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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 

Projeto Regular de Auditoria – PRA 

MERENDA ESCOLAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Auditoria Interna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 

Educação - SED, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio da Ordem de Serviço SCI 

n° 001/2019, em observância ao disposto no Decreto n° 351/2018, referente ao PAAI – Plano 

Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2019, que contempla o seguinte item: 

 

SISTEMA ÓRGÃO 
CENTRAL 

ATIVIDADES A SEREM VERIFICADAS BASE REGULAMENTAR 

SED - 
Sistema de 
Educação 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Procedimentos sobre a estocagem, 
elaboração e distribuição da Merenda 
Escolar no Município. 

- IN SED n° 002/2012  
- Lei Federal nº 11.947/2009 
 
 

 

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.  
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo 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 Prefeituras Municipais são responsáveis pelo recebimento, complementação, execução e 

prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE relativos ao PNAE, das 

creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental da rede municipal. 

Os aspectos determinantes para a priorização da Ação foram: 

•  relevância social - para muitos alunos, a alimentação escolar constitui-se na única fonte de 

refeições diárias; 

•  criticidade - evidenciada pelo elevado número de monitoramento por parte dos órgãos 

fiscalizadores, que ensejaram ações de fiscalização. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio – ES as Normas de 

Auditoria Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor 

Público (NB ASP), dessa forma, os trabalhos foram conduzidos mediante a execução dos 

procedimentos abaixo detalhados, quais sejam: 

Ordem de Serviço – OS: Documento utilizado para comunicar à equipe o início dos trabalhos 

de auditoria, e apresentar em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e solicitar o 

apoio necessário ao bom desempenho das atividades que serão desenvolvidas. Na OS são 

discriminados os procedimentos básicos, delimitação do escopo, prazos, coleta de dados e 

demais orientações sobre o serviço. 

Coleta de Dados: Obter informações para o conhecimento e a compreensão da entidade 

auditada, bem como o do ambiente organizacional para servirem de base para fases 

posteriores de auditoria. Nesta etapa o auditor deve revisar a legislação e normas específicas 

da organização. 

Matriz de Planejamento: Define o macro-objetivo da auditoria que se relaciona com o tipo de 

auditoria. Após definidas as unidades (setores) que merecem maior atenção da auditoria, a 

equipe deve definir os objetivos específicos da auditoria em cada unidade (setor). 

Seleção de Amostras: Através do “Plano Amostral” são selecionados por amostragem 

processos específicos para análise, e é determinado o ponto de partida de toda amostra, o qual 

documenta os procedimentos envolvidos na execução das técnicas utilizadas, determinando o 

universo do ponto de controle e o critério de seleção da amostra. 
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Análise do Material: Por meio da “Solicitação de Informação, Processos e Documentos” são 

aplicados os testes de auditoria, dos quais podemos destacar: análise documental, análise de 

processos, exames de registros nos sistemas informatizados, verificação in loco, indagação 

escrita ou oral, entre outras. 

Matriz de Achados: Forma de organizar as informações correspondentes aos achados de 

auditoria. O desenvolvimento dos achados de auditoria consiste em levantar evidências 

suficientes para a emissão de juízo sobre o objeto da auditoria, por meio da comparação entre 

a situação encontrada e os critérios fixados, mediante análise de critérios, causas e efeitos. 

Relatório Final: Relatório que contém os registros decorrentes dos levantamentos realizados 

pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos e enviado ao gestor. O Gestor ou Secretário 

poderão se manifestar caso haja informação relevante que possa vir a alterar a constatação 

e/ou recomendação. O Relatório abrange as constatações, análises, opiniões, conclusões e 

recomendações sobre o objeto da auditoria, devendo conter escopo da auditoria (Objetivo), 

procedimentos/técnicas aplicadas (Metodologia); descrição das condições encontradas ou 

achados de auditoria (Situação Encontrada); critérios; causas; efeitos; opiniões e comentários 

(benefícios); conclusões (Considerações Finais); e recomendações (Propostas). 

 

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

a) Início: Junho/2019 

b) Encerramento – Relatórios: Setembro/2019 

 

5. BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

- Lei Federal 11.947/2009, de 16 de junho de 2009 (atendimento da Alimentação Escolar); 

- Resolução FNDE 38/2009; 

- Instrução Normativa SED n° 002/2012, Decreto N° 108/2014 - Dispõe sobre a merenda 

escolar. 

 

6. DO ARMAZENAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

A Instrução Normativa SED n° 002/2012, implementada através do Decreto N° 108/2014, em 

02 de junho de 2014, dispõe sobre a merenda escolar, e trata especificamente sobre 

armazenamento e distribuição, no item “Procedimentos”, estabelecendo: 

  

“Armazenamento: 

Ao receber os produtos que comporão a Alimentação Escolar, os 

responsáveis pelo recebimento deverão observar o correto 

armazenamento dos mesmos: 
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• Não os deixando expostos à umidade; 

• Utilizar-se preferencialmente de caixas plásticas; 

• Deve ainda observar a data de validade dos produtos, utilizando 

os de fabricação mais antiga primeiro (primeiro que entra 

primeiro que sai). 

Os alimentos armazenados e que não seja possível manter o rótulo de 

fábrica, deverão ser identificados com etiquetas e acondicionados em 

embalagens descartáveis ou em vasilhas previamente higienizadas. 

Os alimentos que necessitam ser mantidos em baixas temperaturas e não 

estiverem disponíveis em resfriadores para cada tipo de produto, os 

mesmos deverão ser condicionados da seguinte forma: 

• Prateleiras superiores: Alimentos prontos para consumo; 

• Prateleiras medianas: Os alimentos semi-prontos e pré-

preparados; 

• Prateleiras inferiores: os alimentos crus e outros. 

Podem se acondicionados diferentes tipos de alimentos no mesmo 

equipamento para congelamento, desde que os mesmos estejam 

embalados e separados, e não deve ser permitida a permanência de caixa 

de papelão em resfriadores ou similares. 

As portas dos resfriadores ou similares deverão ser abertas o mínimo 

possível de vezes, devendo o responsável programar o que vai ser 

necessário retirar do mesmo para preparar o cardápio. 

Não deverá ser permitido o congelamento de alimentos destinados à 

refrigeração, nem tão pouco re-congelar alimentos crus que já foram 

descongelados, esses só poderão serem congelados novamente após 

sofrerem o processo de cozimento. 

Os alimentos que necessitam de conservação em temperaturas baixa 

deverão seguir as regras estipuladas na tabela constante no Anexo II 

desta Instrução. 

Recebimento nas Unidades Escolares: 

As diversas unidades escolares, ao receberem as mercadorias / produtos, 

deverão proceder com todos os cuidados e normas de armazenamento 

estipulados desta Instrução Normativa. 

Ao receber os produtos e materiais solicitados / requisitados, as unidades 

deverão proceder com a conferência de todos os itens e produtos, 

alertando a Secretaria Municipal de Educação sobre possíveis problemas 

e / ou danos. 
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PREPARAÇÃO DA MERENDA: 

O Profissional Nutricionista, devidamente inscrito no Conselho Regional 

da Classe e contrato pela Administração Municipal, deve planejar, 

organizar, dirigir e avaliar O Programa de Alimentação e Nutrição. 

 

7. DAS QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

  

A ação de controle teve como objetivo responder as seguintes questões estratégicas: 

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? 

c) As escolas confirmam o recebimento dos gêneros alimentícios de acordo com o cardápio 

elaborado pelo nutricionista e o cronograma estipulado? As refeições foram preparadas de 

acordo com o cardápio elaborado pelo nutricionista? 

d) Os veículos para transporte dos alimentos são adequados? 

Disponibilizamos questionários para cada diretora escolar, possibilitando manifestação específica 

por parte das responsáveis em relação as questões estratégicas. 

 

8. ESCOLAS FISCALIZADAS 

 

Através da OS SCI N° 001/2019, solicitamos a relação das Escolas e Creches Municipais para 

seleção da amostragem, que foram encaminhadas à Unidade Central de Controle Interno 

através do e-mail controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br, sendo: 

 

 

Nº. 

 

ESCOLAS - 

SEDE 01 EM Abrahão Saleme 
02 EM Agrícola 
03 EM Augusta Lamas D’Ávila 
04 EM Córrego Francisco Corrêa 
05 EM Faz. Henrique Zambom 
06 EM Fortaleza 
07 EM Gumercindo Lacerda 
08 EM Hilda Correa Lemos 
09 EM Idolino da Fonseca Lamas 
10 EM José Jorge Haddad 
11 EM São Vicente de Paula 

 

 

Nº 

 

   ESCOLAS - 

INTERIOR 

mailto:controleinterno@afonsoclaudio.es.gov.br
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01 EM Águas Formosas 
02 EM Alto Guandu 
03 EM Alto Lagoa 
04 EM Alto Rio da Cobra 
05 EM Alto Santa Joana 
06 EM Alto Tabatinga 
07 EM Arrependido 
08 EM Custodio Lopes da Rocha 
09 EM Duas Pedras 
10 EM Faz. Carlos Hackbart 
11 EM Faz. Júlio Littig 
12 EM Faz. Santo Antônio 
13 EM Patrimônio dos Gonçalves 
14 EM Santa Terezinha 
15 EM São Luiz de Boa Sorte 
16 EM Vargedo 
17 EM Vargem Grande da Sede 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foram visitadas todas as escolas e CMEIS situadas na sede, exceto o CMEI O Sabidinho, que 

em reforma e funcionando em local provisório. Das escolas e CMEIS do interior, foram 

selecionadas através de amostras apenas duas, devido à ausência de veículo próprio, que 

impossibilitou a UCCI realizar mais visitas in loco em outros localidades. Visando 

oportunizar a manifestação e apurar a situação das demais escolas do interior, foi 

encaminhado o questionário com as questões estratégicas. 

 

9. RELATÓRIO DE ACHADOS 

 

9.1 a) Questão estratégica: 

 O recebimento, armazenamento e a distribuição dos gêneros alimentícios estão ocorrendo de 

maneira a garantir refeições de qualidade aos alunos? 

 

Nº

. 

 

CMEI

S 01 CMEI Amaury Gomes 
02 CMEI Fazenda Guandu 
03 CMEI Ilma Henriques Vieira 
04 CMEI Jair Giestas 
05 CMEI Jovelino Ambrozim 
06 CMEI Nestor Pinto de Aguiar 
07 CMEI O Sabidinho 
08 CMEI Rosinelma Batista Moreira 
09 CMEI Sebastião Pereira de Paula 
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b) Situação Encontrada:  

Com relação à armazenagem de gêneros alimentícios para posterior distribuição às escolas 

pela Entidade Executora, verificou-se que o município utiliza de depósito centralizado. A 

fiscalização apontou que as instalações do armazém central não estão completamente 

adequadas para garantir o bom acondicionamento dos produtos alimentícios. 

Verifica-se que o armazém geral passou recentemente por alguns ajustes, melhorando a 

situação física, que estava em situação crítica, entretanto constatou-se que ainda que é 

necessário adaptações. 

As principais falhas no armazenamento referem-se à ausência de forro sob o telhado, de telas 

nas janelas para impedir a entrada de insetos, de vedação das portas, paredes e teto propícias 

a infiltrações, revestimentos inadequados, fiação exposta. 

Fotos: Situação de inadequação de instalações 
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Quanto aos equipamentos utilizados no depósito centralizado, as ações de controle 
apontaram que os equipamentos estavam parcialmente adequados para garantir o bom 
acondicionamento dos produtos alimentícios.  

 

As principais falhas referem-se à ausência de estantes ou armários,  com a consequente 

estocagem de alimentos em paletes no chão, o que não é vedado, mas tendo em vista, que 

trata-se de entrada compartilhada e a porta fica constantemente aberta, muito próxima a 

rua, o uso de equipamentos como os paletes e caixas de papelão se tornam inapropriados 

para estocar alimentos, propiciando a proliferação de vetores e não garantindo proteção 

contra contaminantes. 

O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos. As 

entradas principais e os acessos aos estoques de alimentos devem ter mecanismos de 

proteção contra inseto e roedores e não podem ficar constantemente abertas. 
 

Seguem abaixo fotos retiradas na presente avaliação, exemplificando situações de 

armazenamento de alimentos, encontradas no depósito central fiscalizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotos: Situação de inadequação equipamentos  

 

Com relação ao controle de estoque no armazém central, verificou-se que o município 

centraliza o estoque de alimentos, mas conforme informações das escolas há falhas no 

controle na distribuição, tendo em vista que conforme informações, recorrentemente faltam 

alguns itens, como temperos, sal, óleo, entre outros, que impossibilitam seguir 

absolutamente o que consta no cardápio. 

9.2 a) Questão estratégica: 
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As instalações/equipamentos da Entidade Executora e das escolas para armazenagem dos 

alimentos são adequadas? 

b) Situação Encontrada:  

As principais falhas apresentadas pelas instalações dos depósitos nas escolas são semelhantes às 

do armazém central, tais como o armazenamento de gêneros alimentícios em locais com 

ventilação inadequada, ausência de tela milimétrica nas janelas para evitar entrada de insetos e 

quaisquer outros animais, ausência de borracha de vedação nas portas, ausência de forro sob o 

telhado, paredes descascadas, entre outros. 

Ausência de tela milimétrica nas janelas para evitar entrada de insetos e outros animais 

As janelas devem possuir telas milimétricas limpas, sem falhas de revestimento e ajustadas 

aos batentes. As telas devem ter malha de 2 milímetros e serem de fácil limpeza, removíveis e 

em bom estado de conservação. O que não foi verificado nas unidades abaixo: 

 

    

 

 

 

CMEI Amaury Gomes   CMEI Jair Giestas    CMEI Rosinelma Batista Moreira 

 

 

 

 

 

 

CMEI Sebastião Pereira de Paula  EM Abrahão Saleme   EM Hilda Corrêa Lemos 

 

 

 

 

 

 

EM Idolino da Fonseca Lamas  EM Jorge Haddad   EM São Vicente 
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CMEI Nestor Pinto de Aguiar        EM Gumercindo Lacerda 

 

Ausência de forro sob o telhado 

 

 O teto deve ser liso, impermeável, resistentes ao fogo, lavável, cores claras, isento de fungos 

(bolores) e em bom estado de conservação (ausência de rachaduras, goteiras, descascamento, 

umidade, vazamentos e infiltrações). Se houver necessidade de aberturas para ventilação, esta 

deve possuir tela com espaçamento de 2 milímetros e removíveis para limpeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Abrahão Saleme 

 

 

Paredes não conservadas 

As paredes devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos 

íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, 

umidade, isento de fungos (bolores), descascamentos, dentre outros e não devem transmitir 

contaminantes aos alimentos. 
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EM Augusta Lamas D´avila 

 

Fiação exposta 

A instalação deve estar adequada, não apresentando risco de acidente, com ausência de 

fiação exposta, sem dificuldades para ligar ou desligar o equipamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Augusta Lamas D´avila    EM Gumercindo Lacerda 

 

Espaço físico insuficiente para armazenamento de alimento ou em locais com ventilação 

inadequada 

 

A edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado, 

com espaço suficiente para armazenar os alimentos, respeitando-se o espaçamento mínimo 

necessário para garantir adequada ventilação.  
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EM Hilda Corrêa Lemos          CMEI Nestor Pinto de Aguiar                                 EM São Vicente 

Gêneros alimentícios armazenados juntamente com outros materiais (produtos de limpeza, 

livros didáticos, entre outros) 

Os alimentos devem ser guardados separados de outros materiais, como produtos de limpeza, 

livro didáticos, entre outros, para que não haja contaminação cruzada e para que evitar 

proliferação de microrganismos e toxinas. Deve ter uma área exclusiva para armazenamento 

de alimentos, sem a presença de material de limpeza (tais como: pano de chão, vassoura, rodo, 

entre outros), bem como outros matérias diversos (livros didáticos, fantasias, papeis, etc), pois 

favorecem proliferação de vetores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   CMEI Amaury Gomes                 CMEI Sebastião Pereira de Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EM Abrahão Saleme                             EM Idolino da Fonseca Lamas 
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• Equipamentos utilizados nos depósitos das escolas 

As principais falhas com relação aos equipamentos utilizados nas escolas referem-se 

alimentos estocados temporariamente no chão; uso de locais inapropriados para o estoque 

(mesas, cadeiras, baldes, vasilhas de plástico, caixas de papelão); refrigeradores e geladeiras 

deteriorados com problemas na vedação; entre outras. 

Equipamentos inadequados para estocar alimentos (mesas, cadeiras, bombonas, baldes, 

caixas de papelão, chão) 

Verificou-se que embora existentes estantes e armários para estocagem dos alimentos, os 

alimentos entregues no dia da visita in loco, estavam dispostos no chão ou em locais 

inapropriados para o estoque (mesas, cadeiras, baldes, vasilhas de plástico, caixas de 

papelão). Mesmo que transitoriamente os alimentos não devem ser mantidos no chão, 

evitando risco de contaminação e de acesso de pragas e vetores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CMEI Amaury Gomes      CMEI Jair Giestas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMEI Rosinelma Batista Moreira                                                      CMEI Sebastião Pereira de Paula  
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 EM Abrahão Saleme    EM Augusta Lamas D´avila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    EM Jorge Haddad                    EM São Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

EM Hilda Corrêa Lemos                  EM Gumercindo Lacerda 
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CMEI Nestor Pinto de Aguiar 

Refrigeradores e geladeiras deteriorados ou com problemas na vedação 

 

A borracha de vedação de refrigeradores e geladeiras devem estar em boa condição, 

evitando ter problemas na refrigeração, e consequentemente o alto consumo de energia e 

contaminação dos alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        EM Idolino da Fonseca Lamas    EM Hilda Corrêa Lemos 
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Controle dos estoques 

 

No que se refere à realização de controle dos estoques nas escolas, verificou-se em 2 unidades 
situações de armazenamento inadequado de alimentos, encontrados produtos com prazo de 
validade vencido: 
 

 

 

 

 

 

 

 

CMEI Amaury Gomes (fotos de 29 de julho de 2019) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

CMEI Nestor Pinto de Aguiar (foto de 19 de agosto de 2019) 

Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com prazos 

de validade vencidos são imediatamente devolvidos ao armazém geral, para devolução ao 

fornecedor e, na impossibilidade, devem ser devidamente identificados e armazenados 

separadamente. Deve ser determinada a destinação final dos mesmos.  

As responsáveis justificaram que os produtos vencidos eram provenientes de doações que as 

escolas receberam, para as festas escolares (quadrilha e outras), mas que não foram 

utilizados por estarem com prazos de validades vencidos, entretanto assim que identificados 

devem ser retirados do depósito, para evitar utilização dos mesmos, por descuido.  

 

9.3 a) Questão estratégica: 

Os veículos para transporte dos alimentos são adequados? 

 

b) Situação Encontrada:  

Quanto ao transporte dos gêneros alimentícios, destaca-se que o município possui 2 (dois) 

veículos utilizados no transporte de alimentos, entretanto os veículos utilizados não 

conseguem garantir totalmente a integridade das embalagens e dos alimentos, sendo a 
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principal falha apontada a inexistência de refrigeração para alimentos que dela necessitem.  

 

 
 

Assim, considerando as evidências apresentadas e as informações recebidas, conclui-se que 

os veículos para transporte dos alimentos não são totalmente adequados para garantir a 

integridade dos gêneros alimentícios, sendo necessário atenção, devido ao risco à saúde das 

crianças que um alimento mal acondicionado pode causar. Além disso, verificou-se sujeira e 

pouco espaço para distribuição, principalmente no veículo menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação dos veículos utilizados para o transporte de alimentos verificada no Município. 
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9.4 Questão Estratégica:  

As refeições foram preparadas de acordo com o cardápio elaborado pelo Nutricionista? As 

escolas confirmam o recebimento dos gêneros alimentícios de acordo com o cardápio 

elaborado pelo nutricionista e o cronograma estipulado? 

Situação Encontrada: 

As escolas fiscalizadas, confirmam o recebimento dos gêneros alimentícios de acordo com o 

cardápio estabelecido e o cronograma estipulado, entretanto salientam que é recorrente a 

ausência de itens complementares, em desacordo com essa pauta, sendo necessário 

adaptações para suprir a ausência. 

Ressalta-se que, nos termos das Resoluções nº 38/2009 e nº 26/2013 do FNDE, referentes à 

execução do PNAE, a aquisição dos gêneros deve obedecer ao cardápio planejado pelo 

nutricionista.  

Assim, considerando as evidências apresentadas e as informações recebidas, conclui-se que 

apesar de que as escolas fiscalizadas confirmam a correspondência com o cronograma e o 

cardápio, a maior parte das escolas manifestam que essa relação não está bem estabelecida, 

o que pode acabar por prejudicar a qualidade da merenda escolar ofertada, pois o cardápio é 

elaborado por profissional capaz de desenvolver refeições equilibradas e específicas para o 

público escolar, entretanto sempre há necessidade de adaptações, por ausência ou alteração 

de alguns ingredientes. 

A justificativa apresentada pela Nutricionista é que os cardápios são elaborados com 

utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os 

hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na 

sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada, e 

que muitas vezes entregam os produtos, de acordo com a produção. Entretanto as maiores 

reclamações foram referentes aos complementos, como alho, sal, óleo, informando que 

servidores as vezes “tiram do bolso” para complementar.  

  

Outra situação que chamou atenção, foi o desacordo do cardápio do mês de julho, com a 

ausência de uma semana, que impossibilitou a comparação com a refeição servida em 

algumas visitas, naquelas datas. Conforme verifica-se na foto: 
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Além disso, verificou-se que em algumas escolas os cardápios estavam expostos apenas na 

cozinha, e não em áreas externas. Assim visando facilitar o acesso, dar maior efetividade a 

divulgação do cardápio escolar, recomendamos que o cardápio fosse publicado também no 

Portal da Transparência Municipal, o que vem ocorrendo desde o início da fiscalização, com o 

apoio da UCCI, conforme ressaltado no final deste relatório. Em outras, verificamos que 

devido a alteração constantemente necessária, devido à ausência de alguns ingredientes, os 

cardápios adaptados eram divulgados diariamente nos murais das escolas. 

  

 

 

 

 

 

 

Além disso, notou-se que nas escolas localizadas em bairros com maior vulnerabilidade 

social, algumas crianças utilizam a refeição servida na escola como sendo a principal e/ou 

única refeição garantida do dia. Verificou-se que nessas escolas, a quantidade da distribuição 

dos gêneros alimentícios não estava suprindo as necessidades dos alunos. Observou-se que 

em algumas escolas, ainda é um hábito comum entre as famílias mandarem lanche de casa, 

complementando a merenda escolar ofertada, o que não ocorre com habitualidade nas 

escolas dessas comunidades, que possuem grande demanda de alimentação.  

Assim, visando garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, respeitando as 

condições e atentos às necessidades específicas, recomendamos, que seja realizado um 

estudo voltado à essas carências, vislumbrando a possibilidade de ocorrer adaptações ou 

cardápios específicos, para esses alunos. 

Por outro lado, verificou-se que no turno vespertino das escolas de educação infantil (CMEIs), 

consta o cardápio “JANTA”, entretanto, tomamos conhecimento através de reclamação de 

uma mãe de aluno, que normalmente este cardápio não é seguido pela escola, que substitui 

na maior parte das vezes apenas por bolachas e leite. Em contato com a diretora da escola, 

esta informou que os cardápios do turno vespertino, não foram modificados após o término 

do horário integral, e que como os alunos do período vespertino, já chegam após o horário 

do almoço nas escolas, o período para outra refeição fica curto (15:00h), optando por um 

lanche, ao contrário de janta. Dessa forma, que seja comunicado a Nutricionista este fato, 

para análise, verificação e posicionamento quanto ao ocorrido. 

De maneira geral, conclui-se que, da preparação dos alimentos da merenda escolar se dá de 

forma satisfatória, já que na maior parte das escolas fiscalizadas a refeição é servida, de 

acordo com o cardápio e em quantidade suficiente para atender todos os alunos. Contudo, 

considerando que ainda são relatadas ocorrências de falta de ingredientes alimentação 

escolar e considerando também ser o nutricionista o profissional habilitado a quem compete 
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o planejamento, a coordenação, a direção, a supervisão e a avaliação da área de alimentação 

e nutrição escolar pelas quais é responsável, recomendamos um maior planejamento para 

evitar tantas alterações nos cardápios. 

9.5 Outras constatações 

Verificou-se que não há fornecimento de uniformes e calçados adequados, não estando 

algumas merendeiras vestidas de acordo com as normas.  

 

  

O uniforme deve ser composto por avental emborrachado, jaleco, camiseta, calça comprida, 

touca ou rede para proteção dos cabelos, calçado fechado. Deve, ainda, ser de cor clara, 

estar em bom estado de conservação e apresentar bom estado visual.  

A finalidade é oferecer melhores condições de higiene durante o processo de manipulação da 
merenda, durante o preparo da alimentação escolar dos alunos, bem como na prevenção de 
acidentes e valorizando as profissionais que poderão trabalhar com roupas mais adequadas e 
padronizadas, tendo o melhor controle, evitando a contaminação durante a manipulação da 
merenda.  

10. RECOMENDAÇÕES 

 

Face as impropriedades apontadas no relatório e ante a obrigação dos gestores públicos em 

saneá-las, esta Controladoria Municipal recomenda que sejam adotadas as seguintes 

medidas:  

 

a) Elabore um plano de ação visando sanear as falhas, detalhando prazos, ações e 

responsáveis por sua execução, encaminhando à Controladoria Municipal para fins de 

monitoramento das ações.  

b) Admita por meio de concurso público, mais nutricionista, de modo repartir o trabalho e 

auxiliar na demanda municipal, tanto na preparação do cardápio, quanto no recebimento dos 

alimentos, objetivando avaliar as especificações, prazos de validade, data de entrega, etc e 

apoiar na organização da distribuição mais efetiva;  

c) Realize cursos, palestras, oficinas culinárias, envolvendo a todos os atores da alimentação 

escolar, propondo atualização constante e alternativas para o devido cumprimento do 

cardápio estipulado;  

d) Aplique testes de aceitabilidade do cardápio, planejado e coordenado pelo nutricionista, 

em todas as unidades escolares, para devida adaptações, conforme a demanda;  



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 
Unidade Central de Controle Interno 

 

e) Estruture os locais de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para 

serviços de alimentação, efetuando conformidade aos Achados supramencionados. 

f) Elabore/atualize Instrução Normativa definindo os procedimentos de conferência no 

recebimento dos alimentos no depósito central e nas escolas; procedimento de devolução 

para o fornecedor (no caso do depósito) e para o depósito central (no caso das escolas); 

controle de estoque; definição do papel do fiscal do contrato; regras relacionadas à higiene 

da cozinha e do local de armazenamento; regras relacionadas ao armazenamento correto dos 

alimentos; normatize frequência da visita da nutricionista às escolas;  

g) Adote todas as medidas cabíveis visando sanear as demais falhas apontadas no relatório de 

auditoria;  

h) Promova reforma nas estruturas físicas das unidades escolares, de modo a adequá-las, 

conforme Achados deste Relatórios. 

i) Determine à vigilância sanitária municipal que inclua em sua programação anual de 

fiscalização as unidades escolares, de modo a garantir a qualidade dos produtos ofertados e 

sanidade das instalações, dos ambientes de preparo, dos refeitórios e afins;   

j) Promova as melhorias nas demais unidades escolares, ainda que não tenham sido objeto de 

auditoria nesta etapa.  
 

É o Relatório que se submete à Secretária de Educação e Prefeito Municipal. 

 

11. BENEFÍCIOS 

• Melhoria na forma de atuação, com padronização de procedimentos e do estabelecimento 

de procedimentos de controle mais eficientes 

• Aprimoramento dos procedimentos e o aumento da eficiência operacional e atualização da 

Instrução Normativa. Disponibilização de modelo de controle de estoque nos armazéns das 

entidades executoras e das escolas; 

• Fortalecimento da função do nutricionista;  

• Fortalecimento da função da merendeira; 

• Apoio no mecanismo de fiscalização, fomentando o controle social. 

• Melhor qualidade da merenda ofertada e nas condições de trabalhos dos profissionais. 

12. BOAS PRÁTICAS 

Unidades com telas Milimétricas: 

 

 

 

 

 

EM Augusta Lamas D´avila     EM Agrícola 
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Projetos de Incentivo à Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Hilda Corrêa Lemos 

 

Horta Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM Hilda Corrêa Lemos   EM Jorge Haddad 
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Divulgação do cardápio no Portal da Transparência 

Logo no início dos trabalhos de auditoria, verificou-se que em algumas escolas os cardápios 

estavam expostos apenas na cozinha, e não em áreas externas. Assim visando facilitar o 

acesso, dar maior efetividade a divulgação do cardápio escolar, recomendamos que o 

cardápio fosse publicado também no Portal da Transparência Municipal, contendo as 

refeições, as datas de referência e o nome do nutricionista responsável, o que se iniciou 

prontamente. 

Ao divulgar eletronicamente o cardápio da merenda escolar à comunidade, além de facilitar o 

acesso, zelando pelo equilíbrio nutricional dos alunos para que seja possível se orientar 

quanto aos alimentos servidos, trata-se também de um mecanismo de fiscalização, 

fomentando o controle social em relação aos gastos e a qualidade da alimentação ofertada. 

Também se trata de uma medida preventiva em prol da saúde, pois se a criança possuir ou 

desenvolver alguma restrição alimentar, os pais terão conhecimento da alimentação 

fornecida e saberão especificar aos médicos exatamente o que os filhos estão ingerindo na 

rede de ensino. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Auditoria é o exame independente, objetivo e sistemático de dada matéria, baseado em 

normas técnicas e profissionais, no qual se confronta uma condição com determinado critério 

com o fim de emitir uma opinião ou comentários, conforme se depreende das Normas de 

Auditoria Governamental (NAG 1102). 

Em virtude dessas considerações iniciais, é importante assinalar que a auditoria interna tem 

um papel fundamental, pois permite averiguar se os fatos estão em conformidade com os 

aspectos legais e dentro das normas, como também verificar se as operações da entidade 

estão sendo realizadas conforme o seu planejamento.   

Dessa forma, o objetivo é emitir uma opinião que evidencie em que medida foram observadas 

as leis, regulamentos, políticas, códigos estabelecidos, contratos, convênios ou outros acordos 

firmados, de modo a garantir uma correta avaliação da matéria fiscalizada, a partir de critérios 

adequados e predeterminados, bem como informações sobre o desempenho dos órgãos e das 

entidades da Administração Pública, pautado em critérios de economicidade, eficiência, 

eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio ambiente, além dos aspectos de 

legalidade, sendo de total relevância a atenção e o empenho para acatar as recomendações. 

Assim, oportunizaremos a análise, resposta e considerações referente a este Relatório Final por 

parte dos envolvidos, para sanar possíveis dúvidas; dar a oportunidade de manifestar, caso 

discordem de algum item; acrescentar alguma observação; e possibilitando alinhar às ideias 

com os procedimentos cotidianos dos responsáveis, para dar início as providências.  

Foram efetuadas recomendações individuais para que o gestor adotasse as medidas 

necessárias ao saneamento das falhas verificadas.  

Cada recomendação é monitorada pela UCCI, conforme cronograma a ser estabelecido de 

acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação. 

Posteriormente, será necessário esforço mútuo entre o Secretaria de Educação e Unidade 

Central de Controle Interno para alterar e ajustar a Instrução Normativa, para de fato 

corresponderem a realidade, garantindo uma uniformidade de procedimentos. 

Salienta-se novamente a necessidade de analisar cada item destacado neste Relatório, sendo 

que, o acatamento das sugestões contidas, constitui interesse exclusivo dos gestores, 

retificando no que for possível os processos em desconformidade, sendo que o presente 

relatório é Publicado no Portal da Transparência e encaminhado na PCA – Prestação de Contas 

Anuais ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, que toma ciência através do 

RELACI e estão atentos se estão obedecendo e dando efetividade as auditorias realizadas pelo 

Sistema de Controle Interno. 

Por fim, a Unidade Central de Controle Interno, agradece a Secretária Sra. Cláudia Lopes 

Vargas, pelo comprometimento, esforço e disponibilização de veículo para as visitas in loco, e 

aos servidores da Secretaria de Educação, em especial a Sra. Irinete Ribeiro Camporez, pelo 

acompanhamento e prestatividade. Agradecemos também, a todas Diretoras e equipe das 

escolas visitadas, pela receptividade e colaboração, e ainda, as demais escolas do interior, pelo 

preenchimento do relatório colaborando com a auditoria.  Assim, nos colocamos à disposição 
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para elucidar quaisquer inconsistências relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos 

controles internos de nossa Instituição. No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser 

sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter 

essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, 

fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

Afonso Cláudio, 30 de setembro de 2019. 

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Auditora Pública Interno 
 
 

SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO 
Controladora Interno Municipal 

 
 


