da Nutrição 
em todas as áreas de atuação do nutricionista e do técnico em Nutrição e Dietética. No ano de 2020, o trabalho deste 
grupo foi especialmente intensificado por demandas à adequação do exercício profissional ao teleatendimento, 
motivado pela pandemia de Covid-19.
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Matriz de Monitoramento do Planejamento Estratégico - Câmera Técnica de Exercício Profissional 

Coordenadora: Liliana Paula Bricarello - Colaboradora Federal do CFN

Programas, projetos, ações ou 

atividades
Unidade Responsável Objetivo Metas

Resultados alcançados vinculados aos 

objetivos estratégicos e à Missão do CFN*
Situação até dezembro 2021

Grupo de Trabalho das Práticas 

Integrativas e Complementares em 

Saúde (PICS) – transformado em 

Comissão Especial

Associado à Diretriz 2: Disciplinar o 

exercício profissional de nutricionistas 

e técnicos em Nutrição e Dietética 

(TND), funcionar como Tribunal de 

Ética Profissional e dispor sobre o 

Código de Ética e Conduta 

Profissional.

Objetivo 2.1: Exercer função 

normativa, baixando os atos 

necessários à execução da Lei 

6.583/1978 e à fiscalização do 

exercício profissional de 

Nutricionistas e TND.

Câmera Técnica de Exercício 

Profissional (CTEP)

Coordenadora do GT e da CET-

PICS: Vânia Passero - Conselheira 

CFN

Objetivo do Grupo de Trabalho:

Analisar as práticas integrativas e 

complementares reconhecidas pelo 

Ministério da saúde e as suas 

aplicações no exercício do 

nutricionista.

Elaboração de Minuta de Resolução 

e outros direcionamentos sobre as 

PICS que contemplem:

1. Identificação de quais PICS 

poderão ser reconhecidas pelo 

Sistema CFN/CRN na prática do 

nutricionista;

2. Indicação dos critérios e condições 

para reconhecimento das possíveis 

novas práticas integrativas pelos 

Conselhos de Nutricionistas;

3. Identificação de quais práticas 

poderão ser internalizadas no rol de 

especialidades registradas pelo 

Sistema CFN/CRN;

4. Apresentação de sugestões de 

como o Sistema CFN/CRN fará o 

reconhecimento das práticas 

elencadas pelo GT;

5. Identificação de quais das novas 

práticas elencadas pelo GT possui 

cursos de formação específica.

Publicação da Resolução CFN º 679, de 19 de janeiro de 

2021, que Regulamenta o exercício das Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) pelo 

nutricionista e dá outras providências.

Publicação da Resolução CFN º 680, de 19 de janeiro de 

2021, que Regulamenta a prática da fitoterapia pelo 

nutricionista e dá outras providências.

Publicação da Resolução CFN º 681, de 19 de janeiro de 

2021, que Regulamenta a prática de acupuntura pelo 

nutricionista, e dá outras providências.

Lançamento das Resoluções no Conbran 2021 com mesa 

e palestra sobre o tema

Escuta aos CRNs sobre os questionamentos relacionados 

às PICS recebidos localmente e os aspectos que 

consideram importante para elaboração de materiais 

orientativos aos profissionais e fiscais

Plantão de dúvidas sobre as PICS para fiscais e 

interessados e apresentação da versão inicial da 

plataforma de cadastro em Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde e Fitoterapia

Elaboração e disponibilização do Programa de Orientação 

aos Profissionais sobre as PICS e sobre a Fitoterapia

“LIVE” sobre as PICS no âmbito da atuação do 

nutricionista

Elaboração e divulgação de documento com Perguntas e 

respostas sobre as PICS

3 Resoluções no âmbito do GT 

publicadas; 

GT tranformado em Comissão 

Especial e Transitória com novo 

plano de trabalho específico 

elaborado e aprovado em Plenária do 

CFN.

Plataforma de cadastro em PICS e 

Fitoterapia elaborada e amplamente 

divulgada

Elaboração e disponibilização do 

Programa de Orientação aos 

Profissionais sobre as PICS e sobre 

a fitoterapia

Elaboração e divulgação de 

documento com Perguntas e 

respostas sobre as PICS

Grupo de Trabalho de 

Especialidades

Associado à Diretriz 2: Disciplinar o 

exercício profissional de nutricionistas 

e técnicos em Nutrição e Dietética 

(TND), funcionar como Tribunal de 

Ética Profissional e dispor sobre o 

Código de Ética e Conduta 

Profissional.

Objetivo 2.1: Exercer função 

normativa, baixando os atos 

necessários à execução da Lei 

6.583/1978 e à fiscalização do 

exercício profissional de 

Nutricionistas e TND.

Câmera Técnica de Exercício 

Profissional (CTEP)

Coordenadora do GT: Ana Maria 

Bartels Rezende - colaboradora 

externa

Objetivo do Grupo de Trabalho:

Averiguar a necessidade de 

ampliação das especialidades e 

propor, se necessário, novas áreas 

de atuação e especialidades para o 

Nutricionista.

Nova resolução publicada em março 

de 2021.

Publicada Resolução CFN nº 689, de 04 de maio de 2021 

que regulamenta o reconhecimento de especialidades em 

Nutrição e o registro, no âmbito do Sistema CFN/CRN, de 

títulos de especialista de nutricionistas.

GT tranformado em Comissão 

Especial e Transitória. Elaborado 

quadro de especialidades para 

subsidiar nova Resolução do CFN 

sobre o tema.

Resoluçaõ publicada.
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Matriz de Monitoramento do Planejamento Estratégico - Câmera Técnica de Exercício Profissional 

Coordenadora: Liliana Paula Bricarello - Colaboradora Federal do CFN

Programas, projetos, ações ou 

atividades
Unidade Responsável Objetivo Metas

Resultados alcançados vinculados aos 

objetivos estratégicos e à Missão do CFN*
Situação até dezembro de 2021

Grupo de Trabalho de Casos Éticos 

Comentados

Associado à Diretriz 2: Disciplinar o 

exercício profissional de nutricionistas 

e técnicos em Nutrição e Dietética 

(TND), funcionar como Tribunal de 

Ética Profissional e dispor sobre o 

Código de Ética e Conduta 

Profissional.

Objetivo 2.2: Supervisionar e orientar 

os Conselhos Regionais de 

Nutricionistas quanto ao 

desenvolvimento das atividades de 

fiscalização do exercício profissional.

Câmera Técnica de Exercício 

Profissional (CTEP)

Coordenadora: Fabiana Poltronieri -

colaboradora externa

Criar publicação com casos éticos 

comentados baseados em situações 

vivenciadas por nutricionistas em seu 

cotidiano profissional, considerando as 

diversas áreas de atuação e as 

especificidades regionais.

Realizar escutas online junto aos 

nutricionistas e Comissões de Ética 

dos regionais, bem como a análise de 

documentos para subsidiar a 

publicação do material.

Após escuta online realizada aos nutricionistas e

às Comissões de Ética dos Regionais, foi produzida 

minuta da publicação com casos éticos comentados. A 

minuta foi disponibilizada aos CRNs e as contribuições 

foram enviadas ao GT para análise.

A Câmara Técnica aguarda o retorno 

do produto pelo GT para submissão da 

minuta ao plenário.

Projeto Emissão de Pareceres 

Técnicos

Associado à Diretriz 1 do PES: 

Coordenar o sistema CFN/CRN e 

assistir os Conselhos Regionais.

Objetivo 1.3: Construir 

posicionamentos convergentes sobre 

temas diversos.

Câmera Técnica de Exercício 

Profissional (CTEP)

Coordenadora: Liliana Paula Bricarello

- Colaboradora Federal do CFN

Emitir pareceres técnicos atualizados 

sobre temas relacionados à 

alimentação e nutrição, fundamentados 

em evidências científicas, que 

contribuam para uma prática 

profissional pautada na ética e 

comprometida com a Segurança 

Alimentar e Nutricional, em benefício 

da sociedade. Público: nutricionistas, 

Técnicos em Nutrição e Dietética, 

Conselheiros e Técnicos do Sistema 

CFN/CRN

Revisão de documentos publicados 

pelo CFN

Projeto paralizado em virtude da pandemia e do 

término da gestão 2018/2021.

Projeto paralizado em virtude da 

pandemia e do término da gestão 

2018/2021.

Emissão de novos pareceres técnicos 

elaborados pela CTEP

Emissão de novos pareceres técnicos 

elaborados por especialistas, a partir 

de convite e/ou chamamento público



Comissão de Formação Profissional (CFP)

Conforme definido no seu planejamento para o ano de 2019, a Comissão atuou fortemente no processo de revisão
das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Nutrição, cujo processo está em andamento no CNE/MEC. 
Realizou o Seminário Nacional de Formação Profissional, com participação de cerca de 8º representações de 
Instituições de Ensino Superior de todo o país, cujo tema foram as DCN, gerando grande impacto na sensibilização
da área acadêmica para esse tema de enorme relevância para a formação de um profissional que corresponda às
necessidades sociais e de saúde da população na área de Alimentação e Nutrição.
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Comissão de Formação Profissional

Diretriz 2: Disciplinar o exercício profissional de nutricionistas e técnicos em Nutrição e Dietética (TND), funcionar como
Tribunal de Ética Profissional e dispor sobre o Código de Ética e Conduta. Profissional.

Ação Meta/objetivo Resultados Situação 

Revisão da Resolução CFN nº 

418 (estágio)

Publicar Resolução Publicada e divulgada Resolução Nº 698, de 11 

de agosto de 2021 - Dispõe sobre as atribuições 

do nutricionista quanto à orientação e à 

supervisão dos estágios de Nutrição

Concluída

Orientações sobre Estágios 

durante a pandemia 

Criação de Grupo de Trabalho para 

elaboração de material para orientar o 

nutricionista a respeito do estágio 

obrigatório remoto, no contexto da 

pandemia e em caráter excepcional, 

norteado pela base legal vigente

Orientações concluídas e publicadas Divulgação suspensa

Estudo sobre Residência 

Multiprofissional 

Criação de Grupo de Trabalho de Estudo 

sobre Residência Multiprofissional -

Estudar a estrutura organizacional dos 

Programas de Residência em área 

profissional da saúde, seja na modalidade 

uniprofissional ou multiprofissional, que 

apresentem o nutricionista como 

profissional de saúde participante, 

considerando a Resolução CFN nº 570, 

de 16 de abril de 2016 que revogou a 

Resolução CFN nº 335, de 2004.

Quatro (4) Reuniões online e uma (1) presencial Proposta de minuta e análise jurídica

Realizar Reuniões com as CFP 

Regionais

Manter o diálogo permanente com as 

comissões regionais (trimestral)

03 reuniões realizadas online Concluída

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_698_2021.html
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Comissão de Formação Profissional

Realizar encontro de formação no 

CONBRAN 2021

Discutir assuntos pertinentes à formação do 

Nutricionista e elaborar relatório com vistas a 

qualificar a reestruturação das DCN

Reunião realizada em Janeiro 2021 online Concluída

Pactuar com os Conselhos Regionais e 

realizar visitas às IES que oferecem os 

cursos de Nutrição para ações 

orientadoras e incentivo a inscrição dos 

docentes e dos coordenadores no CRN

Aproximar as IES conjuntamente com CRN e 

aumentar a adesão dos docentes  ao Sistema 

CFN/CRN

Não foi possível realizar as visitas por conta da pandemia 

de COVID-19

Cancelada

Realizar reuniões com CNE, CNS, 

Conselhos Federais da Área da Saúde 

para discussão das DCN

Publicar as novas DCN Encaminhada proposta de DCN para avaliação do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Conselho Nacional 

de Educação (CNE)

Em andamento

Participar em Eventos de Formação de 

Conselhos Profissionais Diversos e dos 

CRN

Aproximar de outros conselhos e aquisição de 

Know How por meio de experiências exitosas

Não foi possível participar dos eventos por conta da 

pandemia de COVID-19

Cancelada

Realizar reuniões com a SERES/MEC Discutir pautas diversas atinentes a formação com 

reuniões dentro do período de diária

Uma reunião realizada presencial dia 25 de outubro de 

2021

Concluída

Contratar assessoria especializada para 

elaboração/revisão de documentos 

relativos as DCN

Realizar a revisão dos materiais elaborados pelo 

GT/DCN

Não foi necessária a contratação deste serviço no ano de 

2021

Suspensa

Elaboração de publicações referente a 

formação do Nutricionista

Publicar e imprimir dois materiais com até 150 

páginas, coloridas, 1000 impressões (cada)

Publicação somente online Suspensa

Posicionamento sobre "matérias 

profissionais dos cursos de graduação 

em nutrição e das disciplinas de nutrição 

e alimentação nos cursos de graduação 

da área de saúde e outras afins" (Lei nº 

8.234/1991)

Publicar posicionamento Não realizada Não iniciada

Participação em reuniões da Comissão

de Educação do Fórum dos Conselhos

Federais da Área da Saúde

Participar das reuniões para discussão e 

elaboração de propostas para a área da educação 

em todas as formações

Participação das reuniões Em andamento

Retomada do trabalho de avaliação dos 

processos de cursos de Nutrição

Avaliar os processos de cursos de Nutrição 

(reconhecimento e autorização) encaminhados 

pelo MEC

Avaliações realizadas

04 processos

Em andamento

Participação em reuniões da Comissão 

Intersetorial de Recursos Humanos e 

Relações de Trabalho

Participar da Câmara técnica para análise de 

processos de reconhecimento e autorização de 

cursos da área da saúde

Avaliações realizadas Em andamento

Ação Meta/objetivo Resultados Situação 

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Livro_Encontro_Nacional_de_Formação_Profissional_CFN.pdf


O exercício ético dos nutricionistas e dos técnicos em Nutrição e Dietética para a prestação de serviços de 
qualidade à sociedade é um dos grandes desafios e meta permanente do CFN. Para tanto, a Comissão de 
Ética centrou suas atividades na revisão e aperfeiçoamento dos instrumentos que norteiam os processos
Éticos no Sistema CFN/ CRN, a exemplo da elaboração da Política Nacional de Ética e Processamento
Disciplinar, a revisão da Resolução de Processamento Disciplinar e a elaboração do Glossário de Termos
Técnicos. Buscou ainda recursos tecnológicos para a informatização das denúncias de processos éticos. 
Realizou o Seminário Nacional de Ética, evento contido no planejamento anual do setor, o que resultou em
um relevante evento para consolidação da atuação do Sistema CFN/CRN de forma alinhada centrado nos
mesmos princípios, com instrumentos uniformizados.
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Ação Meta/objetivo Resultados Situação Recomendações / Obs.

Manual Orientativo do Estudante Produzir o material no período de janeiro a 

dezembro de 2021 com tiragem mínima de 

1000 exemplares

Não realizada em decorrência da pandemia de 

Covid-19 e alteração de Gestão

Não iniciada Atividade transferida para 2022

Revisar e finalizar o Glossário 

Temático: Ética e Nutrição

Finalizar, publicar e divulgar o Glossário 

Temáticio: Ética e Nutrição no período de 

janeiro a junho de 2021 com tiragem 

miníma de 300 exemplares

Foram realizadas 33 reuniões no período de 

janeiro a dezembro de 2021; 

Foram elencados 543 termos no glossário que 

estão em revisão para posterior publicação

Em andamento

Atividade a ser finalizada em 2022

Participar dos eventos promovidos 

pelas CEs dos regionais

Promover maior integração das CE dos 

regionais com a CE do CFN por meio de 

participação de um membro da CE/CFN 

em cada regional  

Não realizadas reuniões presenciais em 

decorrência da pandemia de Covid-19

procede

Suspensa Atividade a ser retomada em 2022

Seminário Nacional das 

Comissões de Ética do Sistema 

CFN/CFN

Realizar o Seminário no mês de 

outubro/novembro de 2021 com a 

participação de cerca de 61 integrantes

Realização do Seminário; número de 

participantes

Suspensa Atividade transferida para março de 2022

Criar GT para revisão do Código 

de Ética

Revisar e ajustar o CEC no período de 

janeiro a dezembro de 2021

Não realizada em decorrência da pandemia de 

Covid-19 e alteração de Gestão

Suspensa Atividade transferida para 2022

Política Nacional de Ética Elaborar a política nacional de ética do 

Sistema CFN/CRN

Houve a publicação da Política em maio de 

2021 (Resolução n. 690/2021)

Concluída Link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-690-

de-6-de-maio-de-2021-318460799 

Reuniões de comissões Analisar todos os processos éticos no 

período de janeiro a dezembro de 2021; 

atender todas demandas recebidas dos 

regionais e/ou profissionais no período de 

janeiro a dezembro de 2021

Não foram realizados julgamentos de processos 

éticos em 2021 em decorrência da pandemia de 

Covid-19.

7 processos éticos elaborados os pareceres, 

porém sem julgamentos;

4 processos éticos originários, porém, ainda em 

andamento;

O tempo de tramitação dos processos tem sido 

em média de 20 meses no CFN;

número de demandas atendidas dos regionais 

e/ou profissionais: não possuímos essa 

informação contabilizada.

Em andamento Ação permanente.

GT para elaboração de Instruções 

de Trabalho da versão revisada 

da Resolução 321/2003

(Resolução 705/2021)

Elaborar instruções de Trabalho e 

documentos modelos anexos para 

aplicação da versão revisada da 

Resolução 321/2003, no período de 

janeiro a dezembro de 2021 (Resolução 

705/2021)

Foram elaboradas 5 Instruções de Trabalho e 

67 documentos modelos e 6 instruções de 

trabalho necessários para o acompanhamento 

de processos

Em andamento Atividade será finalizada até julho de 2022, quando a 

Resolução 705/2021 entrará em vigor.



Comissão de Fiscalização

Sendo um importante pilar dos Conselhos Profissionais, a atividade de fiscalização é uma das agendas prioritárias no 
Sistema CFN/CRN. Cabe ao Conselho Federal, o papel de definir, em conjunto com os Conselhos Regionais a 
política nacional de fiscalização, bem como os instrumentos normativos para execução dessas atividades. As 
atividades fiscalizatórias são baseadas em instrumentos denominados Roteiros de Visita Fiscal- RVT para cada uma
das áreas de atuação do nutricionista. 

Devido ao dinamismo das políticas públicas da área de alimentação e nutrição, a ampliação das áreas de atuação, e 
consequente diversificação da prestação dos serviços pelo nutricionista, esses RVT foram revistos durante o ano de 
2019, para um maior apoio ao profissional no exercício da profissão. Em outro giro, foram também revisadas
Resoluções afetas à área e publicação do Manual de Conduta Fiscal como instrumentos de apoio à atividade e ao
fiscal.

Com a finalidade de integrar ações e alinhar procedimentos para a ação fiscalizatória, foram realizados Encontros
Nacionais com os setores de fiscalização dos Conselhos Regionais e um Encontro dos Fiscais de todo o Sistema, 
evento que historicamente compões a agenda da Fiscalização do Sistema CFN/CRN.
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Ação Meta/objetivo Resultados Situação Recomendações / Obs.

Implementar a Resolução CFN nº 

702 de 15 de setembro de 2021, que 

dispõe sobre o registro e cadastro 

de Pessoas Jurídicas nos Conselhos 

Regionais de Nutricionistas e dá 

outras providências

Resolução e instrução de trabalho (IT) em 

vigor

e

Realização de Seminário sobre Resolução 

CFN nº 702/2021 e IT 

Procedimentos de registro e cadastro de PJ 

unificados nos Regionais

Resolução CFN nº 702/2021 e IT

aguardando implementação dos

procedimentos relacionados ao Sistema

Incorp

Acompanhar a implementação dos 

procedimentos relacionados ao Sistema 

Incorp

Resolução de Cadastro da atuação

do Nutricionista como profissional

liberal autônomo nos Conselhos

Regionais de Nutricionistas (CRN)

Resolução CFN nº 670/2021 e respectiva IT 

implementados nos Regionais
Procedimentos de cadastro de nutricionistas 

autônomos unificados nos Regionais

Resolução CFN nº 670/2021 e IT em

implementação dos procedimentos

relacionados ao Sistema Incorp

Acompanhar a implementação dos

procedimentos relacionados ao Sistema

Incorp

Reestruturar os Roteiros de Visita

Técnica (RVT) e construir as

instruções de trabalho

correspondentes

Construir instrumento de orientação

para prática em Fitoterapia e nos

Estágios

10 RVT reestruturados

e

2 Instrumentos criados

RVT pactuados

E 

Instrumentos de Fitoterapia e Estágios pactuados

Falta a pactuação de 4 RVT e dois 

instrumentos

Permitir continuidade das reuniões do GT

ITS para que possam finalizar os

procedimentos da IT

Implementar a Resolução CFN nº

703 de 15 de setembro de 2021, que

dispõe sobre a Certidão de Registro

de Atestado de Capacidade Técnica

de Pessoa Jurídica e o Atestado de

Responsabilidade Técnica por

Execução de Serviços, expedidos

pelos Conselhos Regionais de

Nutricionistas, para fins de

comprovação de qualificação técnica

por execução de serviços nas áreas

de alimentação e nutrição, e dá

outras providências

Resolução e instrução de trabalho (IT) em 

vigor

Procedimentos de Registro de Atestado de 

Capacidade Técnica de Pessoa Jurídica e o 

Atestado de Responsabilidade Técnica por 

Execução de Serviços unificados nos Regionais

Procedimentos de TI da IT em processo de 

desenvolvimento com CTI

Acompanhar a implementação dos

procedimentos relacionados ao Sistema

Incorp



Comissão de Fiscalização
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Realizar Jornada de Atualização Técnica

de Fiscais dos nutricionistas fiscais do

Sistema CFN/CRN

Atualização técnica de 80% dos nutricionistas

fiscais do Sistema CFN/CRN
X JATF programada (2022) Programação em estudo Garantido no PES a realização da X JATF

Reunião técnica entre CF/CFN, CF/CRN e

coordenadores do Setor de Fiscalização Discussão das ações e procedimentos de

fiscalização

no âmbito Sistema CFN/CRN ENF em maio Programação em estudo

Garantido no PES a realização de reunião anual

Reunião técnica dos coordenadores do

Setor de Fiscalização e coordenadora

CF/CFN

Realização de 2 reuniões presenciais e por vídeo

para análise e discussão de procedimentos da

fiscalização no âmbito Sistema CFN/CRN

Atualização de quadro com as demandas Contínuo
Garantido no PES a realização de duas reuniões

anuais

Acompanhar implantação da IT para

atender a Resolução CFN nº 689/2021

(Especialidades)

IT com procedimentos definidos na Resolução CFN

nº 689/2021 (Especialidades) implantados no

sistema de informação (CFN e Incorp)
IT aplicável 

Procedimentos de TI da IT em processo de 

desenvolvimento com CTI e Incorp

Acompanhar a implementação dos procedimentos

da Resolução CFN nº 689/2021relacionados ao
Sistema Incorp

Participação na Comissão de Fiscalização

(COF) do FCFAS

Conhecer a realidade de outros conselhos e

aquisição de know how através de experiências

exitosas

Participação nas reuniões Contínuo Manter a participação do CFN nas reuniões

Instrução de trabalho - padronização das

análises de denúncias referente ao

exercício ilegal da profissão por leigos.

IT com procedimentos padronizados adotados

Regionais

IT finalizada Revisão final para aplicação nos Regionais Permitir continuidade das reuniões do GT para que

possam finalizar os procedimentos da IT

Produção de materiais institucionais para 

uso pela fiscalização

E 

Campanha de valorização da fiscalização

Material produzido e fiscalização valorizada Valorização das ações de fiscalização por meio de material

institucional e campanhas

Em estudo a partir de sugestões recebidas pelos 

Regionais

Ação Meta/objetivo Resultados Situação Recomendações / Obs.



Comissão de Tomada de Contas (CTC)

65

A Comissão de Tomada de Contas do CFN é formada por conselheiros do órgão que tem o objetivo de apreciar
contratos, licitações, pagamentos e, também, apurar a responsabilidade por ocorrência de dano financeiro ao
órgão a fim de obter o respectivo ressarcimento. Ela se reúne periodicamente, com pauta previamente definida e 
produz pareceres a cada final de análise processual.

Resultado e Desempenho da Gestão
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Um dos principais riscos identificados pela entidade é a situação
de pandemia pelo novo coronavírus Sars - Cov- 2 e suas
variantes, que gera uma instabilidade no cenário de inserção do
nutricionista no mercado e consequente baixa de profissionais
inscritos e registrados nos Conselhos Regionais, tendo como
consequência uma baixa arrecadação.

Ficam ainda e consideravelmente prejudicada a função
fiscalizatória dos Conselhos Regionais, em função da suspensão
das visitas presenciais. Em relação às funções normativas, o CFN
editou resoluções no sentido de melhor orientar os Conselhos
Regionais, os profissionais, as pessoas jurídicas e a sociedade
sobre novos procedimentos adaptados e/ou readequados em
função da pandemia.

Medidas trabalhistas do Governo para enfrentar os impactos da
pandemia do novo coronavírus nas atividades econômicas de
forma a preservar os empregos e renda dos trabalhadores,
impactam diretamente na atuação do nutricionista que pode ter
suas relações de trabalho precarizadas e instáveis. A proposta
de Emenda Constitucional n° 108/2019 também foi uma
ameaça, até que em setembro de 2021 a PEC foi arquivada.

Para além das suas funções legais e regimentais, a atuação dos
Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas vem sendo
marcada pela atuação em defesa da sociedade, atuando na
construção e defesa das políticas públicas relacionadas com
alimentação e nutrição, especialmente as de caráter regulatório
da alimentos.
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Neste capítulo veremos as atividades e ações desempenhadas por todas as unidades operacionais, assessorias e comissões
(permanentes e transitórias) do órgão com vistas a atender as demandas institucionais e, também, de interesse público em relação
à Nutrição. São destaques específicos, propostos pelos coordenadores e assessores, em atenção ao papel institucional do órgão e 
em cumprimento às ações de curto, médio e longo prazo listadas no planejamento estratégico 2021.

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias



Na governança das atividades normativas da gestão, as Resoluções, (de caráter técnico, administrativo ou de procedimentos internos) 
foram utilizadas pela Gestão para regulamentar/atualizar/adequar as normas e portarias existentes, pelo fato de impactarem
diretamente, seja no exercício profissional, seja na dinâmica interna dos Conselhos Federal e Regionais. Assim, foram baixadas/revisadas, 
as seguintes Resoluções.

Atividades Normativas Internas
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RESOLUÇÃO CFN Nº 679, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 Regulamenta o exercício das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) pelo nutricionista e dá outras

providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 680, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 Regulamenta a prática da fitoterapia pelo nutricionista e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 681, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

RESOLUÇÃO SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS

Nº 1012034-72.2021.4.01.3400 PELO JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Regulamenta a prática de acupuntura pelo nutricionista, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 682, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 Normatiza o regulamento eleitoral do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), aprovado pela Resolução CFN nº 438, de 19

de dezembro de 2008, quanto à composição de vagas de Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes no Plenário do CFN.

RESOLUÇÃO CFN Nº 683, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. Regulamenta os meios de protocolo de documentos e requerimentos para as eleições do Conselho Federal de Nutricionistas

(CFN), e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 684, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021. O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) resolve, em caráter excepcional, suspender o disposto no artigo 36 da Resolução

CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018, que aprova o Código de Ética e de Conduta dos Nutricionistas.

RESOLUÇÃO CFN Nº 685, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021 Altera para 2020, o exercício da dívida de anuidade, prevista no artigo 2º da Resolução CFN nº 658, de 10 de julho de 2020,

que autoriza os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) a parcelar dívidas dos seus inscritos, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 686, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. Altera o prazo previsto no inciso I do parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFN nº 533, de 22 de setembro de 2013, que

dispõe sobre normas gerais aplicáveis às anuidades.

RESOLUÇÃO CFN Nº 687, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021. Revoga a Resolução CFN n° 682, de 9 de fevereiro de 2021, que normatiza o regulamento eleitoral do Conselho Federal de

Nutricionistas (CFN), aprovado pela Resolução CFN nº 438, de 19 de dezembro de 2008, quanto à composição de vagas de

Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes no Plenário do CFN.

RESOLUÇÃO CFN Nº 688, DE 22 DE ABRIL DE 2021 Suspende os atos relativos às Resoluções CFN nº 679 e nº 680, de 19 de janeiro de 2021, praticados antes de 14 de maio de

2021.

RESOLUÇÃO CFN Nº 689, DE 4 DE MAIO DE 2021 Regulamenta o reconhecimento de especialidades em Nutrição e o registro, no âmbito do Sistema CFN/CRN, de títulos de

especialista de nutricionistas.

RESOLUÇÃO CFN Nº 690, DE 5 DE MAIO DE 2021. Dispõe sobre a Política Nacional de Ética do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Nutricionistas (PNE-

CFN/CRN) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 691, DE 14 DE MAIO DE 2021. Prorroga mandato no Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 692, DE 19 DE MAIO DE 2021. Altera a Resolução CFN nº 533, de 22 de setembro de 2013, e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO CFN Nº 693, DE 31 DE MAIO DE 2021. Altera a Resolução CFN nº 676, de 14 de dezembro de 2020.

RESOLUÇÃO CFN Nº 694, DE 25 DE JUNHO DE 2021. Aprova a instalação do Conselho Regional de Nutricionistas da Décima Primeira Região

(CRN-11) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 695, DE 29 DE JUNHO DE 2021 Homologa a 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Conselho Regional de Nutricionistas

da 8ª Região (CRN-8), para o exercício de 2021

RESOLUÇÃO CFN Nº 696, DE 15 DE JULHO DE 2021. Altera a Resolução CFN nº 378, de 28 de dezembro de 2005.

RESOLUÇÃO CFN Nº 697, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. Normatiza a forma de ocupação de vagas de Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes no

Plenário no Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

RESOLUÇÃO N° 698, DE 11 DE AGOSTO DE 2021. Dispõe sobre as atribuições do nutricionista quanto à orientação e à supervisão dos estágios

de Nutrição.

RESOLUÇÃO CFN Nº 699, DE 16 DE AGOSTO DE 2021. Prorroga mandato no Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 700, DE 16 DE AGOSTO DE 2021. Altera a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 321, de 02 de dezembro
de 2003, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

RESOLUÇÃO CFN Nº 701, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. Altera os incisos III, IX, caput e alíneas “a”, “b” e “c” do art. 11; caput, incisos I, alínea “a” e II,
alínea “a” do art. 12 da Resolução CFN nº 622, de 18 de fevereiro de 2019.

Resolução CFN Nº 702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021. Dispõe sobre o registro e cadastro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de

Nutricionistas e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 703, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 Dispõe sobre a Certidão de Registro de Atestado de Capacidade Técnica de Pessoa Jurídica

e o Atestado de Responsabilidade Técnica por Execução de Serviços, expedidos pelos

Conselhos Regionais de Nutricionistas, para fins de comprovação de qualificação técnica por
execução de serviços nas áreas de alimentação e nutrição, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 704, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 Aprova a 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Conselho Federal de Nutricionistas

(CFN), para o exercício de 2021.

RESOLUÇÃO CFN Nº 705, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021. Institui o Código de Processamento Ético-Disciplinar de nutricionista e de técnico em nutrição
e dietética e dá outras providências1.
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RESOLUÇÃO CFN Nº 706, DE 24 DE OUTUBRO DE 2021 Prorroga, excepcionalmente, para exercício de 2021, o prazo fixado no parágrafo 3º, artigo 1º da Resolução

CFN nº 573, de 18 de setembro de 2016, que dispõe sobre a elaboração de documentos de natureza contábil e

financeira pelos Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas para fins orçamentários e de prestação de

contas.

RESOLUÇÃO CFN Nº 707, DE 24 DE OUTUBRO DE 2021 Altera os artigos 1º e 2º da Resolução CFN nº 598, de 25 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a criação dos

colaboradores federais no âmbito do Conselho Federal de Nutricionistas e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 708, DE 24 DE OUTUBRO DE 2021 Homologa a 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região

(CRN-4) e do Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região (CRN-6), para o exercício de 2021

RESOLUÇÃO CFN Nº 709, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 Fixa os valores de anuidades devidas pelos profissionais aos Conselhos Regionais de Nutricionistas da 1ª

Região (CRN-1), da 2ª Região (CRN-2), da 5ª Região (CRN-5), da 6ª Região (CRN-6), da 7ª Região (CRN-7),

da 8ª Região (CRN-8), da 10ª Região (CRN-10) e da 11ª Região (CRN-11) para o exercício de 2022.

RESOLUÇÃO CFN Nº 710, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 Fixa os valores de anuidades devidas pelos profissionais aos Conselhos Regionais de

Nutricionistas da 3ª Região (CRN-3), da 4ª Região (CRN-4) e da 9ª Região (CRN-9),

para o exercício de 2022, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 711, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Fixa os valores de anuidades devidas pelas pessoas jurídicas aos Conselhos Regionais de Nutricionistas para

o exercício de 2022, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 712, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Fixa os valores de taxas, emolumentos e multas para o exercício de 2022, e dá outras

providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 713, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Altera a Resolução CFN nº 533, de 22 de setembro de 2013, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 714, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. Revoga a Resolução CFN n° 668, de 23 de outubro de 2020, que dispõe sobre a definição dos procedimentos

nacionais para as ações da Fiscalização do Sistema CFN/CRN em decorrência da pandemia da Covid-19 e dá

outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 715, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 Altera para 2022, o exercício da dívida de anuidade, prevista no artigo 2º e prorroga o prazo do artigo 7º da

Resolução CFN nº 658, de 10 de julho de 2020, que autoriza os Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN)

a parcelar dívidas dos seus inscritos, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CFN Nº 716, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 Homologar a 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região

(CRN-7), para 2021.

RESOLUÇÃO CFN Nº 717, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Homologa as Propostas Orçamentárias dos Conselhos Regionais de Nutricionistas da 1ª Região (CRN-1), da

2ª Região (CRN-2), da 3ª Região (CRN-3), da 4ª Região (CRN-4), da 5ª Região (CRN-5), da 6ª Região (CRN-

6), da 7ª Região (CRN-7), da 8ª Região (CRN-8), da 9ª Região (CRN-9), da 10ª Região (CRN-10) e da 11ª

Região (CRN-11), para o exercício de 2022,

RESOLUÇÃO CFN Nº 718, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. Aprova, “ad referendum” do Plenário do CFN, a Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Nutricionistas

(CFN) para o exercício de 2022



Unidade de Gestão Operacional - UGO

Dentro do objetivo de gerir os processos para o bom desempenho das atividades institucionais e atingimento dos 
objetivos da entidade, a UGO/CFN coordena e executa a contratação de serviços especializados de aquisição de 
materiais, compras nas diversas modalidades legais, entre os quais pode ser destacada a  contratação de empresa
para gestão organizacional (patrimônio). A Unidade de Gestão Operacional é responsável por prover o CFN dos 
recursos materiais, serviços e pela Gestão de Pessoas, no tempo, qualidade desejada e preços justos com o 
propósito de otimizar o funcionamento do Conselho Federal de Nutricionistas. Foram realizados 24 processos em 
2021.
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Inexigibilidade (1)

Processo de Adesão 
(1)
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Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias

CONTRATADA Nº PROCESSO SEI Nº CONTRATO OBJETO
FORMA DE 

CONTRATAÇÃO
VIGÊNCIA

VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO 

LICITAR 

EM
GESTOR FISCAL OBS

1 Instituto Euvaldo Lody - IEL 099996.000032/2021-40 08/2021Contratação de Estagiários Contrato 31/08/2021 a 30/08/2022
R$53,00 (por 

estagiário) 

R$540,00(para 

1 estagiário) 
Rubens Portugal Bacellar Mácio da Silva Gama 5 anos

2 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 099996.000048/2020-71 9912515943/2020Envio de documentos Inexigibilidade 04/01/2022 a 03/01/2023 60.000,00 Rubens Portugal Bacellar Felipe Amorim de Morais

3 BSBMED Medicina e Segurança no Trabalho 099996.000030/2021-51 07/2021Segurança e Medicina no Trabalho Dispensa de Licitação 30/08/2021 a 29/08/2022 1.500,00 Rubens Portugal Bacellar Gilton de Matos Pereira 5 anos

4 Cas Net Serviços de Comunic. Ltda. 099996.000041/2019-16 04/2018Assessoria de Informática Licitação 22/08/2021 a 21/08/2022 15.419,38 185.032,56 fev/23 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim 5 anos

5 Telefônica Brasil 099995.000064/2020-74 01/2021Telefone/Móvel Pregão Eletrônico 18/02/2022 a 17/02/2023
2.083,14 

24.997,68 jan/25 Gilbelania do  N. Medeiros
Elaine dos Santos Estrela 

Guedes
1º TA

6 Idéias Turismo LTDA (Aditivo em andamento) 099996.000030/2019-36 03/2019Serviços de organização de Eventos Ata de Registro de Preço 1º/01/2021 a 31/12/2021 398.000,00 jan/19 Rubens Portugal Bacellar Juarez Caliu 3º TA

7 Implanta Informática Ltda 099996.000058/2021-98 01/2017Manutenção Sistema de Contabilidade - Siscont Inexigibilidade 02/01/2022 a 01/01/2023
3.183,53 

38.202,36 jun/19 Rubens Portugal Bacellar Renato de Oliveira Meireles 5º TA

8 CENTRAL NACIONAL UNIMED 099995.000016/2021-67 11/2020Assistência Médica Pregão Eletrônico 27/03/2022 a 26/03/2023
69.905,58 

838.866,96 ago/19 Rubens Portugal Bacellar Mácio da Silva Gama 4º TA

9
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE 

LTDA

0999917.000003/2021-

21
13/2020Assistência  Odontológica Pregão Eletrônico 01/06/2021 a 31/05/2022

2.228,80 
26.745,60 Rubens Portugal Bacellar Mácio da Silva Gama 1º TA

10 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 099996.000006/2020-31 01/2018Seguro da Sede Pregão Eletrônico 24/01/2022 a 23/01/2023
5.967,41 

71.608,92 jun/21 não designado Não designado 4º TA

11 Tafa Engenharia LTDA- ME 099996.000066/2019-10 05/2017Manutenção de aparelhos de ar condicionado do CFN Pregão Eletrônico 10/04/2021 a 09/04/2022
3.390,11 

40.681,32 out/21 Rubens Portugal Bacellar não desigando 3º TA

12 INCOP  TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA 099996.000008/2019-96 03/2017

Aquisição de Software para recadastramento de pessoas 

físicas e jurídicas do Sistema CFN/CRN e sistema de 

relatórios

Inexigibiliade 10/04/2021 a 09/04/2022
5.263,17 

R$ 63.158,04 out/21 não designado Carlos Vinícius Bonfim 4º TA

13 LUME COMUNICAÇÃO EIRELI 099997.000017/2019-77 10/2021Publicidade e Propaganda Licitação 17/09/2021 A 16/09/2022 1.082,00 jan/25 Não designado não designado 5 anos

14 Voar Turismo 099996.000019/2020-18 10/2019Fornecimento de Passagem Aéreas Pregão Eletrônico 06/07/2021 a 04/07/2022 799.660,00 jan/23 Rubens Portugal Bacellar Priscila Vanessa 2° TA

15 Estado Virtual Soluções Cooporativas 099996.000034/2021-39 06/2021Link Dedicado Dispensa de Licitação 12/08/2021 a 11/08/2022
1.200,00 

14.400,00 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim 5 anos

Contratos
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CONTRATADA Nº PROCESSO SEI Nº CONTRATO OBJETO FORMA DE CONTRATAÇÃO VIGÊNCIA
VALOR MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR ANUAL 

ESTIMADO 
LICITAR EM GESTOR FISCAL OBS

16 Hasest Tecnologia e Serviços de Informática - ME 099996.000010/2019-65 07/2019Superte e garantia de Software para firewall Aker Dispesna de Licitação 09/07/2020 a 08/07/2023 361,02 4.332,24 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim 1° TA

17 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comécio S.A. 099996.000037/2019-58 11/2019
Prestação de serviço de administração de cartões alimentação 

e/ou refeição
Pregão Eletrônico 01/08/2021 e 31/07/2022 28.200,00 338.400,00 jun/23Rubens Portugal Bacellar Gilton de Matos Pereira 2º TA

18 NOBORU 099996.000005/2020-96 ago/20Fonecimento de frutas para Reuniões do CFN e funcionários Dispensa de licitação 20/02/2021 a 19/02/2022 depende da demanda Rubens Portugal Bacellar Gilbelania do  N. Medeiros 5 anos

19
IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 

EPP
0999917.000006/2021-65 22/2019Manutenção do sistema ponto seculum Dispensa de licitação 28/08/2021 a 27/08/2022 384,48 4.613,76 Rubens Portugal Bacellar Gilton de Matos Pereira 2º TA

20 Advise  Clip Serviços em Tenologia LTDA - ME 099998.000006/2019-87 24/2019
fornecimento do serviço de leitura de publicações nos diários 

oficiais da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal
Inexigibilidade 25/09/2021 a 24/09/2022 328,95 3.947,40 Rubens Portugal Bacellar Adriano Rodrigues Pereira 2º TA

21 Hasest Tecnologia e Serviços de Informática - ME 0999915.000002/2020-16 14/2020Suporte a Banco de Dados Dispensa de Licitação 27/05/2021 a 26/05/2022 1.304,80 13.795,20 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim 1º TA

22 Inteligov 099996.000004/2021-22 05/2021Monitoramento de matérias legislativas Dispensa de Licitação 09/04/2021 a 08/04/2022 1.450,00 17.400,00 Rubens Portugal Bacellar Gerlane Alves de Souza 2º TA

23 Silvaldo Bispo Vale 099994.000568/2019-61 02/2020Manutenção predial 24/01/2021 a 23/01/2022 1.460,00 17.520,00 Rubens Portugal Bacellar Gilbelania do  N. Medeiros 1° TA

24 Danúzia Queiróz 099996.000005/2021-77 03/2021Prestação de serviço de revisão ortográfica Dispensa de Licitação 05/03/2021 a 04/03/2022 depende da demanda Gilbelania do  N. Medeiros Juarez Calil Alexandre 5 anos

25DataValid 0999915.000002/2021-05 S/Nº

Serviço de automatização do processo de validação de 

informações cadastrais em diferentes bases de dados oficiais do 

Governo Federal

Inexigibilidade 28/06/2021 a 27/05/2022
Valor estimado dentro 

da vigência do contrato 
38.550,00 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim 5 anos

26Locaweb 0999915.000025/2019-97 S/Nº
Hospedagem, e-mails, banco de dados e e-mail marketing do 

CFN
Dispensa de Licitação ???/???/???? 919,04 11.028,48 Rubens Portugal Bacellar Juarez Calil Alexandre

27
plataforma Adobe Creative Suite (CC) e Adobe 

Stock
099994.000372/2019-76

Solic de compra nº 

33/2020
Adobe Creative Suite (CC) e Adobe Stock Dispensa de Licitação 5/01/2021 a 04/01/2022 valor total anual 4.068,00 Rubens Portugal Bacellar Carlos Vinícius Bonfim

28Business Class do Software Trello 099999.000017/2020-91
Solic de compra nº 

4/2021
Software Trello Dispensa de Licitação 28/04/2021 a 27/04/2022 valor estimado anual 3.844,47 Rubens Portugal Bacellar Juarez Calil Alexandre

29
Aquisição da assinatura de serviço de streaming da 

plataforma StreamYard
099997.000001/2021-89

Solic de compra  nº 

01/2021
Plataforma striming yard Dispensa de Licitação 06/01/2021 a 05/01/2022 39,00 468,00 

30Comunique-se 099996.000013/2022-02 mai/22
prestação de serviços de mailing, clipping e gestão de 

relacionamento com a Imprensa Nacional.
Dispensa de Licitação 16/03/2022 a 15/03/2023 1.406,51 16.878,12  João Paulo Almeida Oliveira Rodrigo Gabriel Rueda 5 anos

Contratos
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Gastos com diárias e passagens em 2021

Atividades das Comissões, Unidades e Assessorias

2021 Diarias Passagens Total

Janeiro R$26.780,00 R$24.118,40 R$50.898,40

Fevereiro R$14.410,00 R$9.139,56 R$23.549,56

Março R$8.300,00 R$4.460,24 R$12.760,24

Abril R$1.271,00 R$4.967,36 R$6.238,36

Maio R$15.390,00 R$10.284,30 R$25.674,30

Junho R$9.770,00 R$8.017,77 R$17.787,77

Julho R$9.280,00 R$5.603,43 R$14.883,43

Agosto R$25.206,90 R$28.100,00 R$53.306,90

Setembro R$68.614,84 R$89.677,00 R$158.291,84

Outubro R$35.880,00 R$31.296,00 R$67.176,00

Novembro R$57.785,00 R$36.038,00 R$93.823,00

Dezembro R$46.660,00 R$40.963,35 R$87.623,35

R$319.347,74 R$292.665,41 R$612.013,15



Avaliação de Desempenho

O normativo de Avaliação de Desempenho está fincado na Portaria CFN nº 2, de 17/01/2011, que “Institui o 
Normativo de Pessoal que define e regulamenta o processo de avaliação de desempenho dos empregados do 
Conselho Federal de Nutricionistas – CFN. Em 2019, não ocorreu o processo em razão da troca de dirigentes
(Unidade Técnica, Unidade de Imprensa e Comunicação e Unidade de Gestão Operacional). Com isso, não foram
pactuadas metas.

Conformidade legal e legislação aplicada

Para assegurar a conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943) e demais normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, a subunidade observa o Conjunto de normas editadas pelo 
Conselho Federal de Nutricionistas;  a Lei nº 6.583, de 20 de outubro de 1978, que cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento, e dá outras providências; o Decreto nº 84.444, de 30 de 
janeiro de 1980, que regulamenta a Lei nº 6.583, de 1978; a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, que 
regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências; além de aplicar, subsidiariamente, a Lei 
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal e a Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e 
rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras 
providências.
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Principais desafios e ações futuras em Gestão de Pessoas

O principal desafio é o estabelecimento de metas e período avaliativo junto às Unidades do Conselho e sua apuração
dentro desse período. As principais ações futuras em Gestão de Pessoas é a revisão do Plano de Cargos e Salários do 
CFN e a aquisição de um Sistema de Gestão de Pessoas, que integre folha, clima organizacional, frequência, avaliação
de desempenho e progressão funcional.
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O Decreto nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980, que
regulamenta a Lei nº 6.583, de 1978; a Lei nº 8.234, de 17 de
setembro de 1991, que regulamenta a profissão de
Nutricionista e determina outras providências; além de
aplicar, subsidiariamente, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e a Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993, que estabelece a obrigatoriedade da
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos,
empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário Ainda, a não obrigação do registro profissional nos
Conselhos inviabiliza a sua manutenção, visto que a sua
principal fonte de arrecadação é proveniente dos registro
dos profissionais, para o desenvolvimento das suas funções
em proteção da sociedade. As normas aplicáveis no âmbito
do Conselho Federal de Nutricionistas, que vinculam
diretamente a Gestão de Pessoas são:

• Resolução CFN nº 622, de 18/2/2019, “Dispõe sobre as 
formas de ingresso, as remunerações e os requisitos para 
ocupação de cargos do Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) e dos Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) e 
dá outras providências”

• Resolução CFN nº 635, de 19/10/2019, “Altera os incisos III, 
IX, caput e alíneas.  “a”, “b” e “c”; caput do art. 12 e incisos I, 
alínea “a” e II, alínea “a” da Resolução CFN no 622, de 18 de 
fevereiro de 2019. ”;

• Portaria CFN nº 18, de 22/12/2009, “Institui o Plano de 
Cargos e Salários – PCS do Conselho Federal de 
Nutricionistas - CFN. ”;

• Portaria CFN nº 19, de 22/12/2009, “Instituir o Normativo de 
Pessoal - Progressão Funcional. ”;

• Portaria CFN nº 20, de 22/12/2009, “Normativo de Pessoal
tem por finalidade estabelecer, definir e disciplinar os
procedimentos para criação, extinção, remuneração, 
designação, contratação, substituição, dispensa e demissão
de  cargo de livre provimento do Conselho Federal de 
Nutricionistas”;

• Resolução CFN nº 621, de 18/2/2019, “Aprova o 
Regimento Interno do Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) e dá outras providências.”;

Conformidade legal e lesgislação aplicada
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✓ Portaria CFN nº 21, de 22/12/2009, “Instituir o Normativo de Pessoal – QUADRO DE PESSOAL. ”;

✓ Portaria CFN nº 22, de 22/12/2009, “Institui o Normativo de Pessoal – CONCURSO PÚBLICO que disciplina os procedimentos para o
processo de concurso público no Conselho Federal de Nutricionistas – CFN. ”;

✓ Portaria CFN nº 23, de 22/12/2009, “Institui o Normativo de Pessoal que define e regulamenta o processo de avaliação de
desempenho do empregado em contrato de experiência. ”

✓ Portaria CFN nº 24, de 22/12/2009, “Enquadra os empregados do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN no Plano de Cargos e
Salários - PCS. ”; e Portaria CFN nº 2, de 17/01/2011, “Institui o Normativo de Pessoal que define e regulamenta o processo de
avaliação de desempenho dos empregados do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN. ”;

✓ Portaria CFN nº 54, de 21/10/2019, “Regulamenta e cria, no âmbito do Quadro de Pessoal do Conselho Federal de Nutricionistas –
CFN em conformidade com a Resolução CFN n° 622, de 18 de fevereiro de 2019, alterada pela Resolução CFN nº 635, de 19, de
outubro, os empregos efetivos e os empregos de livre provimentos e demissão, fixa remunerações e gratificações.”;

✓ Portaria CFN nº 5, de 7 de fevereiro de 2020, “Aprova o reajuste salarial e benefícios trabalhistas dos ocupantes de empregos de livre
provimento do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN.”;
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✓ Portaria CFN nº 6, de 7 de fevereiro de 2020, “Aprova o reajuste benefícios trabalhistas e Banco de Horas e dispõe sobre o
aumento salarial dos empregados do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN.”;

✓ Portaria CFN nº 7, de 7 de fevereiro de 2020, “Altera a Portaria CFN nº 54, de 21 de outubro de 2019, que regulamenta e cria
no âmbito do Quadro de Pessoal do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), em conformidade com a Resolução CFN nº
622, de 18 de fevereiro de 2019, alterada pela Resolução CFN nº 635, de 19 de outubro de 2019, os empregos efetivos e os
empregos de livre provimento e demissão, fixa remunerações e gratificações.”;

✓ Portaria CFN nº 26, de 7 de outubro de 2020, “Disciplina o regramento de férias dos empregados efetivos e comissionados
no âmbito do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).”.

✓ Portaria nº 13, de 15 de setembro de 2021. Regulamenta e cria, no âmbito do Quadro de Pessoal do Conselho Federal de
Nutricionistas (CFN), em conformidade com a Resolução CFN n° 622, de 18 de fevereiro de 2019, alterada pela Resolução
CFN nº 701, de 13 de setembro de 2021, os empregos efetivos e os empregos de livre provimento e demissão, fixa
remunerações e gratificações.

Conformidade legal e lesgislação aplicada
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EFETIVOS COMISSIONADOS Gênero Raça Deficiência Estagiários

Nível Médio Nível Superior EFETIVOS NÃO EFETIVOS ♂ ♀ Branca Negra Amarela Sim Não NM NS

8 8 1 09 11 15 22 4 0 0 26 0 7

A Força de Trabalho do Conselho Federal de Nutricionistas CFN é composta de 26 empregados, sendo 16 efetivos e 11 
comissionados, dos quais 1 é do quadro efetivo. Os Quadros a seguir apresentam demonstrativos de número de 
empregados efetivos, comissionados, gênero, raça, deficiência, faixa etária, remuneração, situação funcional, carreira, área 
de trabalho e unidade de exercício:

Distribuição da força de trabalho por situação funcional, gênero, raça, deficiência:

Faixa Etária (Efetivos e Comissionados 27 a 30 31 a 34 35 a 38 39 a 42 43 a 46 47 a 50 51 a 54 55 a 58 59 a 62 63 a 66 67 a 70

1 6 0 5 5 2 1 0 2 3 1

Quantitativo de empregados efetivos e comissionados por faixa etária:
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UNIDADES

QUANTITATIVO DE FORÇA DE 

TRABALHO EFETIVOS

QUANTITATIVO DE FORÇA DE TRABALHO 

COMISSIONADOS Total

Superintendência (SI) 00 01 01

Secretaria Geral (SG) 03 00 03

Unidade de Gestão Operacional (UGO) 02 03 05

Unidade Jurídica (UJ) 02 00 02

Unidade Técnica (UT) 05 01 06

Unidade Contábil-Financeira (UC) 02 01 03

Unidade de Tecnologia da Informação 00 01 01

Unidade de Imprensa e Comunicação (UIC) 02 02 04

Assessoria Parlamentar 00 01 01

Total                                                                            16 10 26

Força de trabalho por Unidades:

Avaliação de Desempenho

O normativo de Avaliação de Desempenho está fincado na Portaria CFN nº 2, de 17/01/2011, que “Institui o Normativo de Pessoal
que define e regulamenta o processo de avaliação de desempenho dos empregados do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN. 

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
Os empregados efetivos são recrutados via concurso público, cujo último se deu em 2011 (com resultado homologado no Diário
Oficial da União nº 153, Seção 3, página 151, de 10 de agosto de 2011).
A seleção dos comissionados se dá por análise curricular, cujas exigências para os empregos estão definidas na Portaria CFN nº 13,
de 15 de outubro de 2021. São selecionados pelo menos cinco currículos para o emprego, cujos candidatos são entrevistados pela
Diretoria do CFN, integrada por quatro Diretores. O número de empregos comissionados e funções estão definidos na atual
Resolução CFN nº 622, de 18 de fevereiro de 2019, alterada pela Resolução CFN nº 701, de 14 de setembro de 2021.
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No ano de 2020, o CFN iniciou um estudo com a finalidade de conceituar e padronizar a gestão de custos no 
Sistema CFN/CRN, a fim de dar maior transparência e controle nos atos de gestão, identificando a diferença entre 
custos fixos, variáveis e o custo da atividade de fiscalização.

Tal iniciaIva foi baseada na legislação brasileira, que determina que as entidades públicas apurem seus custos, 
demonstrem eficiência e apresentem os resultados econômicos de suas atividades. O Art. 1º, § 1o, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) (BRASIL, 2000) estabelece que o serviço público possua uma gestão fiscal 
responsável e transparente, possibilitando o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 
obediência a limites e condições por ela estabelecidos, sendo a gestão de custos um dos instrumentos para o 
controle gerencial e transparência dos serviços.
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Despesas sobre receita 2020 x 2021

2020 2021

R$12.721.730,16

R$15.664.256,90

R$8.523.787,39
R$10.236.161,59

Receitas Arrecadadas

Despesas Realizadas67% utilizado 65,35% utilizado

No gráfico abaixo, demonstra-se o comparativo de receitas e despesas, no qual podemos destacar que foi utilizado o percentual de 65,35%
de despesas empenhadas em relação ao valor arrecadado no exercício de 2021, muitos gastos previstos foram prorrogados ou cancelados, 
pois muitas ações presenciais ocorreram de forma on-line, tendo uma expressiva redução de custos.

Comparando o exercício de 2020 foi utilizado com as despesas do exercício o percentual de 67%, do valor arrecadado para cumprimento 
dos valores empenhados das obrigações.
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COTA PARTE; R$14.939.755,22 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. 
E APLICAÇÕES FINANCEIRAS; 

R$655.382,74

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; 
R$69.118,94

Balanço Orçamentário
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O Balanço Orçamentário do exercício de 2021 demonstra um resultado orçamentário, Superávit, de R$ 5.428.095,31 (cinco milhões,
quatrocentos e vinte e oito mil, noventa e cinco reis e trinta e um centavos), com a composição orçamentária apresentada da seguinte
forma:

RECEITAS CORRENTES (TOTAL): R$ 15.664.256,90
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TOTAL DE DESPESAS CORRENTES: R$ 9.847.761,59

INVESTIMENTOS
R$ 13.400,00

TRANSFERÊNCIA DE 
CAPITAL R$375.000,00 

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL: R$ 388.400,00

TOTAL: R$ 10.236.161,59

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVIT: R$ 5.428.095,31
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PESSOAL E 
ENCARGOS 

SOCIAIS
R$5.938.344,89 

USO DE BENS E 
SERVIÇOS

R$553.646,91 

SERVIÇOS 
TERCEIROS-PJ

3.355.769,79

VENDAS



Balanço Financeiro
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O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço
Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.
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Total:  34.605.653,62  27.068.204,50  34.605.653,62  27.068.204,50 

Caixa e Equivalente de Caixa 13.325.744,30 9.165.935,79 Caixa e Equivalente de Caixa 19.428.756,40 13.325.744,30

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.275.255,21 3.096.487,90 Outros Pagamentos Extraorçamentários 3.178.091,84 3.148.438,53

Saldo em espécie do Exercício Anterior 13.325.744,30 9.165.935,79 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 19.428.756,40 13.325.744,30

Inscrição de Restos a Pagar Processados 100.650,05 107.984,59 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 107.984,59

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.226.548,29 1.161.517,08 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.222.635,35 1.039.017,29

Recebimentos Extraorçamentários 5.615.652,42 5.180.538,55 Pagamentos Extraorçamentários 4.940.735,63 5.218.672,81

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.013.198,87 814.548,98 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 432.023,85 1.031.216,99

OUTRAS DESPESAS CAPITAL 375.000,00

Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Concedidas

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69.118,94 245,00 DESPESA DE CAPITAL 388.400,00 12.450,00

INVESTIMENTOS 13.400,00 12.450,00

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
655.382,74 229.617,06 ENCARGOS PATRONAIS 1.085.901,82 1.060.840,60

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.118,94 245,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.534.531,23 2.573.510,70

FINANCEIRAS 655.382,74 229.617,06 DESPESA CORRENTE 8.733.912,67 7.588.803,82

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 655.382,74 229.617,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.113.479,62 3.954.452,52

RECEITA CORRENTE 15.664.256,90 12.721.730,16 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 100.650,05 107.984,59

COTA PARTE 14.939.755,22 12.491.868,10 CREDITO EMPENHADO – PAGO 9.122.312,67 7.601.253,82

Receita Orçamentária 15.664.256,90 12.721.730,16 Despesa Orçamentária 10.236.161,59 8.523.787,39

RECEITA REALIZADA 15.664.256,90 12.721.730,16 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.013.198,87 814.548,98

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

Balanço Financeiro

INGRESSOS DISPÊNDIOS
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A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 
apresenta as entradas e saídas de caixa e as 
classifica em fluxos operacional, de investimento
e de financiamento. A DFC identificará: as fontes
de geração dos fluxos de entrada de caixa; os
itens de consumo de caixa durante o período das 
demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na
data das demonstrações contábeis. A informação
dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar
como a entidade do setor público obteve recursos
para financiar suas atividades e a maneira como os
recursos de caixa foram utilizados. Tais 
informações são úteis para fornecer aos usuários
das demonstrações contábeis informações para 
prestação de contas e responsabilização
(accountability) e tomada de decisão.
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 13.325.744,30 9.165.935,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 19.428.756,40 13.325.744,30

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 0,00 0,00

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.103.012,10 4.159.808,51

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 13.400,00 12.450,00

OUTRAS DESPESAS CAPITAL 375.000,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -388.400,00 -12.450,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.534.531,23 2.573.510,70

OUTROS DESEMBOLSOS 4.940.735,63 5.218.672,81

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 6.491.412,10 4.172.258,51

DESPESA CORRENTE 8.733.912,67 7.588.803,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.113.479,62 3.954.452,52

ENCARGOS PATRONAIS 1.085.901,82 1.060.840,60

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69.118,94 245,00

OUTROS INGRESSOS 4.501.803,50 4.258.004,98

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 655.382,74 229.617,06

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 655.382,74 229.617,06

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.118,94 245,00

RECEITA CORRENTE 15.664.256,90 12.721.730,16

COTA PARTE 14.939.755,22 12.491.868,10

FINANCEIRAS 655.382,74 229.617,06

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício Atual Exercício Anterior



Evolução das Receitas
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O quadro a seguir demonstra o crescimento das receitas de 2013 a 2021 no CFN, resultado do crescimento de profissionais
inscritos no sistema, fruto do crescimento da profissão no País, saindo de próximo de sete milhões e chegando a treze milhões
em 2021, crescimento de 130,21% em 8 anos. O exercício de 2021 teve aumento de arrecadação de 23,13%, chegando ao valor de
R$ 15.664.257. Tal situação foi em decorrência do aumento da inadimplência em alguns regionais, no qual afetou diretamente a
receita do CFN no exercício de 2020. No entanto, foram feitas alterações nos normativos para motivar a adimplência como novas
modalidades de parcelamento e descontos em juros e multas o que ajudou a motivar um resultado positivo em 2021.
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Evolução das Receitas 2013-2021

Série1 Série2



Composição das Receitas
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A composição da arrecadação do CFN é composta em quase toda sua totalidade por cota parte representando mais de 95,37% da
arrecadação, ficando o restante para receita de aplicações financeiras e restituições feitas ao conselho conforme demonstrado
graficamente:
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Cota Parte; 95,37%

Rendimentos Financeiros; 
4,18%

Restituições; 0,44%

Composição das Receitas CFN



Composição das Despesas
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A composição das despesas do CFN é dividida em grupos de rubricas, sendo que de forma resumida será apresentado nas contas de
maiores movimentações e maiores relevâncias nos seguintes percentuais em relação as despesas de 2021:

Capítulo 06 - Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

Remuneração; 40,19%

Encargos; 11,63%

Benefícios a Pessoal; 6,20%

Material de Consumo; 0,42%

Serviços de PF; 0,98%

Diárias; 4,01%

Demais despesas PJ; 9,01%

Despesas Bancárias; 0,61%

Comunicação; 18,95%

Eventos; 0,36%

Passagens ; 3,85%Equipamentos; 0,13%
Transferência de Capital; 3,66%

Composição das Despesas CFN



Contexto Operacional
O CFN, criado pela Lei nº 6.583 de 20 de outubro de 1978, tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da profissão do (a) 

Nutricionista. Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, 

tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Interno, Resolução CFN nº 621/2019.

Principais diretrizes contábeis
A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, foi elaborada de acordo com as normas do CFC, no

processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade. Estas demonstrações contábeis foram elaboradas

observadas as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000- LRF, as Normas Brasileiras de

Contabilidade Técnicas do Setor Público- NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8º Edição- MCASP.
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NOTAS EXPLICATIVAS

Apresentação das demonstrações contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade 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.

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Federal de Nutricionistas,

representando, portanto, uma posição estática.

Capítulo 06 - Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis
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Ativo Circulante

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

A. Disponível
Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas
operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/21 no valor de R$ 19.428.406,40
(dezenove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos), se apresentam da seguinte forma:

a.1 Bancos c/ Movimento
O saldo disponível em 31/12/21 é no valor de R$ 355.185,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e quatorze
centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.2 Bancos c/ Arrecadação
O saldo disponível em 31/12/21 é no valor de R$ 136.895,52 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e
dois centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.3 Bancos c/ Aplicações Financeiras
O saldo disponível em 31/12/21 é no valor de R$ 18.936.325,74 (dezoito milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e cinco
reais e setenta e quatro centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos
bancários.
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B. Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos

b.1 Créditos a Receber
Registra o valor a receber de R$ 930.459,59 (novecentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), referentes a cota parte
do exercício prevista e não recebida.

b.2 Devedores da Entidade
Registra o valor a receber de R$ 15.575,33 (quinze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e tinta e três centavos), conforme demonstramos os mais relevantes:
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1. Adiantamento de Férias– R$ 13.548,36
O valor inscrito em adiantamento de 13º salário, refere-se a pagamento do valor da gratificação junto com as férias, iniciando o gozo 
em janeiro, e o pagamento ainda no exercício de 2021.

2. Secretaria da Receita Federal – R$ 140,47
O valor inscrito em nome da SRF, refere-se a pagamento a maior, relativo a Tributos Federais, que será feito a compensação futura.

3. Caixa Econômica Federal- R$ 100,00 
O valor inscrito em nome da Caixa Econômica Federal, é referente a tarifas descontadas a serem ressarcidas. 

4. RM Almeida Limpeza e Conservação- R$ 721,93 
O valor inscrito em nove da empresa RM Almeida Limpeza e Conservação é referente ao pagamento efetuado do INSS destacado na
Nota Fiscal sem a devida retenção. 
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Registra o valor a receber de R$ 95.326,25 (noventa e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme
demonstramos:

Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador – BA – R$ 33.410,01

O valor devido pela Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador - BA, refere-se à cobrança de ITBI, relativo à aquisição de 01 
(sala) para o CFN no exercício de 2014. O Conselho Federal já entrou com o processo de pedido de ressarcimento do referido
valor.

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – IPTU - R$ 55.197,42

O valor devido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, refere-se à cobrança de IPTU, relativo à aquisição de 14 
(catorze) salas para o CFN no exercício de 2014 e 2015. O Conselho Federal já entrou com o processo de pedido de 
ressarcimento do referido valor.

Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região – CRN-7 – R$ 406,17

O valor devido pelo CRN-7, refere-se ao repasse indevido de restituição de tarifas bancárias, necessitando do ressarcimento 
do referido valor.
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Entidades Públicas Devedoras 
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TOTAL: R$ 1.244.165,20 TOTAL: R$ 11.102.219,17

Móveis e Utensílios; 
R$251.986,19

Maquinas e 
Equipamentos; 
R$515.437,91Equipamentos e 

Sistemas de 
Informática; 

R$476.405,40

Biblioteca; 
R$335,70

Salas; 
R$11.021.04

7,30

Instalações; 
R$81.171,24

Bens Móveis Bens Imóveis

TOTAL DO IMOBILIZADO: R$ 12.077.594,16

Ativo Não Circulante
O Ativo não circulante é composto pelo Imobilizado.

1. IMOBILIZADO

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do Conselho Federal de Nutricionistas em
31/12/2021 é de R$ 12.077.594,16 (doze milhões, setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos),
composto da seguinte forma:

Bens Móveis .................................. R$     1.244.165,20
Bens Imóveis (salas) ...................... R$   11.102.219,17

A discriminação dos bens móveis e imóveis, estão registrados no Balanço Patrimonial da Entidade da seguinte forma:
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Todos dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado. No exercício de 2020 foi feito serviço de levantamento e 

reavaliação dos bens móveis, bem como vida útil e valor residual. De tal forma, a partir de dezembro de 2020, está sendo feito novo valor de 

depreciação dos bens móveis em razão da reavaliação. Os ajustes dos valores foram feitos nas contas de variações patrimoniais, sendo

refletidas no relatório correspondente em conformidade com o Laudo de Avaliação Patrimonial nº 01/2020.

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

1. Contribuição Patronal a Pagar

O valor escriturado na conta Contribuição Patronal a Pagar em 31/12/2021 é de R$ 100.650,05 (cem mil, seiscentos e 
cinquenta reais e cinco centavos). Valores referentes ao INSS Patronal, FGTS e PIS sobre a folha de pagamento da 
competência de dezembro de 2021.

2. Restos a Pagar Processado
O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado em 31/12/2021 é de R$ 328.520,97 (trezentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e vinte reais e noventa e sete centavos). Sua escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº 4.320/64.

Passivo Circulante
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3. Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2021, o valor de R$ 
520.168,59 (quinhentos e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove 
centavos), cuja composição é a seguinte:

Provisões Valor

Férias 400.129,31 

INSS 84.027,17    

FGTS 32.010,65    

PIS 4.001,46      

TOTAL 520.168,59 

4. Consignações

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2021,
é de R$ 156.356,51 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e cinquenta e um centavos). As consignações referem-se à retenção de
INSS, IRRF, ISS e outras, oriundas de pagamento de salários e serviços
prestados a PF e PJ.
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Passivo Não Circulante

1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados

anualmente. Até o Exercício de 2021, o Conselho Federal de Nutricionistas apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$
31.524.848,66 (trinta e um milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

2. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Federal de Nutricionistas – CFN
apresentou no exercício de 2021 um Superávit de R$ 5.887.453,53 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). A composição do Superávit em 2021 foi a seguinte:

a. Variação Patrimonial Aumentativa ...................................R$ 15.582.336,28

b. (=) Variação Patrimonial Diminutiva...................................R$   9.694.882,75

c. (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/20......R$   5.887.453,53

O Resultado apurado no exercício foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema
patrimonial.
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Conclusão

Este Relatório de Gestão espelha todas as atividades desempenhadas pelo órgão por suas diferentes

unidades, áreas e comissões. Um material denso, concebido após uma longa pesquisa, com o 

objetivo de atender às recomendações do Tribunal de Contas da União.

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, buscamos apresentar um trabalho de fácil

entendimento e que será incrementado com mais informações e dados mensalmente.
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