
Tutorial sobre Doação de Produtos 

 

Após receber e cadastrar no SISPAA os alimentos dos agricultores, os gestores do 

PAA devem se certificar que esses produtos sejam doados o mais breve possível para que 

cheguem com qualidade nas entidades beneficiárias. 

Assim como o recebimento, a doação dos produtos também deve ser cadastrada 

no SISPAA. Dessa forma, é possível comprovar que todo o alimento recebido foi 

corretamente repassado para creches, escolas, hospitais, banco de alimentos e outras 

instituições participantes do PAA inscritas na Proposta de Participação. 

Para iniciar o cadastro de Aquisição de Produtos, o usuário clicar em: 

Menu – Execução – Doação de Produtos – Central de Recebimento 

Figura 1 – Cadastro da Aquisição de Produtos 

 

 

Em seguida, o sistema apresentará a tela Pesquisar Proposta. Então, basta 

selecionar a UF, o município e clicar em Pesquisar. Para abri-la, o usuário deve clicar no 

botão da coluna Central de Recebimento. 

 

 

 



Figura 2 – Pesquisa da Proposta de Participação 

 

 

Nesta tela, o sistema apresentará os produtos adquiridos pelo município e o gestor 

poderá efetuar o cadastro da doação de produtos. Deve-se então selecionar os produtos 

que deverão ser doados e clicar em Cadastrar Doação. 

Figura 3 – Cadastro de Doação 

 

 

O próximo passo é informar a data da doação e selecionar a entidade que receberá 

os produtos. Deve-se fazer a escolha da entidade por meio da coluna Selecionar 



Entidade. Após a seleção da entidade, o gestor precisa informar nos campos da coluna 

Quantidade a ser Doada – Kg a quantidade de cada produto que a organização irá 

receber e clicar em Finalizar Doação.  

Figura 4 – Finalização da Doação à entidade (1) 

 

 

É importante lembrar que o usuário só pode selecionar uma entidade por vez. 

Além disso, uma entidade não poderá receber um produto caso o seu saldo na coluna 

Saldo a Receber seja igual zero. Ela também não poderá receber um produto se o valor 

informado no campo Quantidade a ser Doada – Kg for superior ao saldo da coluna 

Quantidade Estocada. 

Após preencher todos os dados corretamente, o próximo passo é clicar no botão 

Imprimir Termo de Doação. 

 

 

 

 



Figura 5 - Finalização da Doação à entidade (2) 

 

 

Alerta: Deve-se tomar sempre bastante cuidado para que todas as informações dos 

Termos de Doação sejam inseridas corretamente no SISPAA. Caso algum termo de 

doação tenha sido inserido de maneira incorreta, assim como ocorre com o cancelamento 

da nota fiscal, o seu cancelamento poderá ser feito diretamente no sistema.  

Caso seja necessário cancelar algum termo de doação, o usuário deve clicar em 

Menu – Execução – Doação de Produto – Consultar Doação de Produto 

Em seguida, deve selecionar a UF, o município e clicar em Pesquisar. 

Então, basta clicar no ícone  da coluna “Doação” correspondente à Proposta. 

Figura 6 – Cancelamento de Doação 

 

O usuário deve selecionar o termo de doação que se deseja excluir e clicar no 

ícone “X”. Por último, basta confirmar a exclusão. 


