GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTENCIA AO ALUNO
CENTRO DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
São Paulo, 21 de junho de 2016.

Comunicado CISE/DAAA/CEPAE: nº17/2016
Assunto: Estoque estratégico de merenda nas escolas, complementação do 5º ciclo
e outros ajustes.
Interessado: Responsáveis pela merenda e Nutricionistas das Diretorias de Ensino,
Diretores e Vice-diretores das Unidades Escolares

Com o término do 1º semestre/2016, o Departamento de Alimentação e
Assistência ao Aluno (DAAA), por meio do Centro de Supervisão e Controle do
Programa de Alimentação Escolar (CEPAE), esclarece e orienta os pontos
relacionados abaixo:

1) No mês de julho (durante o recesso escolar) serão gerados boletos
complementares com produtos a serem entregues nesse mesmo mês. Nesta
entrega, serão enviados produtos a serem consumidos no mês de agosto, da(s)
semana(s) ainda pertencente(s) ao 5º ciclo e para mais 5 dias de consumo dos
itens básicos que compõem os cardápios da alimentação escolar. Esses gêneros
serão enviados às escolas como uma “reserva estratégica”, para consumo em
caso de urgência (atrasos ou ausência de produtos descritos no cardápio, por
exemplo).

2) Para um correto envio, as Diretorias de Ensino deverão orientar suas escolas a
fazer uma análise criteriosa, conferência e confirmação de seus estoques até o
término das aulas do 1º semestre. Essa confirmação (estoque virtual x estoque
físico) deverá ocorrer de 01 a 06/07/2016, impreterivelmente.

3) Para alteração do número de alunos, solicitamos que os ofícios sejam
enviados ao CEPAE até 06/07/2016, para que sejam considerados a partir da
entrega complementar do 5º ciclo, indicada no item 1 deste comunicado.
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4) Como teremos entregas de gêneros não perecíveis ocorrendo a partir de 18/07,
é imprescindível que todas as escolas disponibilizem um funcionário, durante o
horário comercial, para a conferência e recebimento dos gêneros alimentícios
que serão entregues, bem como inserção do boleto no SAESP II.

5) Informamos também que as entregas de PEDs (congelados, margarina,
requeijão e pães) serão retomadas na última semana de julho (25 a 27/07), para
todos os agrupamentos. E que conforme ofício circular CENUT nº 07/2016, os
congelados estão sendo entregues sempre com 1 semana de antecedência ao
consumo. Casos de atrasos ou falhas nas entregas deverão ser comunicadas a
este Departamento com urgência, pelo e-mail: daaa.cenut@educacao.sp.gov.br
e daaa.cepae@educacao.sp.gov.br.

Em caso de dúvidas, as escolas deverão entrar em contato com sua D.E.
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