MANUAL DE USO DA FERRAMENTA DE RECENSEAMENTO ON-LINE – LEMEPREV

Lembrando que se você JÁ realizou o primeiro cadastro na ferramenta de
recadastramento on-line, só é necessário efetuar o login com usuário e senha.
Se você NUNCA fez o recadastramento através desta ferramenta, favor seguir o
tutorial passo-a-passo que segue abaixo

1) Para acessar o link da ferramenta de Recenseamento On-line, basta acessar o site do
Lemeprev (www.lemeprev.sp.gov.br) e clicar nas áreas marcadas em vermelho em que
aparece “Recenseamento online” na tela abaixo (no caso dos aniversariantes do mês,
esse link será enviado com um lembrete nos e-mails cadastrados).

2) Então você será redirecionado para a página do Recenseamento On-line, e aparecerá a
tela inicial de acesso pedindo o nome de usuário (quando já possuir cadastro) e no
caso de primeiro acesso, o servidor deverá clicar no botão de “Novo cadastro”.

3) Após isso, abrirá a tela de cadastro, com os campos obrigatórios para preenchimento
do mesmo, lembrando que no campo “Login” e “Senha” o servidor terá que inserir o
nome de usuário e senha que usará toda vez que for acessar a ferramenta, após o
preencher os campos, o servidor deve clicar no botão “Salvar”.

4) Concluído o cadastro, o servidor receberá a seguinte tela de confirmação, com o link
para voltar a tela inicial de acesso conforme a imagem abaixo:

5) Na tela de acesso, o servidor deverá inserir o nome de usuário e senha cadastrados
anteriormente, e depois clicar no botão “Entrar”:

6) Feito o login, abrirá a tela de menu inicial, sendo que o servidor deverá clicar na opção
“Recenseamento Online”, conforme imagem abaixo:

7) Feito isso, será aberta a tela seguinte indicando o(s) cargo(s) que o servidor possui
para realização do recadastramento, destacando que no caso de mais de um cargo no
serviço público, o servidor deve realizar o recadastramento de cada cargo
separadamente, para isso basta clicar no botão “Selecionar” para o cargo que irá
recadastrar:

8) Na próxima tela, aparecerá os recadastramentos realizados no cargo em questão
através da ferramenta, nesse caso como ainda não foi feito nenhum, não há registros
encontrados, para prosseguir basta clicar no botão “Novo Recadastramento”:

9) Na tela a seguir, serão apresentadas todas as informações do cadastro do servidor,
sendo possível alterar os campos que sofreram alguma atualização, ou apenas
confirmar se as informações demonstradas estão corretas (os campos que dizem
respeito a documentos como RG, CPF, PIS, não estão livres para digitação, a fim de que
os dados não sejam alterados).

10) Uma vez que as informações foram atualizadas ou confirmadas, o servidor deve clicar
no botão “Salvar”:

11) Após, será aberta uma janela de confirmação dos dados, sendo necessário no caso de
alteração de alguma informação o envio do documento digitalizado em boa qualidade
(.jpeg) que comprove a atualização inserida, para o e-mail indicado (no caso de falta de
envio o recadastramento será rejeitado):

12) Finalmente, o sistema retornará para atela de histórico de recadastramentos do cargo
do servidor, com as informações do recadastramento que acabou de ser realizado,
observando que nos campos em destaque abaixo o servidor poderá acompanhar a
situação do recadastramento feito, se tal foi recebido pelo Lemeprev e seu atual
“status”:

13) E também, após a realização do recadastramento, o servidor poderá imprimir um
comprovante do mesmo para fins de comprovação da realização apenas clicando no
botão com a imagem de impressora (lembrando que a realização do recadastramento
é a etapa inicial, o que realmente vai dizer se as informações foram confirmadas pelo
Lemeprev é a validação feita pelos servidores do órgão):

Pronto! Está feito o recadastramento do servidor.
Também informamos que o acesso a ferramenta estará disponível durante todo o ano, e que
de acordo com o Decreto 6.903 de 24/07/2017,é de responsabilidade do servidor realizá-lo
anualmente, tendo como prazo para sua realização omês de seu aniversário, portanto, nos
casos em que não for constatado a realização do recadastramento até o fim do mês de seu
aniversário, o pagamento do servidor será suspenso, conforme determinado em lei.
A equipe do LEMEPREV agradece a cooperação e a compreensão dos servidores públicos, e
espera que a ferramenta venha trazer praticidade e eficácia na realização do recenseamento
anual, o qual representa uma atividade de extrema importância para a atualização da base
cadastral dos servidores públicos municipais e consequentemente para a saúde previdenciária
do município.

