
  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

Relatório Final de Auditoria I
Procedimento de auditoria e recomendações

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rio Final de Auditoria Interna
Procedimento de auditoria e recomendações

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de auditoria 001/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibiraçu/2019 
 

nterna 
Procedimento de auditoria e recomendações 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

 

 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019

no Setor de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação

município de Ibiraçu entre os dias 

atos de gestão praticados no período de 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria

amostragem, entrevista e

praticados no Setor de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação

relativos a coordenação das ações de alimentação escolar

cardápio, educação alimentar nutricional, conselho de alimentação escolar 

(CAE), composição, estrutura, atuação e funcionamento do CAE, programação 

de compras de gêneros alimentícios, recebimento, armazenamento, controle e 

distribuição dos gêneros alimentícios,  controle de estoque, distribuição dos 

alimentos do depósito central para as escolas, preparo dos alimentos e 

inventário físico; bem como todas as pessoas que tem acesso a todo o trâmite 

desde o recebimento, acesso a

assegurando a correta 

avaliando os procedimentos adotados

internos, tendo sido originado d

praticados no período de 
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Apresentação 
 

ção contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria

Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação

entre os dias 04/04/2019 a 31/05/2019, abrangendo os 

dos no período de julho a dezembro 2018. 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

, entrevista e visita in loco; com objetivo de certificar

Setor de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação

a coordenação das ações de alimentação escolar, elaboração de 

cardápio, educação alimentar nutricional, conselho de alimentação escolar 

(CAE), composição, estrutura, atuação e funcionamento do CAE, programação 

de compras de gêneros alimentícios, recebimento, armazenamento, controle e 

gêneros alimentícios,  controle de estoque, distribuição dos 

alimentos do depósito central para as escolas, preparo dos alimentos e 

bem como todas as pessoas que tem acesso a todo o trâmite 

desde o recebimento, acesso ao estoque e liberação dos alimentos

a correta atribuição dos atos no atendimento a legalidade

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

tendo sido originado do PAAI 2019 e se refere aos atos de gestão 

praticados no período de julho 2018 a dezembro 2018.  

, foi realizada auditoria 

Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação do 

, abrangendo os 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

foi de conformidade, utilizando técnica de 

com objetivo de certificar-se dos atos 

Setor de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

, elaboração de 

cardápio, educação alimentar nutricional, conselho de alimentação escolar 

(CAE), composição, estrutura, atuação e funcionamento do CAE, programação 

de compras de gêneros alimentícios, recebimento, armazenamento, controle e 

gêneros alimentícios,  controle de estoque, distribuição dos 

alimentos do depósito central para as escolas, preparo dos alimentos e 

bem como todas as pessoas que tem acesso a todo o trâmite 

ção dos alimentos as escolas; 

atribuição dos atos no atendimento a legalidade, 

e a eficiência e segurança dos controles 

e se refere aos atos de gestão 



Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

 

 

 

 

Márcia Regina Araújo da Silva 

Auditora de controle Interno/PMI  
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 

Processo  

1761/19 

 

Período auditado: 

Julho a Dezembro 2018 

 

Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Valéria dos Santos Rosalém

Cargo: Secretária Municipal de 

Período: 16/01/2017 até a presente data

Endereço: Rua Maria Moro

CPF e RG: CPF 92575919720

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Andressa Garbelotto Faccim

Cargo: Nutricionista da SEME

Período: 26/08/2016 até a presente data

Endereço: Av Getúlio Vargas

CPF e RG: 10549895752
 

 

Responsáveis pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Aloir Segatto 

Cargo: Gerente responsável pelo almoxarifado da 

Período: 23/01/2017 até a presente data

Endereço: Rua dos Sabiás

CPF e RG: 00769447783
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2019 

Modalidade de auditoria: 

 

CONFORMIDADE 

Plano de Auditoria:

001/2019

 

Período de realização da 

auditoria: 

04/04/2019 a 31/05/2019 

Processos apensos:

 

pelo órgão/entidade fiscalizada¹ 

Valéria dos Santos Rosalém 

Secretária Municipal de Educação  

até a presente data  

Maria Moro, 56; Bairro Cohab, Ibiraçu 

92575919720; RG 578867-ES 

pelo órgão/entidade fiscalizada² 

Andressa Garbelotto Faccim 

Nutricionista da SEME 

até a presente data 

Av Getúlio Vargas, Centro, Venda Nova do Imigrante

10549895752 RG1887110 SPTC ES 

pelo órgão/entidade fiscalizada³ 

responsável pelo almoxarifado da merenda escolar

até a presente data 

dos Sabiás, 44, Ericina, Ibiraçu/ES 

00769447783 RG 782775 SPTC/ES 

Plano de Auditoria: 

9 

Processos apensos: 

Centro, Venda Nova do Imigrante/ES 

merenda escolar 



Equipe Técnica 

NOME Cargo Matrícula 

Márcia Regina Araújo da Silva Auditora de Controle Interno 11589 
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Considerações Gerais
 

Estocar e administrar um almoxarifado 

importância do alimento para a saúde humana.

O alimento estragado, na maioria das vezes, é facilmente

isso não significa ausência de problemas e trabalho ao fazer o gerenciamento 

de controle de estoque. 

Um alimento estragado pode ser muito nocivo à saúde, e toda sua cadeia de 

produção, transporte, armazenamento, manuseio e preparo reque

específicos e necessários para estar apto ao consumo e em boas condições de 

qualidade, aparência, odor e seus 

consumo humano. Um 

traduz a importância do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua

manipulação. 

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

atendimento dos profissionais que atuam nessa

para a sociedade, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para 

o setor de Educação, especificamente de Merenda Escolar e distribuição as 

escolas, modo de preparo e como é entregue este serviço aos alunos

Com o presente trabalh

aperfeiçoamento da prática de armazenagem de 

preparo dos mesmos; avaliando

desde o Nutricionista que atua na educação

Espera, ainda, o retorno de

futuras edições de acompanhamento, monitoramento e vistorias 

trabalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a

das perdas de alimentos, oferecendo uma aliment

fato merecedor da nossa maior

tamanha importância e impacto de 
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Considerações Gerais 

Estocar e administrar um almoxarifado de alimentos não é tarefa fácil, dada a 

importância do alimento para a saúde humana.  

O alimento estragado, na maioria das vezes, é facilmente identificável, mas 

isso não significa ausência de problemas e trabalho ao fazer o gerenciamento 

 

Um alimento estragado pode ser muito nocivo à saúde, e toda sua cadeia de 

produção, transporte, armazenamento, manuseio e preparo reque

específicos e necessários para estar apto ao consumo e em boas condições de 

, odor e seus nutrientes necessários preservados para o 

 tratamento incorreto pode torná-los ineficazes, o que

do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

profissionais que atuam nessa área de elevada 

para a sociedade, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para 

Educação, especificamente de Merenda Escolar e distribuição as 

escolas, modo de preparo e como é entregue este serviço aos alunos

trabalho, esta auditora espera contribuir para o

aperfeiçoamento da prática de armazenagem de alimentos, transporte e 

avaliando todos os profissionais que atuam nessa área, 

Nutricionista que atua na educação até o pessoal de apoio. 

, ainda, o retorno de informações que auxiliem na elaboração das 

de acompanhamento, monitoramento e vistorias 

trabalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a

alimentos, oferecendo uma alimentação saudável aos alunos

fato merecedor da nossa maior atenção, principalmente em uma área 

tamanha importância e impacto de recursos como é a da Educação

de alimentos não é tarefa fácil, dada a 

identificável, mas 

isso não significa ausência de problemas e trabalho ao fazer o gerenciamento 

Um alimento estragado pode ser muito nocivo à saúde, e toda sua cadeia de 

produção, transporte, armazenamento, manuseio e preparo requer cuidados 

específicos e necessários para estar apto ao consumo e em boas condições de 

preservados para o 

los ineficazes, o que 

do trabalho de todas as pessoas envolvidas em sua 

Com objetivo de verificar os procedimentos adotados e melhorar ainda mais o 

área de elevada importância 

para a sociedade, foi elaborado as prioridades de verificação de auditoria para 

Educação, especificamente de Merenda Escolar e distribuição as 

escolas, modo de preparo e como é entregue este serviço aos alunos. 

espera contribuir para o 

alimentos, transporte e 

todos os profissionais que atuam nessa área, 

até o pessoal de apoio.  

informações que auxiliem na elaboração das 

de acompanhamento, monitoramento e vistorias desse 

trabalho, no sentido de empreendermos um esforço conjunto para a redução 

ação saudável aos alunos, 

atenção, principalmente em uma área de 

Educação. 
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1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

RESPONSÁVEIS CARGO/FUNÇÃO CPF/CNPJ ENDEREÇO 

Valéria dos Santos 

Rosalem 

Secretária 

Municipal de 

Educação 

92575919720 

Rua Maria Moro, 

56, Bairro Cohab, 

Ibiraçu 

Andressa 

Garbelotto Faccim 

Nutricionista da 

SEME 
10549895752 

Av Getulio Vargas,  

Centro, Ibiraçu/ES 

Aloir Segatto 

Gerente estoque 

central de 

merenda escolar 

00769447783 

Rua dos Sabiás, 

44, Ericina, 

Ibiraçu/ES 

  

Os diretores, cozinheiras e ajudantes de cozinheiras das unidades escolares 

também são responsáveis pela guarda, manutenção e manipulação dos 

alimentos. 

 

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2019, foi realizada auditoria, 

entre os dias 04/04/2019 a 31/05/2019, abrangendo os atos de gestão 

praticados no período de julho 2018 a dezembro 2018. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

• Responsáveis pela merenda escolar; 

• Responsável técnico pelo cardápio; 

• Relatório/ planilhas de estudo para cálculo de compras futuras de 

alimentos; 
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• Relatórios de controle de estoque dos alimentos no estoque central e 

unidades escolares; 

• Relatórios/ planilhas de recebimento de alimentos 

• Relatórios da formação e atuação do CAE; 

• Condições de armazenamento; 

• Rotinas, procedimentos de recebimento, estocagem e liberação de 

alimentos as unidades escolares; 

 

3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão praticados no setor de Merenda Escolar da 

Prefeitura Municipal de Ibiraçu (PMI), relativos ao escopo acima definido, 

atendem aos preceitos estabelecidos na legislação em vigor, em especial ao 

que dispõe a Lei 11947/2009; In 02/2015, resolução RDC nº 216 de setembro 

de 2004 e outras leis pertinentes à matéria. 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela auditora foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Programa de Auditoria nº 

001/2019. 

Para início das atividades de auditoria foi solicitado ao setor responder um 

check list para diagnosticar possíveis achados. 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, foi definido para cumprimento do Plano de 

Auditoria nº 001/2019, a análise de dados obtidos no setor, entrevista e 

acompanhamento dos trabalhos in loco.  
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Foi objeto de observação e análise ainda a organização, instalações, arquivos, 

equipamentos, limpeza do ambiente, bem como a quantidade, a qualificação e 

a experiência dos servidores que ali prestam serviço. 

 

5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – Responsável pela merenda escolar: 

 

Situação encontrada: 

 

No estoque central tem um servidor comissionado responsável pelo 

recebimento dos alimentos, estocagem e distribuição às unidades escolares. 

O local onde funciona o estoque central é alugado pela prefeitura, necessitando 

de melhorias em sua estrutura. 

 

5.1.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.2 – Responsável técnico pelo cardápio: 

 

Situação encontrada: 

Foi encontrado nutricionista devidamente cadastrado no sistema da SEME que 

elabora o cardápio e envia as escolas para ser seguido.  

É notório o empenho da nutricionista em desenvolver um cardápio com boa 

aceitabilidade pelos alunos e que atenda as necessidades nutricionais dos 

mesmos, bem como estímulo para que as crianças tenham uma alimentação 

saudável e que as mesmas comam a merenda escolar servida na escola.  

 

5.2.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 
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A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.3 – Relatório/ planilhas de estudo para cálculo de compras futuras de 

alimentos: 

Situação encontrada:  

 O estoque central possui relatório de entrega enviado às escolas, no entanto 

as escolas não realizam nenhum tipo de controle de consumo diário. 

A nutricionista faz o cálculo de compras com base na per capita por aluno. 

 

5.3.1 – Indícios de Irregularidade 

 

A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.4 – Relatórios/ planilhas de recebimento de alimentos: 

Situação encontrada:  

O estoque central recebe os alimentos das empresas uma vez no mês e 

agricultores a cada 15 dias e libera para as escolas as verduras a cada 15 dias 

e os alimentos secos e as carnes uma vez no mês. 

Quando recebe algum alimento fora das especificações é solicitado ao 

fornecedor cancelar a Nota de entrega enviada corrigindo as discrepâncias e 

enviando nova nota ao setor. 

 

5.4.1 – Indícios de Irregularidade 

 

A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.5 – Relatórios da formação e atuação do CAE: 

Situação encontrada:  

Existe um conselho de alimentação escolar formado, sendo realizada nova 

eleição em novembro de 2018. Sua atuação ainda não está sendo forte, mas a 
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nutricionista tem se empenhado e tem cobrado do conselho atuações mais 

regulares. 

 

5.5.1 – Indícios de Irregularidade 

 

A princípio não encontrado, atendimento da legalidade. 

 

5.6 – Condições de armazenamento: 

Situação encontrada:  

Estoque central 

Local de armazenamento quente com existência de ventiladores apenas, o que 

aumenta o risco de perda de alimentos que podem ser contaminados por 

lagartas, gorgulhos, ou ainda diminuírem a durabilidade das frutas e verduras a 

serem distribuídas as escolas pela temperatura do local de armazenamento. 

Janelas sem tela de proteção.  

O espaço precisa de melhorias internas, nas paredes, teto, porta principal de 

acesso e suas dependências para prestar um serviço de qualidade ao 

município.  

Foi encontrada uma balança muito velha e enferrujada no local que foi 

descartada de algum outro setor da prefeitura e devido à necessidade de uma 

balança para o setor foi levado para o local na tentativa de minimizar as 

necessidades atuais; o local precisa de uma balança com boas condições de 

uso e conservação, sem uma balança adequada no local dificulta/impossibilita 

qualquer controle eficaz e efetivo.  

Os pallets encontrados no setor são de madeira, o que não é recomendado 

para o setor de alimentos vez que possibilita o acúmulo de sujeira, dificuldade 

de limpeza, proliferação de insetos e esconderijo de roedores. 

Foi encontrado também freezer sem condições de uso, geladeira ruim em 

péssimo estado para uso, ausência de medidor de temperatura e umidade do 

local, bem como não existência de caixa térmica para transporte de alimentos 

congelados ou que necessitam de refrigeração do estoque central para as 
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unidades escolares, e ainda ausência de termômetro que permita verificação 

de temperatura durante o transporte e distribuição dos alimentos. 

  

Unidades escolares 

Situação encontrada: 

A maioria das unidades escolares não possui revestimento nas paredes, 

nenhuma escola visitada possui exaustor o que torna o ambiente muito quente. 

Durante a visita in loco foi encontrado 10 k de arroz com lagarta devido o 

armazenamento em local quente e pouco ventilado.  

Local de armazenamento sem tela de proteção contra insetos, ou ainda 

cozinha aberta, sem vidro de proteção do pátio para o local de preparo dos 

alimentos, facilidade de acesso ao ambiente de preparo dos alimentos ou ainda 

de contaminação por poeira e outros micro-organismos. Básculas e janelas 

sem tela de proteção.  

Porta com fechadura apresentando defeito. 

Algumas unidades escolares apresentam prateleiras de armazenamento com 

mau estado de conservação, necessitando de serem trocadas. 

Extintor de incêndio com validade vencida e as pessoas que trabalham no local 

não sabem como usar. 

Algumas escolas apresentam freezer com problemas, o que gera prejuízo de 

energia elétrica e ainda possibilidade de estragar os alimentos ali congelados. 

Geladeiras em estado ruim de uso, ou ainda que não comporte a necessidade 

de uso diário das escolas, necessitando providenciar novas geladeiras ou que 

sejam acrescentadas algumas novas e maiores as unidades escolares.  

Foram encontrados também pertences particulares de servidores do local 

dentro do depósito de alimentos por falta de armário próprio para guardar. 

 

5.6.1 – Indícios de Irregularidade 

 

Não cumprimento a legislação, especialmente IN 02/2015 art. 26, 33 e 

Resolução 216/2004. 
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5.7 – Rotinas/ procedimentos de recebimento, estocagem e liberação de 

alimentos as unidades escolares: 

Situação encontrada:  

Após receber os alimentos no estoque central, o responsável realiza a 

separação de quantidade e necessidade de cada unidade escolar com base na 

solicitação enviada pela nutricionista, solicitação esta recebida das escolas e 

verificado o real consumo e necessidade, com objetivo de evitar desperdícios 

ou ainda o consumo acima da média per capita.  

A estocagem não esta sendo realizada da forma devida, foi encontrado caixa 

de papelão dentro dos freezers no estoque central, e nas unidades escolares 

foi encontrado durante visita em uma escola alimento armazenado dentro de 

panelas nos freezer. 

A liberação de alimentos congelados as unidades escolares não está sendo 

realizada dentro dos padrões adequados para evitar o descongelamento e 

contaminação. Os alimentos que necessitam de congelamento ou resfriamento 

para transporte estão sendo transportados em caixas de supermercados 

comum, abertas. 

Os pallets atuais dentro do estoque central são de madeira. 

Proposta que seja comprado pallets plástico 

Medidas: 1,0 x 1,2 x 0,15 metros (largura x comprimento x altura). Este é o 

padrão conhecido como PBR, o padrão mais utilizado no Brasil e em alguns 

outros países também. Necessidade de 06 unidades para o estoque central. 
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O Pallet Plastico, também chamado de Palete Plástico ou ainda Pallete 

Plástico, foi desenvolvido para atender as necessidades onde a madeira não é 

o ideal como: 

• Indústrias Alimentícias em Geral, Cozinhas Industriais e empresas de 

Refeições Coletivas; 

• Setor Farmacêutico; 

• Segmento Médico Hospitalar e também Laboratórios; 

Esta opção de artefato logístico também leva em consideração os aspectos de 

sustentabilidade e responsabilidade social, pois a resina plástica utilizada para 

a fabricação é totalmente reciclável, ou seja, um produto de longa vida útil, que 

ainda pode ser reciclado. 

Medidor de temperatura e umidade proposto. 

Necessidade de adquirir unidades de medidores para atender a todos os 

setores auditados. 

                                                                                                                                         

5.7.1 - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

A princípio não observância da legislação pertinente, especialmente a IN 

02/2015 e Resolução 216/2004. 
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6- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO LOCAL E DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS: 

 

O estoque central tem como responsável o servidor Aloir Segatto (gerente) 

admitido em cargo comissionado desde 23/01/2017. 

Nas unidades escolares temos os diretores, cozinheiras e auxiliares como 

responsáveis pela unidade escolar, pelo estoque, manipulação e preparo dos 

alimentos, bem como pelo controle de consumo e suas discrepâncias. 

Nenhum destes servidores estavam devidamente identificados, não usavam 

uniforme, crachá ou qualquer tipo de identificação. 

As cozinheiras não estão sendo atualizados em cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação, e muitas delas cuidam do preparo dos alimentos e ajudam na 

limpeza o que aumenta o risco de contaminação no preparo dos alimentos, ou 

trazer bactérias para dentro do ambiente de preparo das refeições. 

O único EPI que utilizam é a touca e relatam que não recebem outros EPIs 

para uso diário. 

Durante as visitas in loco constatou-se o uso de adornos, cozinheiras e 

ajudantes usando esmaltes, pés descalço ou usando chinelo/rasteirinha, e ao 

responder o questionário sobre o conhecimento da instrução normativa  

02/2015 sobre os  procedimentos de controle interno para a alimentação 

escolar, muitos desconhecem a IN e outras leis específicas sobre o assunto. 

O descongelamento dos alimentos se dá ao ar livre, externo, sendo que o 

recomendado é que o descongelamento seja feito em ambiente refrigerado. 

Algumas escolas não expuseram o cardápio escolar em seus murais. 

Algumas escolas apresentam problemas de manutenção elétrica, com 

lâmpadas queimadas, ambiente escuro para o preparo das refeições. 

O município atende 11 escolas distribuídas em ensino pré escolar, infantil e 

fundamental e dá assistência a Associação Pestalozzi. 

Durante auditoria foi realizada visita in loco em 9 escolas e na Associação 

Pestalozzi. 
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6.1 – Indícios de Irregularidades 

 

Não observância de legislação pertinente. Especialmente da IN 02/2015; 

Resolução 216/2004. 

 

7- OUTROS ACHADOS 

 

Durante o período de auditoria foi identificado que a limpeza não está sendo 

realizada de forma correta, com muitos móveis apresentando desgaste por 

uma limpeza inadequada, o que gera prejuízo ao patrimônio público. 

Por solicitação do setor diante de algumas reclamações recebidas foi realizada 

visita in loco na padaria que fornece pão para a merenda escolar, bem como 

para outras secretarias do município e foi identificado condições de preparo 

fora do padrão, sendo solicitada a vigilância sanitária do município que realize 

vistoria no local e envie relatório a esta auditora da referida vistoria. 

 

8- Recomendações dadas durante o período de auditoria 

 

Diante de alguns achados e da necessidade de atender algumas exigências e 
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necessidades mais urgentes com o objetivo de oferecer menor risco aos 

alunos, ofertando um serviço de qualidade aos estudantes foi recomendado por 

esta auditora de imediato: 

� Que o inventário do estoque das unidades escolares começasse a ser 

feito imediatamente, e que o controle de estoque diário fosse realizado a 

partir da auditoria para um controle real de consumo de cada escola 

(atendido durante a auditoria); 

 

9- MANIFESTAÇÕES DO AUDITADO 

 

O setor auditado se manifestou sobre algumas medidas a serem adotadas 

após as recomendações dadas. Manifestação encontrasse em anexo a este 

relatório. 

 

 

10 – CONCLUSÃO: 

 

Após auditoria realizada no setor de merenda escolar da Secretaria Municipal 

de Educação da PMI e, diante dos achados encontrados, as propostas de 

encaminhamento desta auditora para sanar as impropriedades encontradas 

são:  

• Capacitação e treinamento de primeiros socorros, engasgos, desmaios, 

como usar extintor, etc. 

• Capacitação e treinamento em preparo dos alimentos. 

• Capacitação e treinamento para limpeza adequada e conservação do 

patrimônio público. 

• Fornecer crachá de identificação aos servidores. 

• Colocar exaustor nas escolas proporcionando melhores condições de 

trabalho, diminuindo as perdas de alimentos e desperdício de dinheiro 

público. 
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• Colocar telas de proteção nas escolas em portas e grades dificultando a 

entrada de insetos e roedores. 

• Colocar vidro de proteção na escola Euzita Barbarioli evitando assim 

que animais, insetos, roedores, bactérias e fungos contaminem o 

preparo dos alimentos pela abertura na parede que dá total acesso a 

cozinha. 

• Adquirir caixa térmica para transporte de alimentos congelados ou que 

precisem de refrigeração, bem como termômetro para conferencia de 

temperatura durante o transporte dos alimentos. 

•  Adquirir medidor de temperatura e umidade para os depósitos central e 

os depósitos das unidades escolares. 

• Adquirir pallets plástico para trocar os paletes de madeira do estoque 

central. 

• Adquirir freezers e geladeiras para atender a necessidade do estoque 

central e das unidades escolares, 

• Adquirir balança para o estoque central possibilitando assim conferir a 

quantidade de mercadoria recebida, atendendo ao art. 31 da IN 

02/2015; 

• Providenciar manutenção dos freezers existentes no estoque central e 

unidades escolares, bem como manutenção elétrica nas instalações; 

• Providenciar melhorias nas instalações do depósito central de merenda 

escolar; 

• Providenciar prateleiras para organizar e separar melhor os alimentos no 

estoque central; 

• Fornecer EPIs aos servidores vez que as pessoas responsáveis pelo 

preparo e manipulação dos alimentos disseram não ter recebido estes 

Epis para uso diário; 

• Que a merenda escolar seja servida pelas merendeiras aos alunos ao 

invés de deixar que os mesmos se sirvam para evitar desperdício; 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

13 

 

• Seguir o cardápio conforme enviado à escola, e quando não puder ser 

seguido, justificar o motivo do descumprimento do mesmo. Lembrando 

que esta justificativa precisa realmente ser um motivo que impeça o 

seguimento do referido cardápio do dia. 

• Merenda escolar é somente para alunos, não deve ser servido a 

funcionários.  

• O preparo dos alimentos deve seguir todas as normas de higiene e 

sanitárias, atenção especial para adornos, esmalte em unhas, calçados 

e avental. 

• Acondicionar os alimentos em local fresco, arejado, iluminado, limpo, 

livre de entulho;  

• Não é permitida a permanência da caixa de papelão em resfriadores no 

estoque central e unidades escolares, e quando sobrar alimento nas 

escolas deve ser embalado com etiqueta contendo data de preparo e 

data de vencimento em embalagem adequada. 

• Vigilância sanitária realizar inspeção no setor de produção da Padaria 

que entrega pão as escolas municipais, após inspeção enviar o relatório 

de inspeção a ser anexado aos papéis de trabalho desta auditoria. 

As recomendações apontadas aqui são medidas que se adotadas vão 

potencializar os serviços do setor, dar mais agilidade aos trabalhos, aumentar a 

eficiência e efetividade dos serviços oferecidos, além de maior segurança 

alimentar aos alunos atendidos na rede pública de ensino do município, 

atender a legislação; dentre outros benefícios. 

Será realizado monitoramento concomitante nos próximos meses e em março 

de 2020 será realizado nova vistoria in loco de monitoramento da auditoria e 

das recomendações apontadas para melhoria dos serviços prestados. 

 

11 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 
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Não cumprimento da legislação pertinente, especialmente a Lei 11.947/09 - 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, Resolução FNDE 

216/2004, especialmente item número 4 – Dispõe sobre regulamento técnico 

de boas práticas para Serviços de Alimentação; IN SSP 02/2015 – Dispõe 

sobre os procedimentos de controle interno para a alimentação escolar do 

município de Ibiraçu, entre outras leis pertinentes a matéria.  

 

As recomendações propostas foram elaboradas com objetivo de melhorar as 

rotinas de trabalho, e oferecer sempre um serviço público de alta qualidade e 

eficiência; atendendo sempre a legislação. 

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 30 de maio de 2019. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva – AMCI/PMI 

Matrícula 11589 
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12- Relatório fotográfico  

Básculas e janelas sem telas de proteção.  Cozinha sem vidro de proteção com 

o pátio escolar. 
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No depósito central foi encontrada uma balança velha e enferrujada, geladeira 

sem consições de uso. 

     

   

Muitas caixas de madeira vazias da entrega realizada por produtores 

armazenadas dentro do depósito. 

Armazenamento e estocagem no depósito central utilizando caixas de papelão 

no freezer. 
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Estoque central utiliza pallets de madeira, não tem separação entre os 

alimentos secos e as verduras, faltam prateleiras, falta balança adequada, falta 

geladeira para melhor armazenar alimentos refrigerados. 

   

 

Entrega de alimento congelado as unidades escolares, em caixa comum de 

supermercado. 
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Armazenamento em unidade escolar durante visita in loco, utilizando panelas 

para guardar sobra de alimento; observe o excesso de gelo no freezer, falta de 

manutenção e troca da borracha de vedação, problema recorrente em todas as 

unidades escolares visitadas. 

  

A falta de manutenção atinge também as instalações elétricas com lâmpadas 

queimadas, ambiente escuro para o preparo das refeições. Porta com defeito 

na fechadura. 
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Descongelamento de alimentos nas unidades escolares 

    

A limpeza nas unidades escolares de forma inadequada gera prejuízo ao 

patrimônio público. 

 

Situação de armazenamento de alimentos em unidades escolares. 
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Algumas escolas necessitam de reformas urgentes para atender os alunos do 

município com condições mínimas adequadas. 
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O local de fabricação do pão enviado as escolas. 

  

 






