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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 

• Clientela atendida e no  de alunos (censo 2009); 
 

• Forma de gestão, valor/clientela, contrapartida; 

 

• Rendimentos, modalidade de licitação, compra da AF; 

 

• Distribuição (guias de remessa, sobras de alimentos); 

 

• Cardápio, controle de qualidade, teste de 
aceitabilidade e adesão dos escolares; 

 

 



• Avaliação nutricional, identificação de patologias 
alimentares, ações de EAN; 

 

• Curso dos RH envolvidos no PNAE, projetos interface 
com o PNAE 

 

• No  de escolas urbanas e rurais, infraestrutura física 
das escolas 

 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 



(06) Saldo do exercício anterior; 

(07) recursos transferidos pelo FNDE; 

(08) rendimentos das aplicações financeiras; 

(09) recursos do PNAE devolvidos via GRU; 

(11) recursos financeiros gasto c/ alimentos – exceto 

contrapartida; 

(12) saldo financeiro apurado no exercício; 

(13) recursos gastos na compra de alimentos da AF 

 

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL 



(14) Total de alunos atendidos; 

(14.1) Alunos atendidos (rede pública) 

(14.2) Alunos atendidos (entidades filantrópicas/comunitárias) 

(15) No de dias atendidos;  (16) No de refeições servidas  

(17) Custo médio da refeição 

 

(18) Contrapartida da EE em gêneros alimentícios 

(19) Outras despesas 

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL 

= (11) gasto com alimentos  + (18) 

contrapartida da EE em alimentos/ 

(16) No de refeições servidas  



• Forma de gestão (discorrer sobre e avaliar); 

• Execução compartilhada dos recursos financeiros 

(contrapartida); 

• Aplicação dos recursos financeiros (houve, como foi 

utilizada) 

• Processo de aquisição dos alimentos (licitação) 

• Compra da AF (alimentos, percentual e localização AF) 

PARECER DO CAE 



• Regularização na distribuição (controle de estoque - 

guias de remessa, se a quantidade foi suficiente) 

• Características do cardápio (necessidades nutricionais, 

frutas e verduras, alimentos restritos e proibidos, 

quantos nutricionistas há no programa e as atividades 

que desenvolvem) 

• Qualidade da alimentação (controle de qualidade, 

VISA) 

 

PARECER DO CAE 



• Adesão dos alunos às refeições (teste de aceitabilidade 

– metodologia e resultado, índice de adesão); 

• Avaliação Nutricional; 

• Atribuições do CAE (grau de facilidade/dificuldade) 

• Incoerências e não-conformidades (detalhar) 

• Informações complementares (EM, filant, PAA, SISVAN, 

PDDE, PROG + EDUC.) 

PARECER DO CAE 



Aprovada 

Aprovada com ressalvas (falha formal) 

Aprovada Parcialmente (prejuízo ao tesouro público) 

Não Aprovada 

PARECER DO CAE - CONCLUSÃO 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Relatório Anual de Gestão + 
Demonstrativo Sintético Anual 

 
(EE) 15 de fevereiro ao CAE  

 
CAE vai emitir o  

PARECER CONCLUSIVO SOBRE A 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 



PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Relatório Anual de Gestão + 
Demonstrativo Sintético Anual 

 
(EE) 15 de fevereiro ao CAE  

 
CAE vai emitir o  

PARECER CONCLUSIVO SOBRE A 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 



CECANE UnB 

Contatos: (61) 3226-5991 / (61) 3307-3375 

 

E-mails:  cecaneunb@gmail.com 

   cecane@unb.br 

 

Blog: http://cecaneunb.wordpress.com   
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