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ORDEM DE SERVIÇO 

SED - SISTEMA DE EDUCAÇÃO  

ORDEM DE SERVIÇO SCI N° 001/2019 

UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

MERENDA ESCOLAR 

1. TIPO DE TRABALHO 

PRA - Projeto Regular de 
Auditoria  

2. ORIGEM 

PAAI – Decreto nº 351/2018  

IN SED n° 002/2012  

Lei Federal nº 11.947/2009 

3. OBJETIVO: Avaliar os procedimentos sobre a estocagem, elaboração e 
distribuição da Merenda Escolar no Município. 

4. EQUIPE TÉCNICA 

Simoni Altafim Lopes Tristão – Controladora Municipal 

Mayara Moreira Campos Silva Brandão – Auditora Pública Interna  

REALIZAÇÃO 

5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA 

Secretaria Municipal de Educação 

6. EMISSÃO 

UCCI 

7. DATA DA 
EMISSÃO 

___/___/_____ 

8. ASSINATURA 

______________________ 

______________________ 

9. CIENTE 1  

PREFEITO 
10. ASSINATURA 

 

______________________________________  

11. CIENTE 2  

RESPONSÁVEIS 
PELAS UNIDADES 
AUDITADAS 
 

(Secretaria Municipal de 
Educação) 
 

12. ASSINATURAS 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  
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PRA - Projeto Regular de Auditoria 

ASSUNTO: MERENDA ESCOLAR 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente Ordem de Serviço tratará da análise da Merenda Escolar, em observância ao 

disposto no PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2019, Decreto n° 

351/2018 que contempla os Procedimentos sobre a compra, recebimento, estocagem, 

elaboração e distribuição da Merenda Escolar no Município. 

 

Inicialmente cumpre observar que o PAAI previa como período para realização desta auditoria, 
o 3º bimestre do exercício, ou seja, meses de maio e junho, no entanto devido a imprevistos, 
que demandaram bastante atenção e empenho, como a Decisão Monocrática 00273/2019-7; o 
monitoramento aos outros setores para a devida realização das providências necessárias, 
referentes às decisões do TCEES, quanto às PCAs 2017 e 2018; auxilio na intermediação entre o 
RH e Contabilidade para organização para a provisão da folha; fiscalização externa in loco no 
âmbito do IEGM; isso tudo somado a todos os demais afazeres impostos a Unidade, (já 
considerados na época do planejamento), sobrecarregou o setor o que impossibilitou o devido 
andamento da programação anual da UCCI.  
 
Além disso, foi planejado no PAAI a análise dos procedimentos sobre a compra, recebimento, 

estocagem, elaboração e distribuição da Merenda Escolar, temas de extrema importância, mas 

muito abrangentes e extensos, que impossibilitaria um foco adequado, tendo em vista o 

número de servidores do setor, demasiados itens a serem avaliados e a excessiva demanda de 

serviço interno, nos levou a optar por uma auditoria mais objetiva e específica aos temas “ 

Estocagem, elaboração e distribuição da Merenda Escolar no Município”. Estando prudente e 

realista aos instrumentos que possuímos atualmente, visando um resultado mais efetivo e 

adequado.  

 

O escopo deste trabalho é prestar apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica, com a 

finalidade contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos 

alunos.  

 
As questões estratégicas que serão avaliadas são as seguintes: 
 
a) O recebimento, armazenamento e a distribuição dos gêneros alimentícios estão ocorrendo 
de maneira a garantir refeições de qualidade aos alunos? 
b) As instalações/equipamentos da Entidade Executora e das escolas para armazenagem dos 
alimentos são adequadas? 
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c) As escolas confirmam o recebimento dos gêneros alimentícios de acordo com o cardápio 
elaborado pelo nutricionista e o cronograma estipulado? 
d) Os veículos para transporte dos alimentos são adequados? 
e) As refeições foram preparadas de acordo com o cardápio elaborado pelo nutricionista? 

 
 
Com base nas obrigações perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES 
vimos solicitar que encaminhem até 09 de julho a relação das Escolas e Creches Municipais 
para seleção da amostragem. As informações deverão ser encaminhadas à Unidade Central de 
Controle Interno através do e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, devidamente 
assinado, para ser anexado ao processo de auditoria.  
 
Informamos que a partir da próxima semana serão iniciadas as visitas in loco aos locais de 
armazenagem de merenda, sendo nas escolas selecionadas através das amostras, por meio da 
lista a ser encaminhada, ou no próprio armazém geral, local do recebimento e distribuição da 
merenda.  
 
É imprescindível o envio dessas informações para acompanhamento e avaliação dos 
procedimentos, tendo em vista a auditoria prevista no PAAI 2019, através do Decreto nº 
351/2018. 
 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO      MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interno Municipal               Auditora Pública Interno 
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