GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2

Rede nº 012/19
Data: 10/01/2019
Assunto: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENTREGA DE CONGELADOS –
PRIMEIRA SEMANA DO 1º CICLO

Senhores Diretores,

Informo que a entrega de CONGELADOS referente ao à primeira semana do
1º ciclo está prevista para ocorrer a partir de 28/01/2019 (segunda-feira).

É IMPRESCINDÍVEL a presença de funcionário treinado para acompanhar o
recebimento.

Solicito especial atenção às seguintes orientações do Centro de Logística e
Distribuição:
• No momento da entrega dos gêneros alimentícios é necessário que os
responsáveis confiram os dados da guia de remessa, para evitar
transtornos posteriores;
• É extremamente importante o preenchimento da guia de remessa: data
do recebimento do produto, assinatura do responsável pelo
recebimento e número do RG. Se possível o carimbo da escola;
• Antes de efetuarem o cancelamento da guia de remessa no sistema,
recomendamos que os responsáveis verifiquem com as merendeiras/
agentes de organização escolar se realmente a determinada guia não foi
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recebida pela unidade , assim estaremos evitando reativações em
excesso no sistema.
• Em caso de devolução da guia, é extremamente importante colocar o
motivo da devolução do produto na parte da frente da guia de remessa,
e nas duas vias da guia de remessa( via do fornecedor e da escola).
• Recomendamos que as escolas devem registrar o recebimento/não
recebimento das guias de remessa no sistema SAESPII na mesma
semana de entrega, para evitarmos o acúmulo de pendências, e para
que possamos liberar as notas fiscais dentro do prazo de pagamento.

Para complementar as orientações segue arquivo com as orientações de
recebimento.
Não conseguindo abrir o arquivo, por favor, tentem abrí-lo como foto.

Atenciosamente,

Profª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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