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RESOLUÇÃO SEMAD n. 89, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
ESTABELECE INSTRUÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO 
DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , no 

uso da competência conferida no inciso III do art. 53, da Lei n. 4.722, de 
1º de janeiro de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 9º do Decreto n. 
12.101, de 5 de fevereiro de 2013; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  O recadastramento dos servidores ativos da 

Prefeitura Municipal de que trata o Decreto n. 12.101, de 5 de fevereiro de 
2013, objetiva a atualização do cadastro funcional constantes do sistema 
de recursos humanos e a coleta de informações sobre a situação pessoal, 
social e profissional dos servidores públicos municipais. 

 
Parágrafo único. A prestação de informação para o 

recadastramento é obrigatória para todos os servidores efetivos, 
comissionados, contratados e temporários, inclusive os licenciados e 
afastados. 

 
Art. 2º  Os dados e informações serão prestados pelos 

servidores ativos no período de 19 de fevereiro a 5 de março de 2013, no 
endereço www.capital.ms.gov.br/semad ou www.capital.ms.gov.br/servidor , 
observados os seguintes procedimentos: 

I – cada servidor terá disponiblizada sua entrada no link 
através de sua senha individual, para atualizar seus dados e informações 
correspondentes à sua condição pessoal e funcional, bem como outros 
esclarecimentos para formulação de programas de qualidade de vida e 
capacitação profissional; 

II – os servidores que estiverem em gozo de licença ou 
afastamento não remunerado , e àqueles que pretendem alterar a senha 
deverão comparecer no Setor de Atendimento ao Servidor – SATS, da 
Secretaria Municipal de Administração; 

III – para o preenchimento prévio e facilitar o lançamento 
e conferência de dados e informações o servidor tem a opção de imprimir 
o formulário eletrônico – Recadastramento de Servidor Ativo – no 
endereço indicado no caput deste artigo; 
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IV – após atualização das informações imprimir o 
formulário preenchido e, após assinatura, entregar à chefia imediata; 

V – no caso de haver retificação ou inclusão de 
informação inexistente no respectivo cadastro funcional, relativamente à 
documentação pessoal, nível de escolaridade, mudança de nome, nova 
escolaridade, inclusão de dependente, etc., o servidor deverá entregar, à 
chefia imediata, juntamente cm o formulário de recadastramento cópia 
dos respectivos documentos comprobatórios; 

VI – o servidor cedido deverá entregar no Grupo 
Administrativo ou unidade equivalente, do seu órgão de origem, 
juntamente com seu Formulário de Recadastramento, declaração que tem 
frequencia regular firmada pela chefia imediata ou titular do órgão, 
entidade ou Poder onde estiver cedido; 

VII - o servidor com pedido de cedência, em análise pela 
Administração Municipal, deverá anexar ao Formulário de 
Recadastramento, preenchido e assinado, cópia da respectiva solicitação. 

 
Art. 3º  À Chefia Imediata das unidades administrativas 

dos órgãos e entidades municipais ficam atribuídas as seguintes tarefas:  

I – receber os formulários de recadastramento 
preenchidos e impressos  pelos servidores lotados e em exercício na 
unidade sob a sua responsabilidade; 

II – em caso de alteração de dados funcionais e pessoais, 
conferir no sistema de recursos humanos os documentos comprobatórios, 
apresentados pelos servidores; 

III – encaminhar, oficialmente, ao Grupo Administrativo ou 
unidade equivalente a relação nominal com os respectivos formulários de 
recadastramento, assinados pelos servidores e pela chefia imediata; 

IV – em caso de não preenchimento do formulário de 
recadastramento no prazo previsto, indicar na comunicação as 
ocorrências administrativas que existem na sua unidade administrativa, 
como: licença médica, licença gestante, ausência do serviço público etc. 

 
Art. 4º  Sujeitar-se-á à responsabilidade administrativa e 

penal o servidor que omitir ou prestar informações incorretas, incompletas 
ou inverídicas, no seu cadastro funcional. 

 
Parágrafo único. Caso a Secretaria Municipal de 

Administração conclua ser necessário comprovação de dados ou 
informações prestadas pelo servidor, além das cópias apresentadas, 
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poderá solicitar justificativa e apresentação de original de documentos 
para promover sua validade. 

 
Art. 5º  O servidor que não se recadastrar, no prazo 

estabelecido no art. 2º desta Resolução será excluído, provisoriamente, 
da folha de pagamento do mês de março de 2013  e subsequentes. 

 
Art. 6º  O servidor que, eventualmente, tiver que ser 

excluído da folha de pagamento, pelo não recadastramento tempestivo, 
terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar de 6 de março de 
2013, para regularizar o respectivo cadastro, no seu órgão ou entidade de 
lotação. 

 
Parágrafo único. Ao servidor que estiver em afastamento 

ou gozo de licença, com remuneração, após a regularização cadastral, 
serão concedidos, em folha complementar mensal , os direitos à 
remuneração, com efeito retroativo a data da suspensão do pagamento. 

 
Art. 7º  Os servidores que não atenderem ao presente 

chamamento nos prazos estipulados nos artiso 2º e 6º desta Resolução, 
serão considerados ausentes do serviço públco parar todos os fins, 
cabendo aos órgãos e entidades municipais: 

I – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração 
relação dos servidores omissos, para fim de suspensão do pagamento, 
até a sua regularização cadastral; 

II – abertura de competente processo administrativo 
visando apurar a situação faltosa e a adoção das demais providências 
legais, assegurada a ampla defesa. 

 
Art. 8º  Cabe à unidade responsável pelas atividades de 

recursos humanos, no âmbito de cada Secretaria Municipal, Procuradoria-
Geral, autarquia ou fundação, o controle do atendimento das disposições 
desta Resolução e a orientação aos servidores, assim como zelar pela 
atualização e manutenção dos dados registrados no Sistema de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal. 

 
Parágrafo único. Os responsáveis pelas unidades de 

recursos humanos deverão informar à Secretaria Municipal de 
Administração, até 10 (dez) dias úteis, depois de finalizado o prazo fixado 
no art. 2º desta Resolução, os nomes dos servidores omissos no 
preenchimento do Formulário de Recadastramento.  

 
Art. 9º  Nas Secretarias Municipais com o maior número 

de servidores serão instalados Ponto de Apoio, com funcionamento no 
horário de expediente, a seguir: 
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I – na Secretaria Municipal de Administração – com 
funcionamento na Escola de Governo de Campo Grande, Av. Ernesto 
Geisel, n. 4009, em frente ao Horto Florestal; 

II – na Secretaria Municipal de Educação – com 
funcionamento no Laboratório de Tecnologia Educacional, Rua Onicieto 
Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida; e 

III – na Secretaria Municipal de Saúde Pública – na Rua 
Bahia, n. 280, esquina com a Av. Afonso Pena. 

 
Parágrafo único. Fica a critério das Secretarias 

Municipais promover a descentralização dos Pontos de Apoio, com vista a 
atender as disposições desta Resolução. 

 
Art. 10.  Os Pontos de Apoio, tem por finalidade atender 

àqueles servidores que não possuem equipamento técnológico para 
realizarem o recadastramento e àqueles que pela atribuição do cargo 
desempenham suas funções externamente. 

 
Art. 11.  Fica criada Comissão, integrada por cinco 

membros, sendo quatro da Secretaria Municipal de Administração, 
incluindo um servidor da área de TI, e um do Instituto Municipal de 
Tecnologia da Informação, para realizar os trabalhos de coordenação e 
acompanhamento do recadastramento, com emissão de relatórios 
estatísticos, análise de resultados e emissão de relatórios gerenciais. 

 
Art. 12.  As situações que não estejam previstas nesta 

Resolução, deverão ser apuradas com procedimento próprio com vistas 
as providências administrativas recomendadas. 

     
Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
CAMPO GRANDE-MS, 6 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 
 
 
 

RICARDO TREFZGER BALLOCK 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO SEMAD n. 89/2013. 

 
PASSOS PARA ACESSO AO FORMULÁRIO ELETRÔNICO 

DO RECADASTRAMENTO 
 

 
ACESSAR O SITE   www.capital.ms.gov.br/semad  OU 

www.capital.ms.gov.br/servidor  DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPO GRANDE NA INTERNET  
 

 
CLICAR NO BANNER DO RECADASTRAMENTO  

 
 
 
 
 
 
PREENCHER LOGIN COM 
NÚMERO DA MATRÍCULA 

 
 

PREENCHER COM A 
SENHA INDIVIDUAL 

 
 

CLICAR ENTRAR  
 
 
 
    

 

 
  
 
 

 

 
CLICAR A OPÇÃO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS  
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