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COMUNICADO CEPAE Nº 18/2016 

ASSUNTO: Acompanhamentos SAESP II – Produtos próximos ao vencimento   

INTERESSADO: Diretorias de Ensino  

 

Prezados Nutricionistas e Responsáveis pela Merenda, 

 
Tendo em vista o término do 1º semestre letivo de 2016 e com o objetivo de evitar o desperdício de produtos da alimentação 

escolar por data de vencimento, orientamos as Diretorias de Ensino que acompanhem com suas escolas os itens disponíveis em estoque 

com vencimento até 05/08/2016, através da funcionalidade (tela) do SAESP II “Conferência de Estoque”. 

Desse modo, reforçamos abaixo o passo a passo para acesso dessa ferramenta: 

 

1. Acessar a aba “Escola”, e clicar na opção “Conferência de Estoque” 
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2. Na aba “Estoque Atual”, conforme print de tela abaixo, selecionar o nome da escola no filtro “Escola”. Os filtros “Linha de 

Produto” e “Produto” poderão permanecer sem seleção específica, deixando-os como “Todos”, para que os gêneros em 

estoque integralmente sejam contemplados. Para o filtro “Data de Vencimento Início” selecionar no calendário a data do dia 

atual e como “Data de Vencimento Fim” selecionar no calendário o dia 05/08/2016, já que nesse caso queremos buscar os 

produtos que, se não consumidos ainda dentro do mês de junho, correm riscos de vencer nos estoques até o início do 2º 

semestre letivo. Após concluir essa etapa, clicar no botão “Pesquisar”. 

3. No caso de ter o produto com esse período de vencimento disponível em estoque, o mesmo será descriminado em uma tabela 

(grid), como informações do nome do produto, lote, validade e quantidade disponível em estoque.  
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4. Posteriormente, é possível gerar um relatório em PDF, clicando no botão “Gerar Relatório Vencimento de Produtos”. Esse 

arquivo (exemplo abaixo), poderá ser encaminhado às escolas para conferência e confirmação em estoque físico do item a 

vencer, via e-mail, se necessário. 
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5. Caso a escola não possua produtos com vencimento no período selecionado (até 05/08/2016), a informação aparecerá como 

“Nenhum registro encontrado”, conforme tela abaixo:  
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Aproveitamos a oportunidade para reforçar que o descarte de produtos vencidos da alimentação escolar poderá ser realizado 

somente após a autorização do CEPAE/DAAA e na presença de um responsável da D.E, independentemente da quantidade. Além disso, 

será aberto apuração administrativa para as unidades que fizerem descarte de produtos com data de validade vencida, por má gestão do 

estoque.  

 

Lembramos que 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, 17 de junho de 2016. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar 

Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno 
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