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 1 – Introdução

Em atendimento ao item nº 6 do anexo I do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna
(PAINT) do exercício 2022, à demanda prevista na Ordem de Serviço nº 009/2022
AUDI/CONSUP/IFPE e consoante o estabelecido na Instrução Normativa – Secretaria Federal
de Controle (IN/SFC) nº 03, de 09/06/2017, apresentamos, de forma preventiva-pedagógica,
considerações sobre os resultados dos exames realizados nas instalações da Seção de
Alimentação e Nutrição do Campus Barreiros, que teve como objetivo averiguar a validade
dos produtos alimentícios.

Os exames promovidos pela equipe de auditoria buscaram analisar as situações
apresentadas na denúncia nº 23546.020153/2022-25, encaminhada pela Ouvidoria do IFPE
no dia 23/03/2022.

Em resumo, a denúncia relata que os alimentos do IFPE Campus Barreiros são fornecidos fora
da validade, que as carnes ficam “marinando” para tirar o odor e que o encarregado pela
cozinha, e as cozinheiras e auxiliares são obrigados a manipular esses alimentos. A denúncia
também informa que vários alunos passam mal quando ingerem esses alimentos e que tal
situação nunca foi investigada.

A metodologia adotada nesta ação de controle buscou evidenciar (evidências), através da
técnica de auditoria “inspeção física”, a presente situação da data de validade dos alimentos
armazenados no Campus Barreiros.

A inspeção física ocorreu nas instalações do Setor de Alimentação e Nutrição do Campus
Barreiros, no dia 26/04/2022.

De acordo com o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal (MOT) , tem-se que a inspeção física é:

Na inspeção física, a evidência é coletada sobre bens tangíveis. Além
de ser utilizada para confirmar se um item existe ou está onde
deveria estar, essa técnica pode ser utilizada também para verificar os
atributos de um objeto, como, por exemplo: o estado de conservação
de um bem, o prazo de validade de produtos e os tipos de materiais
utilizados. (MOT, 2017, p. 76, grifos nossos).

2 – Resultados dos exames

 2.1 – Informação: Produtos inspecionados dentro do prazo de validade.
 
 Fato:

Em acolhimento à denúncia nº 23546.020153/2022-25, recepcionada pela Auditoria Interna
no dia 23/03/2022, foi realizada diligência (inspeção física) em 26/04/2022 nas instalações
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do setor de Alimentação e Nutrição do Campus Barreiros. Na ocasião, a equipe de auditoria
foi recepcionada pelo servidor responsável pelo referido setor.

Inicialmente, a equipe de auditoria deu ciência, ao responsável pelo Setor de Alimentação e
Nutrição, do conteúdo da denúncia nº 23546.020153/2022-25. Na ocasião, foi solicitado a
indicação e o acesso aos locais de armazenamento/acondicionamento dos alimentos.

Dessa forma, a equipe de auditoria teve acesso à dispensa semanal (localizada no interior do
refeitório) e ao depósito central de alimentos (localizado ao lado da padaria do Campus
Barreiros) onde ocorreram as inspeções e registros fotográficos dos alimentos estocados
(validade dos produtos alimentícios).

A realização da inspeção contou com a presença de dois servidores da auditoria interna, o
servidor responsável pelo Setor de Alimentação e Nutrição e uma servidora da controladoria,
à convite da equipe de auditoria.

É oportuno ressaltar que, durante a inspeção de todos os produtos disponibilizados e
estocados nos locais onde a equipe de auditoria teve acesso, encontravam-se dentro do
prazo de validade.

Também destacamos que os registros fotográficos foram organizados no Processo SEI nº
23294.011971/2022-12 (Ordem de Serviço nº 009/2022 AUDI/CONSUP/IFPE).

Para além da verificação da validade dos alimentos, a equipe de auditoria buscou entender a
situação do armazenamento/acondicionamento dos produtos alimentícios e a dinâmica de
recebimento desses produtos.

Dessa forma, através da Solicitação de Auditoria nº 009-01/2022, foram solicitadas as
seguintes informações ao Setor de Alimentação e Nutrição do Campus Barreiros:

1. A dinâmica de recebimento dos alimentos;
1.1 - local de armazenamento/acondicionamento dos alimentos;
1.2 - Os fiscais dos contratos de fornecimento de alimentos (contratos
em vigor); e
1.3 - servidor responsável pela elaboração dos pedidos de produtos /
gêneros alimentícios.
2 - Possíveis ocorrências ou reclamações sobre os alimentos do
refeitório.

Em resposta à solicitação de Auditoria nº 009-01/2022 de 05 de maio de 2022, o Setor de
Alimentação e Nutrição do Campus Barreiros apresentou as seguintes informações,
conforme DOC SEI nº 0144993:

1. A dinâmica de recebimento dos alimentos

No recebimento dos alimentos é observado o prazo de validade dos
produtos, se os produtos estão de acordo com as especificações do
termo de referência do pregão e se a quantidade do pedido está
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adequada, além das condições de higiene dos veículos de transporte
e dos entregadores.

O entregador retira o produto do caminhão e os colaboradores do
refeitório observam o rótulo do alimento, a quantidade por
caixa/embalagem e o prazo de validade. Outro colaborador do
refeitório confere se a quantidade está de acordo com o pedido e
com a nota fiscal. Após essa conferência, os colaboradores levam e
organizam os itens no estoque. Geralmente são necessários 4
colaboradores do refeitório (sexo masculino) para conferir, carregar e
organizar os itens. Já a conferência do pedido e da nota fiscal é feita
por mim e/ou pelo coordenador do refeitório.

Quando alimentos são refrigerados e congelados, observamos se o
veículo apresenta controle de temperatura, no ato do recebimento
também são conferidas as temperaturas dos alimentos e os mesmos
são imediatamente armazenados nas câmaras frias da instituição
conforme orientado pela Resolução nº 216, de 15 de setembro de
2004.

Quando o alimento está vencido e/ou fora das especificações (ex:
prazo de validade curto, qualidade inferior ao solicitado), ele é
recusado e solicita-se ao fornecedor a substituição. Quando falta
algum alimento do pedido, comunica-se ao fornecedor a ausência.

1.1 Local de armazenamento/acondicionamento dos alimentos.

Os alimentos secos são armazenados na despensa semanal (no
interior do refeitório) e no depósito central de alimentos (ao lado da
padaria do Campus). Semanalmente é feita a transferência de itens
do depósito central de alimentos para a dispensa semanal. É nesse
momento que observamos o prazo de validade dos alimentos em
estoque e transferimos os alimentos com prazo de validade menor.
Os alimentos refrigerados e congelados são armazenados nas duas
câmaras frias da escola (uma de resfriamento e outra de
congelamento) e nos quatros freezers.

1.2 - Os fiscais dos contratos de fornecimento de alimentos
(contratos em vigor).

Eu sou a fiscal dos contratos gerados a partir da Chamada Pública do
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAE). Vale destacar
que, como o PNAE recomenda, pelo menos trinta por cento do
recurso é destinado a agricultura familiar. Os fornecedores entregam
frutas, legumes e verduras (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DO ENGENHO BOM JARDIM) e polpas de frutas (COOPERAFAT). Os
outros contratos em vigor, gerados a partir do pregão, apresentam
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como fiscal o coordenador da Seção de Alimentação e Nutrição -
Domingos Sávio Correia de Melo.

1.3 - Servidor responsável pela elaboração dos pedidos de produtos
/ gêneros alimentícios.

O pedido de compras é elaborado em conjunto por mim e pelo
coordenador da Seção de Alimentação e Nutrição - Domingos Sávio
Correia de Melo

2 - Possíveis ocorrências ou reclamações sobre os alimentos do
refeitório:

A ocorrência formal que tivemos conhecimento foi sobre a oferta de
alimentos vencidos pelo refeitório. A partir dela, reforçamos a
conferência do prazo de validade dos alimentos em estoque. Ao notar
que o alimento está próximo do vencimento, aumento a quantidade
do item no cardápio. Quando não conseguimos usar tudo até o prazo
de validade, ele é descartado.

Análise da Auditoria

● Controles Internos: Em que pese as rotinas de recebimento dos alimentos descritas
na resposta à solicitação de Auditoria nº 009-01/2022, cabe destacar a necessidade
da formalização de procedimentos que auxiliem o recebimento e organização dos
itens no estoque. Dessa forma, a criação de formulários para a checagem de estoque,
mapeamento das principais necessidades, procedimentos de distribuição, bem como
a definição das atividades nas quais os colaboradores estão inseridos, dentre outros,
são elementos importantes para o aprimoramento dos processos de controle e apoio
ao planejamento.

Nesse sentido, cabe mencionar a importância da formalização dos controles internos
como mecanismo essencial para o processo de prestação de contas, organização da
administração e monitoramento das atividades.

● Planejamento: Em relação às diretrizes estabelecidas para atendimento da política
pública de alimentação escolar (Lei nº 11.947 de 19 de junho de 2019), destacamos a
fase de planejamento como etapa fundamental para o sucesso dessa política.

A propósito, como uma das diretrizes da alimentação escolar, conforme disciplina a
Lei nº 11.947 de 19 de junho de 2019, destacamos o texto do Art 2, inciso I, conforme
abaixo:

[...]

o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as
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tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o
crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu
estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica.

[...]

Neste sentido, ressaltamos a necessidade da elaboração dos "cardápios"
indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável, conforme dispõe o Art 12
da Lei nº Nº 11.947, de 19 de junho de 2019:

[...]

Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo
nutricionista responsável 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.

[...]

● Ocorrências e/ou reclamações: Com relação às eventuais ocorrências e/ou
reclamações sobre os alimentos do refeitório, sugere-se como boa prática a criação
de banco de dados para registros de sugestões e reclamações, com a finalidade de
auxiliar a gestão no processo de planejamento, gestão de estoque, aquisição de
produtos alimentícios, bem como na preparação do cardápio servido aos discentes.

● Fiscalização: No tocante a fiscalização dos contratos de fornecimento de alimentos,
destacamos, de forma pedagógica, destacamos a importância da gestão do Campus
Barreiros observar a necessidade de formalizar a designação da equipe de fiscalização
e acompanhamento dos contratos, estabelecendo o rol de competências para cada
tipo de fiscalização.

Por fim, destacamos que durante a realização da inspeção física, chamou atenção da equipe
de auditoria a existência de equipamentos desativados (ex: foto 3), necessidade de reparos
na câmara fria (ex: fotos 4 e 5) e a estrutura do refeitório e da estrutura de armazenamento
do lado da padaria (ex: fotos 1, 2 e 4),  conforme fotos abaixo:
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Quadro I - Dos destaques registrados

Foto 1: Estrutura predial do depósito central. Foto 2: Estrutura predial do refeitório.

Foto 3: Equipamento desativado (lava louças).
Foto 4: Alimentos estocados.

Foto 4: Câmara fria (detalhe). Foto 5: Câmara fria (Porta).
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Cabe também observar, que apesar da equipe de auditoria não ter encontrado alimentos
fora do prazo de validade, a equipe de auditoria identificou equipamentos que carecem de
manutenção (ex: lava louças e Câmara fria). Destacamos que o bom estado de conservação
dos equipamentos e a da estrutura física das instalações são indispensáveis para o processo
de durabilidade e qualidade dos alimentos.

Conclusão:

Diante de todo o exposto, sugerimos que a gestão empenhe esforços buscando estabelecer
formalmente mecanismos de controle para garantir a melhor utilização dos alimentos, tanto
do ponto de vista do manuseio dos produtos alimentícios (ex: validade), como também na
elaboração dos cardápios, observando as diretrizes da Lei nº Nº 11.947, de 19 de junho de
2019.

Em relação ao armazenamento/acondicionamento dos produtos alimentícios, bem como do
uso e manutenção dos equipamentos, sugerimos que a gestão realize um levantamento das
necessidades do Setor de Alimentação e Nutrição e insira as necessidades identificadas nos
próximos planejamentos (Ex: plano de ação do Campus Barreiros).

Relatório elaborado por Fábio da Silva Pessôa SIAPE nº 2178314 e revisado por Aercio José
Pereira, SIAPE nº 1357014. Encaminhe-se à Direção Geral do Campus Barreiros.

Recife-PE, 20 de junho de 2022.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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