
 

Este relatório apresenta dados analisados das ações fiscais realizadas no 

período de janeiro a dezembro de 2018, considerando o Plano de Ações da 

Fiscalização, com vistas a subsidiar o planejamento de futuras ações.  

 

1. QUANTITATIVO DE VISITAS FISCAIS  

 

Em conformidade com a Política Nacional de Fiscalização (PNF), disposta 

na Resolução CFN nº 527/2013, para a programação do número das visitas anuais foram 

considerados os dias úteis, as férias trabalhistas, os dias reservados para plantão, o 

número de fiscais, a carga horária e outras particularidades inerentes à fiscalização.  E 

ainda, conforme a PNF, os dias de visita fiscal deverão prever no mínimo duas visitas, 

admitindo-se as variáveis relacionadas às diversidades regionais. Destinam-se dois dias 

de plantão fiscal, a cada semana, para as atividades internas relacionadas às ações de 

fiscalização na sede do CRN1, em Brasília, e nas respectivas delegacias, em Cuiabá, 

Goiânia e Palmas. Considerando o previsto na PNF, foi realizado o planejamento do 

número de visitas fiscais e aplicação de Roteiro de Visita Técnica (RVT) por nutricionista 

fiscal para o ano de 2018, conforme mostra o Quadro 01. 

Quadro 01. Planejamento do número de visitas fiscais por fiscal para 2018 (elaborado 

no início do ano).  

Geral  MT MT2 GO GO2 TO DF1 DF2 DF3 Total  

Nº de dias úteis calendário 2018 (1) 250 250 249 249 250 251 251 251 - 

Nº de dias folga/férias 149 151 32 26 29 29 24 18 - 

Nº de Dias em Outras Atividades (2) 6 6 14 18 16 14 18 14 
- 

Meta da Fiscalização CRN1(3) 190 186 406 410 410 423 418 438 2.881 

Meta Mínima de RVTs (4) 57 56 122 123 123 130 125 131 867 
(1) Nº de dias de semana - Nº de Dias de Feriado 
(2) Atividades como cursos, encontros, congressos, representações, etc. 
(3) = (Nº de dias úteis - Nº de Férias/Folgas - Nº de Dias em Outras Atividades - Nº de Plantões 
Extraordinários) x 2 
(4) = 30% da Meta de Visitas Fiscais  

 

Esclarecemos que o planejamento do número de visitas do Quadro 01 

(2.881) foi realizado no primeiro trimestre de 2018 contemplando a equipe efetiva de 

fiscais do CRN1, houve uma diminuição no número de visitas das fiscais de Mato Grosso, 



pois ambas ficaram de licença maternidade e férias no período de janeiro a julho de 

2018.  

No mês de abril, foi realizada contratação temporária de fiscal para Mato 

Grosso com duração de 08 meses (abril a dezembro/2018) visando à cobertura da 

fiscalização durante o afastamento das fiscais efetivas, a meta da fiscalização passou a 

ser 3.403 visitas e 1.024 RVT.  

No mês de setembro, a Coordenadora de Fiscalização entrou de licença-

maternidade e duas fiscais do Distrito Federal foram designadas para fazerem a 

substituição do cargo, portanto não realizaram visitas fiscais durante este período 

(setembro a dezembro) com redução da meta em 146 visitas e 40 RVT.  

No mês de outubro, um nutricionista fiscal que estava cedido ao 

Conselho Federal de Nutricionistas retornou a CRN1 e passou a realizar visitas fiscais, 

com a meta de 51 visitas e 15 RVT (outubro a dezembro).  

Dessa forma, após as alterações a meta de visitas planejadas no ano de 

2018 foi de 3.308. 

Quadro 02. Quantitativo de meta de visitas por Estado e total.  

Geral  
Distrito 
Federal  

Mato 
Grosso 

Goiás Tocantins Total  

Meta da Fiscalização CRN1 1.184 898 816 410 3.308 

Meta Mínima de RVTs 355 269 245 123 992 

 

Tabela 1. Visitas Fiscais Planejadas e Realizadas em 2018  

Nº de Visitas 

Meta Planejada 

Nº de Visitas 

Realizadas 

% de Cumprimento da Meta 

Proposta pelo CRN1 

3.308 2.980 90% 

 

Tabela 2. Visitas Técnicas Planejadas e Realizadas em 2018  

Nº de RVT 

Planejados 

Nº de RVT 

Aplicados 

% de Cumprimento da Meta 

Proposta pelo CRN1 

992 916 92% 

 



Tabela 3. Comparativo da Quantidade de Visitas Planejadas e Realizadas 

 

 

Tabela 4. Comparativo da Quantidade de RVT Planejados e Aplicados 
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Quantidade de RVT 
previstos e realizados 

Nº de RVT previstos Nº de RVT realizados

Período 2016 2017 2018 

Nº de visitas planejadas 3100 3314 3308 

Nº de visitas realizadas 
2980 3108 2980 

% Realização 96% 94% 90% 

    

Período 
2016 2017 2018 

Nº de RVT planejados 
927 994 992 

Nº de RVT aplicados 
887 943 916 

% Realização 
96% 95% 92% 

    



Tabela 5.  Distribuição de Roteiros Aplicados por área de atuação e por ano 

TIPO/ROTEIRO 2016 2017 2018 

AC-UAN 426 420 384 

AC-Refeição Convênio/Cesta de Alimentos 0 0 0 

AC-Alimentação Escolar 158 179 145 

NC- Hospitais e Instituições Similares 145 146 158 

NC-Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 6 8 8 

NC-Ambulatório/Consultório 99 165 204 

NC-Banco de Leite Humano (BLH) 7 6 7 

Indústria de Alimentos 14 19 10 

Atenção Básica em Saúde  2 0 0 

TOTAL 887 943 916 

             Gráfico 

 

 

Em 2018, a quantidade de roteiros aplicados se manteve maior na área de 

Alimentação Coletiva – UAN (384), seguido da área de Ambulatório/Consultório e 

Hospitais, no entanto verificamos que houve um aumento considerável no número de 

visitas realizadas nesses segmentos em decorrência de denúncias recebidas. Manteve-se 

o foco de fiscalização na área de alimentação coletiva, principalmente na alimentação 

escolar pública e privada e nas concessionárias de alimentação. 
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2. INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 

As ações de interiorização visam promover aproximação e interação entre 

a fiscalização do CRN1 e os nutricionistas das capitais de nossa jurisdição e dos municípios 

com grandes concentrações de profissionais e desenvolver ações em políticas públicas por 

meio da aproximação junto aos gestores das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, 

Desenvolvimento Social e Segurança Pública, buscando a inserção do profissional 

nutricionista.  

O foco das ações fiscais nos municípios visitados continuou sendo a 

verificação a presença de nutricionistas na Alimentação Escolar, com a exigência de 

contratação de nutricionista RT nos locais sem o profissional e com aplicação de roteiro 

de visita técnica com os nutricionistas que já atuam nos municípios, verificar a presença 

de nutricionista e quadro técnico nos hospitais públicos e solicitação de contratação em 

empresas que atuam como concessionária de alimentos.  

Entendemos que as ações fiscais geraram os resultados esperados, tais 

como: maior aproximação com os profissionais e com os gestores dos municípios 

visitados; verificação do exercício profissional com ações orientadoras; promoção da 

valorização profissional; contratação de nutricionistas na Alimentação Escolar e hospitais 

públicos. Em 2018, foram visitados 36 municípios no período de março a novembro, além 

das capitais (ver relação em anexo).  

 

3. APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DA EQUIPE  

Conforme previsto no Plano de Ações e Metas e em atendimento à Política 

Nacional de Fiscalização, foi dada prioridade às atividades de promoção ao 

aprimoramento e atualização da equipe de fiscalização.  

Participação da equipe de fiscais no Congresso Brasileiro de Nutrição - 

CONBRAN, no período 18 a 21 de abril de 2018.  

Foram realizados dois Encontros de Fiscais, no período de 16 a 18 de abril 

e de 01 a 03 de agosto. A programação foi elaborada conforme as demandas 

apresentadas pelas nutricionistas fiscais, contou com a participação das Conselheiras 

da Comissão de Fiscalização e da Comissão de Ética. Objetivos: Promover a atualização 

técnica dos nutricionistas nas principais áreas de atuação profissional; apresentar aos 

profissionais os dados das visitas fiscais; capacitar e integrar a equipe de fiscalização 

com vistas à padronização dos procedimentos do Setor de fiscalização e do Setor de 

Pessoa Jurídica e discussão das novas legislações, em especial a Resolução CFN nº 



599/2018 (Código de Ética) e Resolução nº 600/2018 (Atribuições dos nutricionistas 

por área de atuação).  

Ocorreu a Jornada de Atualização Técnica de Fiscais, promovido pelo CFN, 

no período de 27 a 29 de novembro de 2018, em São Paulo.  

 

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS  

Análise de Processos  2016 2017 2018 

3.1. Registro de PJ 108 144 198 

3.2. Cadastro de PJ 138 162 82 

Total de PJ inscritas no CRN1 por ano 246 306 280 

3.3. Quantidade de Processos analisados para 

Atualização de dados (Renovação de certidão, 

emissão de atestados e acervos, registro de 

atestado, cancelamentos) 

766 947 1.414 

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART  - - 887 

Total de processos de PJ analisados (3.1, 3.2 e 

3.3)  

1.012 1.253 2.581 

Destacamos o aumento de 106% na quantidade de processos analisados. 

Ressaltamos que o processo de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART começou a 

ser realizada em 2018 e durante o ano foram feitas 887 análises de ART.  

 

 

 

5. ATENDIMENTOS INTERNOS REALIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO  

Meio de recebimento Telefone E-mail Pessoalmente Total 

530 70 43 643 
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6. OUTRAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 

• Apuração de denúncias em hospitais: Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia de 

Planaltina de Goiás; Hospital Regional do Jardim Ingá/GO; Hospital Urológio 

Puigvert – Goiânia/GO; Hospital Regional de Araguaína/TO; Hospital Regional de 

Sinop/MT; Instituto Socrates Guanaes/ISG; Hospital Municipal de Santa Helena de 

Goiás; Organização Hospitalar Garavelo LTDA. Realizamos encaminhamentos de 

relatório ao Ministério Público e Vigilância Sanitária, conforme a situação 

detectada;  

• Apuração de denúncias em consultórios de nutrição por diligências de processos da 

Comissão de Ética;  

• Apuração de denúncia encaminhada pelo FNDE no PNAE do município de Caldas 

Novas/SEMAE, solicitada a contratação de nutricionista RT. A situação foi 

regularizada após ação fiscal; 

• Apuração de denúncia encaminhada pelo Ministério Público no PNAE de Várzea 

Grande/MT;  

• Apuração de denúncia encaminhada pelo Ministério Público em escolas públicas de 

Araguanã/TO;  

• Apuração de denúncias encaminhadas pelo CAE/DF em unidades escolares do 

Distrito Federal; 

• Ação de monitoramento do PNAE DF junto com o FNDE e CAE/DF, com realização 

de inspeção fiscal em 30 unidades escolares. Tal ação resultou na convocação das 

nutricionistas da Secretaria de Educação para reuniões de ação orientadora e envio 

de ofício ao Secretário de Educação solicitando a adequação do Quadro Técnico de 

nutricionistas para o adequado desempenho das atribuições profissionais na área 

de alimentação escolar;  

• Envio de ofícios aos municípios sem nutricionista RT pelo PNAE: foram enviados 60 

ofícios.  

• Levantamento de Pessoas Jurídicas não localizadas pela fiscalização, com baixa no 

cadastro da Receita Federal ou junta comercial e com débitos há mais de três anos 

consecutivos resultou no cancelamento ex-ofício de 205 inscrições. Esta ação teve 

como intenção otimizar a atuação da fiscalização nas empresas que estão ativas, 

evitando a perda de tempo em realização de visitas a empresas que não estão mais 

atuando.    

• Encaminhamento de 23 profissionais nutricionistas para recebimento do 

certificado “Nutrilegal” que desenvolveram todas as atribuições obrigatórias, como 

forma de reconhecimento e valorização profissional. A entrega do certificado 

ocorreu em reunião de entrega de documentação profissional como forma de 

motivar os egressos a realizarem suas atividades e a receberem a fiscalização do 

CRN1.  

 

 



ANEXO - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS VISITADOS EM 2018 

PERÍODO MUNICÍPIOS 

MARÇO 1. Trindade-GO  

2. Planaltina de Goiás-GO  

ABRIL 

3. Luziânia-GO 

4. Jardim Ingá-GO 

5. Gurupi-TO 

6. Paraíso de Tocantins-TO 

7. Cáceres-MT 

MAIO 

8. Formosa-GO 

9. Caldas Novas-GO 

10. Rio Quente-GO 

11. Piracanjuba-GO 

JUNHO 

12. Nerópolis-GO 

13. Santa Helena de Goiás-GO 

14. Rio Verde-GO 

15. Chapada do Guimarães-MT 

16. Sorriso-MT 

17. Sinop-MT 

JULHO 
18. Rondonópolis-MT 

19. Anápolis-GO 

20. Padre Bernardo-GO 

AGOSTO 
21. Hidrolândia-GO 

22. Morrinhos-GO 

23. Inhumas-GO 

SETEMBRO 

24. Cristalina-GO 

25. Bela Vista de Goiás-GO 

26. Barra do Bugres-MT 

27. Tangará da Serra-MT 

28. Poconé-MT 

OUTUBRO 

29. Primavera do Leste-MT 

30. Trindade-GO 

31. Terezopolis-GO 

32. Goianápolis-GO 

33. Aparecida de Goiânia-GO 

NOVEMBRO 

34. Anápolis-GO 

35. Araguaína-TO 

36. Araguanã-TO  
 

 

 

 


