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Este relatório apresenta dados analisados das ações fiscais realizadas no 

período de janeiro a dezembro de 2020, considerando o Plano de Ações da Fiscalização, 

com vistas a subsidiar o planejamento de futuras ações.  

 

1. AÇÕES FISCAIS REALIZADAS 

 

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 visitas técnicas com aplicação de Roteiro de Visita Técnica (RVT) por Estado 

da jurisdição do CRN1 para o ano de 2020.  

  
 

1.1. VISITAS FISCAIS  

 

O planejamento da meta de visitas fiscais anual, realizado em janeiro, previa a 

meta de 2.849 visitas fiscais no exercício de 2020, sendo 855 visitas técnicas (sendo 30% 

do total de visitas fiscais), distribuídas conforme a tabela 1. Esclarecemos que o Estado de 

Tocantins se encontra sem nutricionista fiscal, aguardando contratação por meio de 

concurso público, portanto não foi prevista meta de visitas para esta unidade da jurisdição.  

 

Tabela 1. Meta de visitas fiscais e visitas técnicas - janeiro a dezembro 2020. 

Geral Distrito Federal Mato Grosso Goiás Tocantins* Total 

Meta de visitas fiscais CRN1 1.086 921 842 - 2.849 

Meta Mínima de visitas 
técnicas (RVT) 

326 276 253 - 855 
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1.1.1. NÚMERO DE VISITAS FISCAIS REALIZADAS  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, a 

pandemia decorrente do Coronavírus – COVID-19. Logo, o Conselho Federal de 

Nutricionistas publicou a Decisão CFN nº 1/2020, em 16 de março de 2020, com a 

recomendação de suspensão das atividades presenciais, incluindo as atividades de 

fiscalização, considerando-se o aumento de casos no país e a preocupação com a 

segurança dos conselheiros, nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética- TND, 

colaboradores, empregados públicos e terceirizados e da população em geral. Seguindo as 

recomendações, no dia 17 de março de 2020, o CRN/1 suspendeu as visitas fiscais 

presenciais, sendo instituído o teletrabalho para todos os funcionários a partir do dia 23 de 

março de 2020.  

Dessa forma, o planejamento do número de visitas fiscais por fiscal prevista no 

não pôde ser executado e a meta foi ajustada considerando a realização de visitas fiscais 

presenciais até o dia 16 de março de 2020.  

 

Tabela 2. Meta de visitas fiscais e visitas técnicas ajustada (até 16.03.2020).  

Geral Distrito Federal  Mato Grosso Goiás Tocantins*      Total  

Meta de visitas fiscais CRN1 236 165 162 - 563 

Meta Mínima de visitas 
técnicas (RVT)  

71 49 49 - 169 

 

Em 2020, foram realizadas 545 visitas fiscais presenciais, correspondendo a 

96,8% do previsto para o período, conforme tabela 3. Do total de visitas fiscais realizadas, 

221 foram para Pessoas Físicas e 324 para Pessoas Jurídicas. Foram enviados 51 Autos de 

Infração pelos correios com Aviso de Recebimento (AR). A distribuição das ações fiscais 

realizadas a Pessoas Físicas e Jurídica está apresentada na tabela 4.  

Tabela 3.  Visitas Fiscais Planejadas e Realizadas (até 16.03.2020). 

Nº de Visitas 

Meta Ajustada 

Nº de Visitas 

Realizadas 

% de Cumprimento  

563 545 96,8% 
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Tabela 4. Distribuição das ações fiscais realizadas a Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. 

 Documentos lavrados pessoalmente  Total  

Termo de Visita PF  221 

Termo de Visita PJ  300 

Auto de Infração PF  0 

Auto de Infração PJ  24 

Total  545 

Autos de Infração enviados pelos correios com AR  

Auto de Infração PJ  50 

Auto de Infração PF  1 

 Total 51 

 

Foram aplicados 113 RVT com os profissionais nas principais áreas de 

atuação, as principais foram UAN (n=41), Ambulatório/consultório (n=33), Hospital (n=15) e 

Alimentação escolar privada (n=15), conforme observado na tabela 5 e no gráfico 1.  

 

Tabela 5. Quantidade de Roteiros de Visita Técnica por área de atuação e período.   

Área de Atuação   Janeiro Fevereiro Março Total  

UAN 23 16 2 41 

Ambulatório/consultório 10 17 6 33 

Hospital 6 8 1 15 

Alimentação escolar privada 8 3 4 15 

Alimentação escolar pública 0 3 1 4 

Indústria de alimentos 1 1 1 3 

Banco de Leite Humano 0 1 0 1 

Técnico em Nutrição e Dietética 0 1 0 1 

Total  48 50 15 113 

 

Gráfico 1. Distribuição dos RVT aplicados por área de atuação.  
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1.2. PROJETO DE ORIENTAÇÃO REMOTA DA FISCALIZAÇÃO  

 

Diante da situação frente à pandemia causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19), considerando a necessidade de acolher e entender as preocupações da 

categoria com esclarecimentos de dúvidas e orientações, além da importância de realizar 

um diagnóstico situacional do exercício profissional dos Nutricionistas e dos Técnicos em 

Nutrição e Dietética, nas principais áreas de atuação, o Setor de Fiscalização do CRN/1 

buscou estratégias no intuito de continuar cumprindo o seu papel de orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício profissional durante o período de pandemia, dessa forma foi 

desenvolvido projeto de orientação remota da fiscalização com aplicação de questionários 

com os profissionais por meio de videoconferência (Processo SEI nº 

010112.000031/2020-17). O projeto foi executado no período de 19/05/2020 a 09/10/2020 

e foram aplicados 649 questionários em 06 áreas de atuação profissional, as principais 

foram em Consultório (n=202), UAN (n=159), Hospital (n=121) e PNAE (n=97), conforme 

observado na tabela 6 e no gráfico 2.  

 

Tabela 6. Questionários aplicados por área de atuação e por período.  

Área de atuação Maio  Junho Julho Agosto  Setembro Outubro  Total 

Consultório 16 50 49 38 45 4 202 

Hospital 22 26 24 29 13 7 121 

ILPI 2 9 3 6 1 0 21 

UAN 16 34 44 24 37 4 159 

Escola privada 16 9 10 2 5 7 49 

PNAE 5 32 29 19 12 0 97 

Total 77 160 159 118 113 22 649 

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos Questionários aplicados por área de atuação.  
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1.2.1. AVALIAÇÃO DO PROJETO DE ORIENTAÇÃO REMOTA  

 

Os profissionais que receberam orientação remota da fiscalização receberam 

link com formulário de avaliação na plataforma google forms pedindo para avaliar o 

atendimento realizado pelo fiscal utilizando a pontuação de 1 a 5, conforme Escala Likert 

(figura 1).  

Figura 1. Avaliação Escala Likert.  

 

Dos 649 questionários aplicados, recebemos 409 avaliações com 99,3% de 

satisfação dos profissionais que avaliaram o atendimento, conforme tabela 7.  

Tabela 7. Resultado das avaliações recebidas.  

Avaliação  Quantidade de respostas  % de satisfação 

1 – Totalmente insatisfeito 2 0,5 

2 - Insatisfeito 1 0,2 

3 – Indiferente  0 0,0 

4 – Satisfeito 18 4,5 

5 – Totalmente satisfeito  388 95 

Total  409 100 

 

Do total de avaliações recebidas, 164 enviaram sugestões/comentários sobre 

o projeto que podem ser observados no Anexo 1.  

Destaca-se que o projeto de orientação remota permitiu que a fiscalização 

alcançasse profissionais de municípios distantes que nunca haviam sido visitados, total 

de 89 municípios (54 do Estado de Mato Grosso, 24 do Estado de Goiás, 10 do Estado de 

Tocantins e o Distrito Federal), relação no Anexo 2.  
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1.3. ATENDIMENTO DE DÚVIDAS  

Diante do cenário de trabalho home Office, o principal meio de recebimento 

de dúvidas que antes era telefônico passou a ser e-mail. Em 2020, foram realizados 

2.060 atendimentos do Setor de Fiscalização e Pessoa Jurídica, sendo 74% de 

atendimento de dúvidas por e-mail, conforme observado na tabela 8 e gráfico 3. 

Tabela 8. Quantidade de atendimentos de dúvidas.  

Meio de recebimento  Total  % 

Telefone 527 25,5 

E-mail 1522 74 

Pessoalmente 11 0,5 

Total  2060 100 

 

Gráfico 3. Meio de atendimento de dúvidas.  

 

 

1.4. ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Tabela 9. Quantidade de processos administrativos analisados.  

Tipos de Processos Quantidade 

Registro de PJ 149 
 

Cadastro de PJ 27 
 

Quantidade de Processos analisados para Atualização de dados 
(Renovação de certidão, emissão de atestados e acervos, registro 
de atestado, cancelamentos)  

945 
 

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART  633 
 

Total de processos de PJ analisados  1754 
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1.5. INTERIORIZAÇÕES 

 

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 plano de ações e metas de 2020 previa a realização de no mínimo 3 

interiorizações ao mês, totalizando o mínimo de 36 municípios fiscalizados ao longo do 

ano. No entanto, devido à pandemia as visitas fiscais foram suspensas, 

consequentemente, não foi possível atender ao planejamento proposto. Ainda assim, 

ocorreram ações de interiorização em 08 municípios nos meses de fevereiro e março.  

No mês de fevereiro, foram realizadas ações de interiorização nos 

municípios de Barão de Melgaço-MT, Santo Antônio do Leverger-MT, Nossa Senhora do 

Livramento-MT e Trindade-GO. A visita ao município de Santo Antônio do Leverger 

ocorreu para atendimento de demanda do Ministério Público em relação ao PNAE. No 

município de Barão de Melgaço-MT as fiscais se reuniram com o novo Secretário de 

Educação para esclarecer sobre a importância do nutricionista e adequação de Quadro 

Técnico de profissionais.  

No mês de março, foram realizadas ações de interiorização aos municípios 

de Rosário Oeste-MT, Jangada-MT, Acorizal-MT e Nobres-MT, este último fiscalizado 

pela primeira vez, com a oportunidade de reunião das fiscais com os gestores das 

Secretarias de Educação e Saúde.   

Ressaltamos que o projeto de orientação remota possibilitou que 

profissionais de 89 municípios fossem orientados pela fiscalização. Com isso, os fiscais 

puderam fazer o diagnóstico situacional dos municípios com demanda de envio de ofícios 

aos gestores solicitando regularização conforme a situação detectada.  
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1.6. ENVIO DE OFÍCIOS DE ORIENTAÇÕES E SOLICITAÇÕES  

 

Em 2020, foram enviados 148 ofícios a gestores, Pessoas Jurídicas e 

Pessoas Físicas, relação no Anexo 3.  

 

1.7. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

Demanda do Ministério Público do Trabalho de Tocantins solicitou por meio 

do Ofício nº 2.361.2020 (em anexo) que os profissionais de saúde e os gestores de 

unidades de saúde em atividade no Estado de Tocantins sejam orientados a preencher o 

formulário com checklist, com a finalidade de facilitar o monitoramento das condições de 

trabalho ofertadas, em razão da pandemia de COVID-19.  Envio dos ofícios 

1478/2020/CRN1-GFISC e Ofício nº 1481/2020/CRN1-GFISC. Processo SEI nº 

010112.000018/2020-50.  

Demanda do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal no Instituto 

de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF no Hospital de Base do 

Distrito Federal, visita fiscal realizada no dia 26/05/2020, em caráter excepcional por 

decisão da Diretoria, com posterior envio de relatório ao MPT/DF. Processo SEI nº 

010112.000128/2019-88.  

Demanda do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, PNAE Colniza-

MT. Processo SEI nº 010112.000028/2020-95.  

 

1.8. PROCESSOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE MULTA  

 

Em 2020, foram abertos 12 processos de infração, 100% de Pessoas 

Jurídicas, infrações previstas na Resolução CFN nº 597/2017, foram enviadas 33 

notificações de multa (25 referentes a processos julgados em dezembro de 2019), 17 

processos de infração foram arquivados.  

 

Tabela 10. Quantidade de processos de infração e notificação.  

Processos de infração abertos  12 

Processos de infração arquivados 17 

Notificação de multa  
 

33 
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1.9. NÚMERO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS E APURADAS 

 

As denúncias são recebidas e protocoladas pela Assessoria Técnica do 

CRN/1 que após a triagem, conforme o tipo de denúncia, faz o encaminhamento aos 

setores responsáveis.  

Em 2020, o Setor de fiscalização recebeu 55 denúncias, a maioria em 

decorrência de infrações de Pessoa Jurídica (45%) seguido de denúncias de exercício 

ilegal (36%), conforme tabela 11.  

 

Tabela 11. Denúncias recebidas pela Fiscalização.  

Infração de Pessoas Jurídicas 25 

Exercício ilegal  20 

Infração disciplinar  
(para ação orientadora da fiscalização) 

1 

Infração de Pessoa Física  
(atuando sem inscrição)  

9 

Total 55 

 

2. APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DA EQUIPE  

 

Devido à pandemia, as atividades de promoção ao aprimoramento e 

atualização da equipe de fiscalização previstas no Plano de Ações e Metas foram 

adaptadas e realizadas de forma online.  

Participação do Setor de Fiscalização na 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL 

DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, realizada por videoconferência, no período de 

10 a 13 de novembro de 2020.  

Participação na VIII JORNADA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DE FISCAIS: 

Evento realizado no período de 24 e 26 de novembro de forma online, promovido pelo 

Sistema CFN/CRN. 

Realizado ENCONTRO REGIONAL DE FISCAIS E AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS no dia 04 de dezembro de 2020, por videoconferência, com 

objetivo de capacitar e integrar a equipe de fiscalização e auxiliares administrativos 

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

Pessoa Jurídica.  

O evento CONBRAN 2021 foi adiado para janeiro de 2021 de forma online, 

sendo mantida a participação da equipe de fiscalização.   
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3. REUNIÕES  

 

No planejamento de ações e metas 2020, previu-se a realização de reuniões 

com gestores visando à sensibilização de parceiros e público alvo para integração e 

valorização profissional. Foram realizadas reuniões com representantes da Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal-SES/DF, Secretaria de Educação do Distrito Federal-SEE/DF e 

FNDE e Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES/DF. Reunião presencial com a 

Vigilância Sanitária do Distrito Federal – DIVISA/DF que resultou em ação fiscal conjunta, 

visita in loco, em caráter excepcional por decisão da Diretoria, para apuração de 

denúncia.  

Estavam previstas 12 reuniões da Comissão de Fiscalização e foram 

realizadas 17 reuniões para discussão, análise e encaminhamentos das demandas 

apresentadas pela Gerência de Fiscalização.  

Houve a necessidade de várias reuniões dos Coordenadores do Setor de 

Fiscalização do Sistema CFN/CRN para elaboração de resoluções para atendimento das 

demandas decorrentes da pandemia, tais como a Resolução CFN nº 650 e 662 que 

tratam de procedimentos do recebimento e emissão de documentos relativos a Pessoas 

Jurídicas e a Resolução CFN nº 668/2020 com a definição dos procedimentos nacionais 

para as ações da fiscalização; elaboração de Roteiros de Ação Orientadora Remota; 

reuniões com FNDE para instrução de trabalho para cadastro do nutricionista no PNAE; 

alinhamento de procedimentos e condutas do Sistema. O CRN/1, por meio da Gerência 

de Fiscalização, participou de 08 reuniões do Grupo de Trabalho de Revisão da 

Resolução CFN nº 510/2012, 01 reunião do Grupo de Trabalho RVT e 01 reunião com 

CFN para apresentação da Resolução 663/2020 que trata sobre as atribuições do 

nutricionista em Unidades de Terapia Intensiva. Totalizando a participação em 38 

reuniões. 

Sabe-se que realização de reuniões periódicas com a equipe de trabalho é 

fundamental para o alinhamento das ideias, construção conjunta de planos de atividades, 

discussão de projetos, repasse de informações importantes, compartilhamento de 

experiências, esclarecimentos de dúvidas, engajamento e motivação dos funcionários. 

Logo no início do trabalho home office, estabeleceu-se a participação da equipe em 

reuniões semanais por videoconferência para o planejamento e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas. Foram realizadas 38 reuniões com a equipe de fiscais e 02 

reuniões com os auxiliares administrativos do Setor de Pessoa Jurídica.  

O Anexo 4 apresenta a relação de reuniões, não incluídas as reuniões 

Plenária e de Diretoria.   
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4. EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

 

Cumprindo com a obrigação prestar contas, inerente à Administração 
Pública, e visando a transparência das suas ações, desde o início do teletrabalho a 
equipe de fiscalização emitiu relatórios mensais no Sistema Eletrônico de Informação-
SEI com a descrição das atividades desenvolvidas.    

Segue abaixo a relação dos processos SEI nos quais constam os 
relatórios por período de execução de atividades.  

 

Tabela 12. Processos do SEI com relatórios de atividades homeoffice.  

23/03/2020 a 30/04/2020 010112.000027/2020-41 

Maio/2020  010112.000034/2020-42 

Junho/2020 010112.000045/2020-22 

Julho/2020 010112.000045/2020-22 

Agosto/2020 010112.000063/2020-12 

Setembro/2020 010112.000069/2020-81 

Outubro/2020 010112.000081/2020-96 

Novembro/2020 010112.000087/2020-63 

Dezembro/2020 010112.000092/2020-76 
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https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=110233&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=29ae07fc6247a00ba5d15132bb2f6053d7c01ee8ac6aa49241faab7b8ec8497b
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=116860&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=5437f9161a745b46ec2a9d07113eb1211cd159e5f2b9262d602585baf461033e
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=131386&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=18534d0675398ac62285a5d652c862fb6919ba4ef9e78678c0bf1b91a8343cc5
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=131386&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=18534d0675398ac62285a5d652c862fb6919ba4ef9e78678c0bf1b91a8343cc5
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=171210&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=a1ed7bbdce3bfe251b7bf90cfc8e77da6b4272082ab7d8ccf2442c1e63a5fe59
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=190502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=2948e4f33cce83171b92df7774e780a3c7bcb183a6a784ccf42aa80112bd8c34
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=215392&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=9962e6561af2275ced477e66032d91518945caa521b6d53379a85f1740e0d7fc
https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=234084&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000029&infra_hash=cfbb031a42c1cd42d62fb2e84ca032a2297875e83d8986f4de3a7c6442a1c2fc

