
PORTARIA Nº016/2013 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições e com o objetivo de 
uniformizar os procedimentos para a realização do recadastramento dos servidores públicos 
municipais ativos, inativos e pensionistas e dos empregados de empresas públicas e de 
economia mista do Município, de acordo com o disposto no Decreto n.º 23.743 de 02 de janeiro 
de 2013, resolve expedir a Instrução Normativa n.º 001/2013 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 31 de janeiro de 2013 
 
 

Alexandre Tocchetto Pauperio 
Secretário 

 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2013 
 
1 ASSUNTO 
 
Recadastramento dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas e 
empregados públicos das empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive as 
empresas em liquidação.  
 
 
2-OBJETIVO 
Normatizar os procedimentos a serem adotados pelos Órgãos, Autarquias, Fundações e 
Empresas Municipais visando a promoção do recadastramento de todos os empregados e 
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas.  
 
 
3-PERÍODO DO RECADASTRAMENTO 
O recadastramento de que trata esta instrução normativa será realizado no período de 25 de 
fevereiro de 2013 a 02 de abril de 2013 conforme o cronograma geral estabelecido no Anexo I 
desta Instrução Normativa e o cronograma específico a ser divulgado por cada secretaria até 
dia 18 de fevereiro de 2013. 
 
 
4-RESPONSABILIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO 
 

4.1-Compete à Secretaria Municipal de Gestão: 
 

4.1.1-Através da Coordenadoria Central de Política e Administração de Pessoas - 
CPA: 

 
4.1.1.1-Coordenar e orientar o processo de recadastramento no âmbito da PMS; 

 
4.1.1.2-Definir as regras de negócio e os dados cadastrais dos servidores e 
empregados imprescindíveis ao recadastramento; 

 
4.1.1.3-Criticar o resultado do recadastramento gerando relatórios analíticos. 

 
4.1.2-Através do Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI: 

 
4.1.2.1-Garantir o funcionamento adequado do Censo RH e do SIPREV, 
mantendo-os disponíveis durante o período do recadastramento para todos 
os postos de atendimento dos órgãos e entidades da PMS, interagindo com a 
COGEL e NTI ou unidades equivalentes dos demais órgãos e entidades, 
quando necessário;  

 
4.1.2.2-Viabilizar a transferência dos dados do Censo PMS para o SIPREV e 
para o SIGRH segundo as regras de negócio estabelecidas pela CPA; 

 
4.1.2.3-Informar os NTI ou unidades equivalentes e a COGEL quanto às 
especificidades do Sistema Censo PMS, facilitando o suporte aos órgãos e 
entidades. 

 
4.1.3-Através da Coordenadoria Central de Desenvolvimento e Valorização do 
Servidor - CDV 

 
4.1.3.1 Em articulação com a CPA e o NTI, capacitar os setores de gestão de 

pessoas na utilização do CENSOPMS e do SIPREV nos critérios de 
cadastramento. 

 
5-Compete à Companhia de Governança Eletrônica de Salvador: 

 



5.1-Garantir o ambiente operacional adequado para que o sistema de informação 
utilizado para realização do Censo esteja disponível durante todo o período do 
recadastramento para todos os postos de atendimento dos órgãos e entidades da 
PMS, interagindo com os NTI ou unidades equivalentes quando necessário. 
 

6 Compete aos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal do 
Salvador: 

 
6.1Através do NTI ou unidade equivalente: 

 
6.1.1-Viabilizar a adequação das instalações elétricas do local, inclusive 

sistema de aterramento; 
6.1.2-Instalar e/ou configurar a rede local para a utilização do sistema de 
Recenseamento da PMS - CENSOPMS; 
6.1.3-Instalar e ou configurar o acesso à lnternet (banda larga); 
6.1.4-Instalar e configurar os computadores e impressoras; 
6.1.5-Apoiar os recenseadores no período do recadastramento, mantendo 
o sistema e os equipamentos em funcionamento contínuo. 

 
6.2. Através do Setor de Gestão de Pessoas da Coordenadoria Administrativa – CAD 
ou unidade equivalente: 

 
6.2.1-Promover a divulgação desta Instrução Normativa junto aos servidores de seu 
órgão ou entidade, e em órgãos de outra esfera de governo ou Poderes, cujos 
servidores encontram-se cedidos por convênio de cooperação técnica; 
 
6.2.3-Dotar a unidade de equipamentos e pessoal, de acordo com o quantitativo 
informado no Anexo II, linhas telefônicas e materiais necessários e suficientes ao 
atendimento adequado do servidor no período do recadastramento;  
 
6.2.4-Realizar o recadastramento de todos os servidores lotados em seu quadro de 
pessoal, em atividade, incluídos aqueles cedidos a outros órgãos do município ou de 
outras esferas de governo ou Poderes; 
 
6.2.5-Promover a atualização dos dados fornecidos pelo servidor no ato do 
recadastramento utilizando como ferramenta o Sistema de Recenseamento da PMS 
– Censo PMS; 

 
6.2.6-Providenciar o atendimento preferencial para o recadastramento dos servidores 
ou empregados que tenham dificuldade de locomoção, gestantes e maiores de 60 
(sessenta) anos; 
 
6.2.7-Realizar visitas domiciliares para o recadastramento dos servidores que, por 
motivo de saúde, devidamente atestado, apresentar impossibilidade de 
comparecimento aos postos de atendimento; 
 
6.2.8 Tomar as providências devidas, de imediato, visando a abertura de processo 
administrativo para apuração dos fatos, nos casos detectados de pagamentos de 
vencimentos efetuado a terceiros após o óbito do servidor ativo ou em decorrência 
de qualquer outra irregularidade; 

 
6.2.9-Orientar os servidores quanto ao procedimento necessário para as alterações 
que não possam ser atendidas no momento do recadastramento. 
 
6.2.10- Findo o recadastramento encaminhar a documentação dos servidores ou 
empregados cedidos para os respectivos órgãos ou entidades de origem. 
 

 
6.3-Compete a Gerencia de Previdência da PREVIS: 

 
6.3.1-Promover a convocação dos servidores inativos e dos pensionistas para o 
recadastramento obrigatório e presencial; 

 
6.3.2-Realizar o recadastramento dos servidores inativos e dos pensionistas, 
promovendo o lançamento dos dados atualizados do aposentado e do 
pensionista recadastrado; 

 
6.3.3-Providenciar o atendimento preferencial para o recadastramento dos 
servidores inativos e dos pensionistas que tenham dificuldade de locomoção. 

 
6.3.4-Realizar visitas domiciliares para o recadastramento dos aposentados e 
pensionistas que, por motivo de saúde, devidamente atestado, apresentar 
impossibilidade de comparecimento aos postos de atendimento; 

 
6.3.5-Tomar as providencias devidas, de imediato, visando a abertura de 
processo administrativo para apuração dos fatos, em caso de identificação de 
pagamentos  de proventos ou pensões efetuados a terceiros após o óbito do 
servidor inativo ou do pensionista ou em decorrência de qualquer outra 
irregularidade; 



 
6.3.6-Orientar os aposentados e pensionistas quanto ao procedimento necessário 
para as alterações que não possam ser atendidas no momento do 
recadastramento. 
 

6.4 . Compete à Controladoria Geral do Município – CGM: 
 

6.4.1 Acompanhar a realização do processo de recadastramento na forma dos 
procedimentos dispostos nesta Instrução Normativa. 

 
 
7-Compete ao servidor ou empregado municipal em atividade: 

 
7.1-No período estabelecido por esta Instrução Normativa (Anexo I) e de acordo 
com o cronograma de atendimento do órgão/entidade, apresentar-se no Setor de 
Gestão de Pessoas de sua lotação para fins de recadastramento, munido dos 
originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 
7.1.1-Cadastro de Pessoa Física — CPF; 
 
7.1.2-Documento de Identidade, em perfeito estado de conservação e 
expedido no prazo máximo de 10 anos; 
 
7.1.3-Carteira de Trabalho; 
 
7.1.4-Titulo de Eleitor; 
 
7.1.5-Comprovante de Inscrição no PIS/ PASEP; 
 
7.1.6-Comprovante de residência expedido no prazo máximo de 90 dias; 
 
7.1.7-Certidão de Casamento ou Termo de União Estável; 
 
7.1.8-Certidão de Nascimento, CPF e RG dos dependentes, na forma do 
art. 7º da Lei Complementar nº 05/1992; 

 
7.1.9-Comprovante de escolaridade (ensino fundamental, nível médio, 
nível superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, domínio 
de língua estrangeira); 

 
7.1.10-Quando servidor cedido a órgão de outra esfera de governo ou 
Poderes, além dos documentos referidos nos itens 4.5.1.1 a 4.5.1.9: 
atestado do titular do órgão comprovando o efetivo exercício de cargo em 
comissão ou de função de confiança.  

 
7.1.11-Quando titular de cargo de provimento em comissão nomeado 
antes de janeiro de 2013, além dos documentos referidos nos itens 4.5.1.1 
a 4.5.1.9: declaração de bens e rendas. 

 
7.1.12 Quando ocupante de cargo de direção dos órgãos e estrutura 
administrativa do Poder Executivo Municipal nomeado antes de janeiro de 
2013, além dos documentos elencados nos itens 4.5.1.1 a 4.5.1.9 e 4.5.3: 
declaração a que se refere o art. 3º do Decreto nº 23.739/2013. 

 
 
8-Compete ao servidor municipal aposentado e ao pensionista: 

 
8.1-No período estabelecido por esta Instrução Normativa (Anexo I), e de acordo 
com o cronograma de atendimento do PREVIS, apresentar-se na Gerencia de 
Previdência ou nos postos de atendimento indicados pela Autarquia para fins de 
recadastramento, munido dos seguintes documentos: 

 
8.1.1-Cadastro de Pessoa Física — CPF; 
8.1.2 Documento de identidade, em perfeito estado de conservação e 

expedido no prazo máximo de 10 anos; 
8.1.3Carteira de trabalho  
8.1.4-Titulo de eleitor 
8.1.5-Comprovante de inscrição no PIS/PASEP 
8.1.6-Comprovante de residência expedido no prazo máximo de 90 dias; 
8.1.7-Certidão de Casamento ou Termo de União Estável; 
8.1.8 Certidão de Nascimento, CPF e RG dos dependentes, na forma do 

art. 7º da Lei Complementar nº 05/1992; 
8.1.9-Termo de Tutela e Curatela, nas hipóteses previstas nos arts. 1728 e 

seguintes e 1767 e seguintes do Código Civil. 
8.1.10 Quando residente fora do Município do Salvador, além dos 

documentos referidos nos itens 4.6.1.1 a 4.6.1.9: declaração de 
prova de vida, emitida pelo Cartório de Registro Civil ou Delegacia 
de Polícia local. 

 



 
 

9 .DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9..1.-O servidor deverá comparecer ao órgão ou entidade de sua lotação para 
recadastramento. 

 
9..2 -O servidor ativo ou inativo que não comparecer ao recadastramento de acordo com o 
cronograma especificado terá seus vencimentos, proventos ou salário bloqueados, somente 
sendo liberado após a efetiva realização do cadastro, sem prejuízo da apuração de falta 
funcional, na forma da legislação em vigor. 
 
9.3- O servidor ativo que se encontrar afastado de suas funções, nas hipóteses autorizadas por 
lei, deverá realizar o recadastramento quando do retorno às atividades, estando sujeito ao 
bloqueio de vencimentos ou salário e à adoção das medidas disciplinares previstas em lei, em 
caso de descumprimento dos prazos estabelecidos pelo setor de gestão de pessoas de seu 
órgão/entidade de lotação para o recadastramento. 

 
9.4 -Os servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas que, por motivo de saúde, 
devidamente atestado, não puderem se deslocar até a unidade de atendimento deverão entrar 
em contato com o PREVIS ou setor de gestão de pessoas de seu órgão/entidade de lotação no 
período de inscrição do recadastramento para solicitar o agendamento de visita do técnico do 
censo. 

 
9.5-Os servidores municipais aposentados e pensionistas que residirem fora do município no 
período fixado por esta Instrução Normativa para o recadastramento poderão realizá-lo da 
seguinte forma: 
 
9.6 -através de procurador, munido de instrumento público atual, com poderes específicos para 
representá-lo perante o Instituto de Previdência do Salvador – PREVIS com vistas ao 
recadastramento de que trata o Decreto nº 23.743/2013, autorizando-o a prestar quaisquer 
esclarecimentos que venham se tornar necessários em cada caso; 
 
9.7-mediante envio, por SEDEX, da documentação relacionada no item 4.6 à sede do PREVIS, 
hipótese em que o recadastramento será efetuado por um dos recenseadores da Autarquia.  
 
9.8-Anualmente, na data de seu aniversário, todos os servidores aposentados e os 
pensionistas deverão se apresentar no Instituto de Previdência do Salvador – PREVIS para 
realização de novo recadastramento. 
 
9.9-O recenseador deverá entregar o recibo de recadastramento ao servidor ativo, inativo e 
pensionista que comparecer na sua unidade de lotação e apresentar todos os documentos 
relacionados nos itens 4.5 ou 4.6 desta Instrução Normativa. 
 
9.10 -Findo o recadastramento e após a transferência dos dados dos ativos do CENSOPMS 
para o SIPREV, o PREVIS deverá encaminhar o relatório com as ocorrências encontradas no 
Sistema de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – SIPREV, para possibilitar o 
cumprimento ao disposto no art. 4º, do Decreto 23.743/2013. 
 
9.11-Os casos omissos e situações não previstas nesta Instrução Normativa serão resolvidos 
pela Secretaria Municipal de Gestão / Diretoria Geral de Gestão de Pessoas. 

 
 
10. BASE LEGAL 
Decreto n.º 23.743/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO I – CRONOGRAMA GERAL 
 
 
 
ATIVIDADE 
 

 
RESPONSÁVEL 

 
PRAZO 

Divulgação e convocação dos 
servidores ativos inativos e 
dos pensionistas,  
 

SEMGE e CAD ou unidade 
equivalente dos O/E 

De 01 a 25 de fevereiro 
de 2013 

Preparação da logística do 
recadastramento (pessoal, 
equipamento, material e 
outros) 

CAD ou unidade equivalente 
dos O/E 

01 a 22 de fevereiro de 
2013 

Treinamento dos envolvidos CDV, NTI/SEMGE e CPA De 18 a 22 de Fevereiro 
de 2013 

 
Realização do 
recadastramento  
 
 

 
SEGEP ou unidade equivalente 
dos O/E e Gerencia de 
Previdência da PREVIS 

De 25 de fevereiro a 02 
de abril de 2013 

 
Análise dos resultados e 
adoção das providências 
complementares em possíveis 
situações irregulares 
encontradas. 
 

 
DGGP 

De 03 de abril a 03 de 
maio de 2013 

Carga do SIGRH e SIPREV  NTI e CPA 04 de maio a 04 de 
junho de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO II - RELAÇÃO DE SERVIDORES E RECENSEADORES PARA O 
RECADASTRAMENTO 
 

ENTIDADE 
QTDE. 

SERVIDOR
ES 

QTDE. 
RECENSEA
DORES ** 

QTDE. 
AUXILIARES 

** 

QTDE. 
COMPUTA

DORES 

QTDE. 
IMPRESS

ORAS 
QTDE. 
DIAS***

501 CASA CIVIL 128 1 1 1 1 5 
502 SEMGE 219 1 1 1 1 9 
503 SEFAZ 484 2 1 2 1 10 
504 SMED 7.112 16 3 16 3 19 
505 SMS 9.391 20 4 20 5 20 
508 PGMS 154 1 1 1 1 6 
513 SEMOP 646 2 1 2 1 13 
522 SEMUT 115 1 1 1 1 5 
524 GABVP 9 1 1 1 1 2 
525 SEMUR 34 1 1 1 1 2 
526 SINDEC 111 1 1 1 1 5 
527 SEMPS 290 1 1 1 1 12 
549 COHAB 12 1 1 1 1 2 
555 LIMPURB 660 2 1 2 1 14 
558 TRANSUR 15 1 1 1 1 2 
560 COGEL 77 1 1 1 1 3 
561 SALTUR 76 1 1 1 1 3 
562 FGM 71 1 1 1 1 3 
563 SUCOP 712 2 1 2 1 15 
565 PREVIS ATIVO 72 1 1 1 1 3 
568 SUCOM 333 1 1 1 1 14 
569 FMLF 83 1 1 1 1 3 
570 DESAL 129 1 1 1 1 5 
571 SUSPREV 1.318 3 1 3 1 18 
573 TRANSALVADOR 1.289 3 1 3 1 18 
575 PREVIS INATIVO 7.280 16 5 16 3 19 

576 
PREVIS 
CÂMARA 256 1 1 1 1 11 

577 FCM 86 1 1 1 1 4 
579 CTS 45 1 1 1 1 2 
583 SPM 34 1 1 1 1 2 
586 SECIS 86 1 1 1 1 4 
588 GABP 137 1 1 1 1 6 

TOTAL 31.464 89 41 89 40 - 
        
        
*. Para a especificação da impressora, considera-se um modelo básico acima de 
6ppm.   
**. A quantidade de  recenseadores e auxiliares sugerida presupõe dedicação exclusiva durante 
8 horas diárias.  
***.Considera-se que cada recenseador realizará 24 atendimentos/dia, em escalas de 
atendimento pré-definida.  
       

 


