GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA
Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar
CEPAE

COMUNICADO CEPAE Nº 08/2016
ASSUNTO: Orientações SAESP II – Ajuste de estoques AG 1
INTERESSADO: Diretores das Escolas e Diretoria de Ensino - AG 1

Prezados Diretores,

Vimos através deste passar algumas orientações sobre o SAESP II (Sistema
de Alimentação do Estado de São Paulo), para todas as escolas centralizadas
lotadas no AG 1, conforme segue:

1.

Devido às inconsistências apresentadas nos estoques das escolas,

decorrente dos problemas encontrados para registrar os produtos e realizar a baixa
no SAESP II, daremos um prazo (conforme cronograma estipulado abaixo) para as
unidades escolares ajustarem as quantidades de produtos do estoque através da
tela “Editar Produto no Estoque”, função “Editar” (última coluna).
AG

INVENTÁRIO
DA ESCOLA

1

15/03

AJUSTE
DE
ESTOQUE
16/03

GERAÇÃO
DO BOLETO

ENTREGA

17/03

21 a 24/03

Ao finalizar o ajuste de estoque, a escola deverá acessar a tela “Conferência
de estoque” e clicar no botão “Confirmar conferência de estoque”, conforme
demonstrado na tela abaixo.
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Lembramos que essas informações são extremamente importantes para
que a geração do boleto seja feita de forma correta e o abastecimento das
escolas não seja prejudicado.
Ressaltamos que as baixas diárias de produtos deverão ocorrer
normalmente, mesmo após a confirmação da conferência de estoque, bem
como a inserção de boletos que forem recebidos após a data de realização da
conferência.

2.

Reforçamos que desde 20/07/2015 foi liberado o acesso das telas abaixo

para a Diretoria de Ensino. Os usuários com esse perfil possuem o mesmo acesso e
visualização das escolas, porém não podem incluir/excluir/alterar informações (os
botões com essas finalidades serão ocultados). Dessa forma, as Nutricionistas e
Responsáveis pela merenda podem ter maior controle das informações inseridas
pelas escolas, devendo acompanhar periodicamente as seguintes questões:


Tela “Editar Produto no Estoque” – Auxiliar as escolas que não estejam

encontrando as informações de produtos no sistema (avaliar a lista enviada no item
2) e orientar quanto a edição/exclusão dos produtos;


Tela “Conferência de Estoque” – Avaliar as quantidades dos produtos

em estoque e possíveis inconsistências;


Tela “Baixa Diária de Produtos” – Auxiliar as escolas nas possíveis

dúvidas sobre baixa diária e verificar se as mesmas estão realizando o procedimento
diariamente;


Tela “Efetuar Recebimento de Boleto” – Auxiliar as escolas nas

possíveis dúvidas sobre o recebimento de boletos;
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Tela “Consulta de Boletos recebidos” – Na semana do recebimento,

verificar se todas as escolas deram entrada nos boletos recebidos;


Tela “Gerar Remanejamento” e “Tela Receber Remanejamento” –

Auxiliar as escolas nas possíveis dúvidas sobre remanejamento e verificar se as
mesmas estão realizando o procedimento corretamente.
Solicitamos que as Diretorias de Ensino concentrem o maior número de
dúvidas das escolas (quando não puderem ser sanadas com o auxílio da
nutricionista ou responsáveis pela merenda) e enviem em um único e-mail para a
Central de Atendimento. Isso agiliza o atendimento e a solução dos problemas.
As demais telas também estão sendo adaptadas para o acesso da
Diretoria de Ensino e serão liberadas futuramente.

Lembramos que conforme orientado em comunicados anteriores, todas as
vídeo aulas sobre o sistema continuam disponíveis na rede do saber e os problemas
e dúvidas do SAESP II deverão ser encaminhados para a Central de Atendimento
através dos contatos:


Tel.: 0800-77-00012



E-mail: infoeducacao@educacao.sp.gov.br

São Paulo, 14 de março de 2016.

Atenciosamente,

Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno
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