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RELATÓRIO DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  DO PLANO DE AÇÃO EM

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DO PLANO DE AÇÃO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 

Esta unidade de Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de Cáceres, Poder Executivo inscrito no CNPJ/MF sob
nº 03.214.145/0001-83, por meio do seu Controlador Interno nomeado pela Portaria Municipal nº 480 de 18 de
setembro de 2017, vem através de este expedir o presente:

 

1           INTRODUÇÃO:            Considerando a Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE/MT) nº 34/2016 – TP, que aprovou a Matriz de Riscos e Controles – MRC aplicável aos processos
de gestão dos programas de alimentação e nutrição escolar dos entes fiscalizados pelo TCE/MT, definindo
responsabilidades pela implementação, execução e avaliação das atividades de controle, bem como critérios
para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação, visando efetivar e/ou aperfeiçoar os controles
administrativos das atividades.

            Considerando o ACÓRDÃO do TCE/MT nº 342/2017 – TP que determinou aos gestores dos municípios
mato-grossenses, que elaborem Plano de Ação visando implementar e/ou aperfeiçoar os controles constantes da
Matriz de Riscos e Controles (MRC) aprovada por meio da Resolução Normativa nº 34/2016 deste Tribunal,
devendo estes controles ser concebidos de forma adequada e efetiva.

            Considerando o ACÓRDÃO do TCE/MT nº 342/2017 – TP que determinou aos controladores internos,
que monitorem a execução do supracitado Plano de Ação e relatem, em todos os pareceres periódicos da UCI,
encaminhados via Sistema Aplic, as ações adotadas pela gestão municipal para a efetiva implantação dos
controles constantes da Matriz de Riscos e Controles (MRC) aprovada pela Resolução Normativa 34/2016,

            Considerando as determinações supracitadas, apresento os resultados dos exames realizados sobre o
Plano de Ação em Alimentação Escolar – adaptado após a segunda auditoria interna realizada no segundo
semestre de 2018 – definido pela Secretaria Municipal de Administração (SMA) e Secretaria Municipal de
Educação (SME).

 

2           ESCOPO:Os trabalhos foram realizados no período de 02/09/2019 a 30/09/2019, em estrita observância
às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento das ações definidas no
Plano de Ação em Alimentação Escolar (Anexo I).

Saliento que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
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3           RESULTADO DOS TRABALHOS:Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade
auditada e ainda, considerando o Plano de Ação em Alimentação Escolar, apresenta-se a seguir o resultado dos
trabalhos de avaliação dos controles internos implantados/obtidos através das ações ora definidas.

 

3.1         Ação nº 01. Elaboração de ficha técnica de preparo dos alimentos.Status: AÇÃO REALIZADA.

            Foi elaborada a ficha técnica de preparo de alimentos para aplicação nas unidades escolares do
município, contendo inúmeros pratos assim como, seus respectivos valores nutricionais. Destaca-se que essa
ação deve ser realizada continuamente, de modo a monitorar a efetiva aplicação e adapta-la aos fatores
modificativos que possam ocorrer ao longo do exercício.

 

3.2         Ação nº 02. Realização de ações educativas nas instituições escolares.Status: AÇÃO EM
ANDAMENTO.

            As Escolas Municipais (Dom Máximo Biennés, Garcês, Gotinhas do Saber e Nossa Senhora Aparecida –
Sapiquá), já sediaram eventos cujo foco eram ações educativas relacionadas ao programa de alimentação
escolar. Todavia, ainda existem unidades escolares que devem submeter-se as mesmas ações.

 

3.3         Ação nº 03. Aplicação de teste de aceitabilidade.Status: AÇÃO EM ANDAMENTO.

            As Escolas Municipais (Roça velha, Santos Dumont, Soteco, Vila Irene e Vila Real), já sediaram a
aplicação dos testes. Entretanto, ainda existem unidades escolares que devem submeter-se as mesmas ações.

 

3.4         Ação nº 04. Inclusão de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) nas instituições escolares.Status: 
AÇÃO REALIZADA.

            Já foram elaborados 03 POP’s (Higienização de hortifrúti, Higienização das mãos e Higienização das
tábuas para corte de alimentos) e, consequentemente, realizou-se evento de treinamento para os servidores das
unidades escolares municipais.

 

3.5         Ação nº 05. Elaborar o manual de boas práticas.Status: AÇÃO EM ANDAMENTO.

            Foi elaborado o manual de boas práticas apenas para a Escola Municipal Vila Real, logo, as demais
escolas devem submeter-se a mesma ação.

 

3.6         Ação nº 06. Análise laboratorial de alimentos, visando o controle de qualidade da alimentação escolar.
Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.7         Ação nº 07. Implantação de lista de compra conforme cardápio utilizado nas instituições escolares.
Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.8         Ação nº 08. Acompanhar o recebimento, armazenamento nas escolas e no armazém de distribuição da
alimentação escolar.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.
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3.9         Ação nº 09. Realizar inventário nas escolas e no armazém de distribuição da alimentação escolar.
Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

            Foram realizados inventários – em algumas unidades escolares e no armazém de distribuição – para
mensurar a quantidade de insumos, contudo, foram realizadas apenas contagens dos materiais presentes mas
sem a realização de conferência com os relacionados em estoque.

 

3.10     Ação nº 10. Realizar visitas as escolas periodicamente.Status: AÇÃO EM ANDAMENTO.

            Com a ampliação do número de nutricionistas lotadas na SME a ação está sendo realizada, haja vista
que foram realizadas 23 visitas nas unidades escolares.

 

3.11     Ação nº 11. Implantação de controle de estoque dos gêneros alimentícios estocados no armazém central
e distribuição da alimentação escolar.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.12     Ação nº 12. Implantação da normativa da alimentação escolar.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.13     Ação nº 13. Avaliação nutricional (perfil epidemiológico) nos alunos das escoals.Status: AÇÃO EM
ANDAMENTO.

            Teve início a coleta dos dados antropométricos para avaliação do estado nutricional dos alunos, sendo já
realizada a avaliação nutricional na Escola Municipal Santo Antônio das Lendas.

 

3.14     Ação nº 14. Elaborar cardápios especiais.Status: AÇÃO REALIZADA.

            Foram elaborados cardápios especiais para alunos da creche, pré-escola e ensino fundamental das
escolas urbanas (disfagia e sem lactose).       Destaca-se que essa ação deve ser realizada continuamente, de
modo a monitorar a efetiva aplicação e adapta-la aos fatores modificativos que possam ocorrer ao longo do
exercício.

 

3.15     Ação nº 15. Realizar análise laboratorial.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.16     Ação nº 16. Realizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).Status: AÇÃO
NÃO REALIZADA.

 

3.17     Ação nº 17. Disponibilidade de veículos em quantidade adequada para o transporte de alimentos para as
escolas.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

3.18     Ação nº 18. Assegurar estrutura adequada para atendimento da coordenação de logística e alimentação
escolar.Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.
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3.19     Ação nº 19. Assegurar armazenamento adequado para os gêneros alimentícios da alimentação escolar.
Status: AÇÃO NÃO REALIZADA.

 

4           CONCLUSÃO:A avaliação realizada abrangeu as ações constantes no Plano de Ação da atividade de
controle da aréa de alimentação escolar da SME. No entanto, a SME apresentou um novo Plano de Ação (Anexo
II), onde foram definidas 24 ações (05 ações a mais que o Plano de Ação outrora vigente).

Notabilizo que três das novas ações já estão em andamento, sendo a capacitação das manipuladoras de
alimentos, o estimulo a hortas pedagógicas e, ainda, o mapeamento dos produtos da agricultura familiar local.

Ademais, as conclusões da equipe restringem-se aos elementos avaliados das atividades de controle
relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas realizadas.

Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas corretivas com vistas a
elidirem os pontos que estão deficientes, medidas de melhoramento das ações em andamento e, logicamente,
mantenham adequadas as ações realizadas.

 

Portanto, é o relatório que se submete à consideração superior.

 

Respeitosamente,

_Robson Máximo da Costa 
Controlador Interno
CRC/MT n° 019088/O-7

Anexos:

Anexos I e II.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Robson Máximo da Costa 30/09/2019 09:59:45 1Doc ROBSON M&#x00c1;XIMO DA COSTA CPF 734.713.13...

Para verificar as assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4622-9F31-CA0B-D6FC 
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Despacho Memorando 1: 24.479/2019

De: Arnaldo T. - CGM Para: GAB - Gabinete do Prefeito 

Data: 30/09/2019 às 17:50:06

 Considerando o ACÓRDÃO do TCE/MT nº 342/2017 – TP e o ACÓRDÃO do TCE/MT nº 342/2017 – TP que
determinou aos controladores internos, que monitorem a execução do supracitado Plano de Ação e relatem, em
todos os pareceres periódicos da UCI, encaminhados via Sistema Aplic, as ações adotadas pela gestão
municipal para a efetiva implantação dos controles constantes da Matriz de Riscos e Controles (MRC) aprovada
pela Resolução Normativa 34/2016, encaminho o feito para conhecimento e deliberação do plano de ação em
Alimentação Escolar afim de deliberar junto a Secretaria de Educação das ações não realizadas até a presente
data.

_Arnaldo Donizete Traldi 
 CONTROLADOR GERAL

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Arnaldo Donizete Traldi 30/09/2019 18:26:29 ICP-Brasil ARNALDO DONIZETE TRALDI CPF 571.356.491-68

Para verificar as assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4622-9F31-CA0B-D6FC 
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