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RELATÓRIO TÉNICO DE AUDITORIA 

 

MODALIDADE: AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

AUDITADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

RESPONSÁVEL: MARIA DULCE RUDIO SOARES 

RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA: LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

AUDITORIA ORDINÁRIA PREVISTA NO PAAI 2016 

PERÍODO OBSERVADO: EXERCÍCIO DE 2016 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIBERAÇÃO QUE ORIGINOU O TRABALHO 

 

O procedimento de fiscalização em tela originou-se com base no item 3.2 do Plano 

Anual de Auditoria 2016 (PAAI), aprovado pelo Decreto Municipal n°.405/2016. 

1.2 VISÃO GERAL DO OBJETO  

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e 

ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação 

básica pública. O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, 

valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de 

fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de 

matriculados em cada rede de ensino. 

 

São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em 

escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder 

público). Vale destacar que o orçamento do PNAE beneficia milhões de estudantes 

brasileiros, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal. 

 

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público. 

 

A instituição do CAE, bem como suas competências e composição obrigatória nos 

âmbitos dos estados e municípios, estão previstos na Lei Federal n°.11.947/2009, que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da educação básica. 
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As atividades e mecanismos de atuação do CAE estão muito bem descritos na cartilha 

desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União, denominada "Cartilha para Conselheiros 

para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1", editada, segundo o TCU, 

com dois objetivos: destacar a importância dos conselheiros e dar orientações gerais 

sobre o trabalho de acompanhamento e análise da prestação de contas do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 

 

No âmbito municipal, aprovou-se a Lei n°.661/2009, que confere nova estrutura ao 

conselho de Alimentação Escolar - CAE, estabelece atribuições e dá outras 

providências, a qual além de reafirmar as disposições da Lei Federal n°. n°.11.947/2009, 

regulamenta a eleição do CAE e suas garantias de infraestrutura para execução de suas 

atividades mediante ao Poder Executivo. 

 

No que tange a ao exercício de 2016, período observado por essa auditoria, compõem o 

CAE, nos termos do Decreto Municipal n°.238/2016, os seguintes membros: 

 

I - Representantes do Poder Executivo: 

 

a) Titular: Maria Jose Pitol; 

b) Suplente: Manoel Sobrinho Maia da Silva. 

 

II - Representantes do Segmento Docente 

 

a) Titular: Maria Angelita Gomes Santos da Silva; 

b) Suplente: Eliane Severo Rodrigues; 

c) Titular: Ana Isaura Pimentel; 

d) Suplente: Aba Lúcia Botan Lopes. 

 

III - Representantes de Pais de Alunos 

 

a) Titular: Telma Costa Broetto; 

b) Suplente: Fabiola Martins de Paula; 

c) Titular: José Rubens Rocha Júnior 

d) Suplente: Kátia Maria da Silva Borges Garcia. 

 

IV - Representantes das Entidades Civis 

 

a) Titular: Ana Cristina da Silva Neto; 

                                                           
1
 <http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24D6E86A4014D72AC812A5383&inline=1> 
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b) Suplente: Elias Moura; 

c) Titular: Ervaldo Pauletti Pratti; 

d) Suplente: Mário Garcia 

 

Acerca da gestão dos recursos do PNAE, o município de Fundão adota o modelo 

centralizado, ou seja, os alimentos da merenda são comprados pela Prefeitura e 

distribuídos às escolas da rede, sendo responsável pela prestação de contas o Setor de 

Convênios, chefiado pelo senhor Marcos Pedro de Souza. 

 

1.3 OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

O Processo Administrativo de Auditoria (PAA), tombado pelo n°.194/2017, objetivou 

verificar a aplicação do recurso referente ao PNAE e a atuação do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE), no âmbito do município de Fundão, referente ao exercício 

de 2016. 

  

Para orientação dos trabalhos foi proposto no PAAI 2016, as seguintes questões de 

auditoria: 

 

QA01. O recurso correspondente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é aplicado para o cumprimento de sua finalidade? 

 

QA02. Do valor repassado pela União referente ao PNAE, o mínimo de 30% (trinta 

por cento) foi destinado à compra direta de produtos da agricultura familiar? (Lei 

n°.11.946/09) 

 

QA03. Existe no município o Conselho de Alimentação Escolar - CAE? 

 

QA04. A Composição do CAE respeita a legislação vigente? 

 

QA05. O CAE exerce efetivamente suas funções previstas na legislação vigente e 

no seu regimento interno? 

 

1.4 METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA 

 

Para dar início à fase de planejamento de auditoria, foi realizado estudo geral do tema, 

onde levantaram-se os diplomas legais que norteiam o Programa de Alimentação 

Escolar, diretamente no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), e as principais orientações expedidas pelo Tribunal de Contas da União. 
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O estudo do tema, agregado às diretrizes impostas no Plano Anual de Auditoria 2016, 

culminaram na elaboração da matriz de planejamento (PT - 001). 

 

A partir do plano, iniciou-se a fase de execução da auditoria, no qual a priori levantaram-

se informações pertinentes ao exercício de 2016, das quais destacam-se: o valor 

monetário repasses do governo federal ao município por meio do site do FNDE, os 

registros contábeis do município referentes a essas receitas (17213502000 - TRASF. 

DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMNT. ESCOLA - PNAE), 

pagamentos realizados utilizando como fonte de recuso o programa, a prestação de 

contas realizada pelo setor de convênios por meio do SiGPC/Contas Online e parecer 

conclusivo do CAE referente à prestação de contas anual do PNAE. 

 

Após levantamento das informações, realizou-se acesso ao sistema SiGPC/Contas 

Online do FNDE para confirmação das informações e tabulações dos dados utilizando o 

software excel, objetivando conciliar as dados prestados pelo Poder Executivo Municipal 

no que tange aos relatórios apresentados e a prestação de contas anual. 

 

Realizou-se diligência ao setor de Almoxarifado, onde junto ao Agente de Controle 

Interno, Josemar Batista Pereira, buscou-se confirmação, por meio de amostragem 

aleatória, acerca dos itens constantes às notas fiscais pagas com recursos do PNAE em 

2016. 

 

Realizou-se ainda, diligência ao setor de merenda escolar, onde junto à servidora 

Liusani Elizia H. Justino de Oliveira, Nutricionista, e à servidora Maria de Lurdes Sacani, 

Diretora de Departamento, buscou-se confirmação acerca das notas fiscais 

anteriormente verificadas no sistema de almoxarifado central e, observou-se os 

relatórios de envio de merenda do almoxarifado da educação para as unidades 

escolares. 

 

Por fim, realizou-se diligência à Casa dos Conselhos, onde foi possível acessar os 

registros das reuniões do CAE e outros arquivos pertinentes à atuação desse conselho. 

 

1.5 VOLUME DE RECURSOS UTILIZADOS 

 

O volume de recursos executados no exercício de 2016, referente ao PNAE foi de 

R$267.492,19 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais 

e dezenove centavos). 

 

 1.6 BENEFÍCIOS ESTIMADOS DA FISCALIZAÇÃO 
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Detecção de possíveis incorretudes referente à gestão e execução dos recursos do 

PNAE e na prestação de contas ao Governo Federal. 

 

2. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

2.1 Pode-se afirmar, com razoável convicção que, no exercício de 2016, os recursos 

oriundos do Programa de Alimentação Escolar - PNAE foi aplicado para o cumprimento 

de sua finalidade; 

 
  Receita  Despesa 

Saldo no final do período anterior  R$ 2.116,99    

Resultado da aplicação em poupança  R$ 2.242,00    

Valor recebido do FNDE  R$ 264.220,00    

Total de despesas (Alimentação Escolar)    R$ 267.492,19  

TOTAL   R$ 268.578,99   R$ 267.492,19  

Saldo (total receitas- total despesas)  R$ 1.086,80    

Tabela 01 - Resumo da execução do PNAE 2016 - Modelo proposto pelo TCU. 

 

2.1.1 Em relação ao registro das receitas do PNAE no sistema contábil da Prefeitura 

(2016), não houve divergências, estando apontado pelo site do FNDE repasse no 

montante de R$264.220,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte reais), 

mesmo valor registrado em 17213502000 - TRASF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO 

PROG. NAC. DE ALIMNT. ESCOLA - PNAE. 

 

2.1.2 Em visita ao almoxarifado central, no uso direto do sistema de informação, pôde-se 

constatar por meio de uma amostra aleatória de 55 (cinquenta e cinco) num total de 169 

registros que, a transferência recebida referente ao PNAE foi aplicada apenas em 

aquisições referentes a gêneros alimentícios; 

 

 Relatório de entrada de materiais verificados que fazem referência ao número da 

ordem constante à prestação de contas no sistema SIGPC do FNDE: 1, 2, 3, 6, 7, 

10, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 61, 

63, 67, 69, 73, 75, 79, 87, 92, 93, 95, 101, 107, 115, 117, 118, 124, 130, 133, 137, 

139, 145, 152, 156, 157, 162, 164, 165 e 166.  

 

2.1.3 Em visita ao setor de merenda, pode-se constatar por meio de conciliação que as 

informações lançadas no sistema de almoxarifado correspondem às notas fiscais pagas 

pelo Poder Executivo; 
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2.1.4 Conciliadas as informações obtidas por meio do relatório de pagamentos contábil e 

as informações obtidas pelo sistema SIGPC online (prestação de contas), pôde-se 

constatar exatidão nos lançamentos. 

 
Relatório de pagamento Prefeitura (PNAE) R$267.492,19 

Prestação de Contas SIGPG online R$267.492,19 

Diferença R$0,00 

Tabela 02 - Diferença detectada entre relatório de pagamentos e a prestação de contas do PNAE. 

 

2.1.5 Foram constatadas, por meio de relatórios de saída de materiais, apresentados 

pelo setor de merenda escolar, por sinal, muito bem organizados, as transferências de 

produtos alimentícios armazenados no estoque da secretaria de educação para as 

unidades da rede de ensino, fato que aponta no sentido do cumprimento da finalidade do 

programa, entretanto ficou evidente que, apesar da organização da documentação, a 

metodologia de controle adotada atualmente é insuficiente para proporcionar total 

segurança interna demandada no trato do recurso público, pois não há sistematização 

adequada para posteriores buscas e nem filtros que possibilitem aferir a fonte de recurso 

utilizada na aquisição dos itens. 

 

2.2 Do recurso repassado do governo Federal referente ao PNAE no exercício de 2016, 

34% (trinta e quatro por cento) foi destinado à compra direta de produtos da agricultura 

familiar, respeitando o mínimo de 30% (trinta por cento) imposto pela Lei Federal 

n°11.946/09; 

 
AGRICULTURA FAMILIAR  R$ 89.862,08  34% 

OUTROS  R$ 177.630,11  66% 

TOTAL  R$ 267.492,19  100% 

Tabela 03 - Proporção do PNAE destinada à compra direta de produtos da agricultura familiar. 

 

2.3 Há constituído, no âmbito do Município de Fundão, o Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), nomeado pelo Decreto Municipal n°.238/2016; 

 

2.4 A composição do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) respeita o que dispõe a 

Lei Federal n°11.946/09 e a Lei Municipal n°.661/2009; 

 

2.5 Não há um parâmetro objetivo para aferir a efetividade do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), no que tange ao exercício das funções, entretanto foi possível observar: 

 

2.5.1 Envio do parecer final ao FNDE tempestivamente; 

 

2.5.2 Realização de visita nas 11 (onze) das 13 (treze) escolas da rede municipal, nas 

quais aferiu-se: regularidade no abastecimento, armazenagem dos gêneros alimentícios, 
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data de validade dos gêneros alimentícios, manipulação no preparo, uso de 

equipamentos de proteção individual, utilização de cardápio semanal, porção servida 

aos alunos, aceitação e higiene e condições de preparo; 

 
Escola Data 

CMEI "Clementina B Carreta" 14/09/2016 

CMEI "Bairro Direção" 14/09/2016 

CMEI "Annodina Nunes" 14/09/2016 

EMEF "Praia Grande" 14/09/2016 

EMEF "Professor Ernesto Nascimento" 31/08/2016 

EMEF "Professora Dulce Loureiro Cuzzuol" 31/08/2016 

CMEI "Santa Terezinha" 31/08/2016 

EMEF "Eloy Miranda" 31/08/2016 

Tabela 04 - Registros das visitas realizadas pelo CAE (só foram localizados 09 (nove) registros). 

 

2.5.3 Realização de reuniões formais com registro de atas nos dias19/05, 26/06, 24/08, 

19/10 e 29/12/2016. 

 

3. ACHADOS NÃO DECORRENTES DAS QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Não houve achados não decorrentes das questões de auditoria. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Em relação aos trabalhos realizados a partir das questões de auditorias propostas no 

Plano Anual de Auditoria 2016, não foram detectadas incorretudes no que tange ao 

objeto auditado: 

 

4.1 QA01 - O recurso correspondente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) foi aplicado para o cumprimento de sua finalidade no exercício de 2016; 

 

4.2 QA02 - Do valor repassado pela União referente ao PNAE, referente ao exercício de 

2016, o mínimo de 30% (trinta por cento) foi destinado à compra direta de produtos da 

agricultura como determina a Lei Federal n°.11.946/09; 

 

4.3 QA03 - Existe o Conselho de Alimentação Escolar - CAR no âmbito do município; 

 

4.4 QA04 - A composição do CAE respeita os ditames legais; 

 

4.5 QA05 - O CAE é atuante no município e, interpretando efetividade como sendo a 

capacidade de produzir o seu efeito habitual, ou seja, de funcionar normalmente, e 

fazendo um paralelo com a legislação vigente, tem-se razoável convicção que o 

conselho é efetivo. 
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5. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS 

 

5.1 Notificar o Secretário Municipal de Educação, para que em conjunto com a 

Controladoria Municipal, busque soluções para otimizar o controle nas transferências de 

gêneros alimentícios de seu estoque às escolas municipais; 

 

5.2 Encaminhar ao setor de auditoria a comprovação de que o secretário foi notificado 

para que o procedimento de auditoria seja arquivado. 

 

 

Fundão, 11 de agosto de 2017. 
 

 
 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 
Auditor Interno 
CRA/ES 24260 
 
 
 
DÉBORA ASSIS LIMA 
Analista Administrativo e Financeiro 
CRA/ES 24479 
 
 
 
JENIFER A. DA SILVA OLIVEIRA 
Contadora 
CRC/SP 304535/T-ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


