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COMUNICADO CEPAE Nº 22/2016 

ASSUNTO: SAESP II – Orientações PEDs para as telas ‘Efetuar Recebimento de Boleto’ e ‘Baixa Diária de Produtos’  

INTERESSADO: Diretores das Escolas e Diretorias de Ensino 

 
 

Prezados Diretores, Responsáveis pela Merenda e Nutricionistas, 
 

 
Vimos através deste passar algumas orientações do SAESP II (Sistema de Alimentação do Estado de São Paulo), mais 

especificamente com relação a inserção de informações PEDs (Produtos de Entrega Direta - congelados, refrigerados e 

pães), por meio das telas ‘Efetuar Recebimento de Boleto’ e ‘Baixa Diária de Produtos’: 

 

1. Os boletos PEDs já podem ser inseridos no SAESP II. Para tanto, é necessário que a escola faça a inserção dos 

boletos recebidos, através da tela ‘Efetuar Recebimento de Boleto’, ou seja, é a mesma tela em que são inseridos os boletos de 

gêneros estocáveis (não perecíveis), sendo a única diferença que a escola deverá selecionar o lote e validade dos produtos 

informados, de acordo com os dados disponíveis na tela, conforme print de tela abaixo: 
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2. Após inserção dos boletos e conforme consumo dos itens, a escola deverá dar baixa dos produtos, por meio da 

tela ‘Baixa Diária de Produtos’. O modo como é efetuada a baixa dos itens PED é o mesmo como é realizada a baixa dos itens 

não perecíveis (estocáveis). 

 

3. A escola deverá efetuar o recebimento dos boletos e dar baixa dos itens PEDs consumidos no SAESP II a partir 

dessa semana, ou seja, não é necessário realizar baixas retroativas. Caso alguma escola já tenha inserido informações PEDs 

no sistema, anteriormente, não é necessário exclui-las.  

 

4. Informamos que os boletos PEDs de numeração 15.711 a 17.277 foram gerados ainda pelo sistema antigo (SAESP 

I), e, portanto, NÃO devem ser inseridos no SAESP II. 

 

5. A partir do consumo do 7º ciclo, os estoques de PEDs das escolas serão utilizados para os abastecimentos 

seguintes, portanto, orientamos manter as informações de inserção de boletos e baixas diárias sempre atualizadas, visando 

evitarmos transtornos com o abastecimento, já que o estoque PED da escola será utilizado como base nos abastecimentos 

subsequentes. 

São Paulo, 18 de agosto de 2016. 

 

Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar 
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