GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Diretoria de Vigilância Epidemiológica

Orientações para Cadastro de Cemitérios no Portal da SVS – Ministério da
Saúde

Para ter Acesso ao Portal de Cadastro de Cemitérios:
1) Enviar para a DIVEP através do e-mail veo.divep@yahoo.com.br: nome
completo, telefone, CPF e e-mail do técnico (DIRES ou Município) que será
responsável pelo registro dos dados no referido Portal para que seja criado o
Login e a Senha.
2) A DIVEP retornará através do e-mail informado pelo técnico do município o
login e senha.

Para primeiro acesso no Portal:
1)
Entrar
no
Portal
através
http://svs.aids.gov.br/collect/public/login/login.page

do

endereço:

2) Inserir seu login e senha:
3) Após abrir o portal é solicitado que você troque a senha.

Para cadastrar um novo Cemitério:
1) Entrar no Portal: http://svs.aids.gov.br/collect/public/login/login.page
2) Inserir seu login e senha
3) Clicar em Cadastro
4) Clicar em Inserir;
5) Irá aparecer a planilha igual a que vocês tem. Digitar os dados.Não
esquecendo que o valor da latitute deve inserir o menos (-) na frente do valor.
6) Não esquecer de salvar .
Para Localizar Cemitérios Cadastrados por município:
1) Entrar no Portal: http://svs.aids.gov.br/collect/public/login/login.page
2) Inserir seu login e senha
3) Clicar em Cadastro
4) Aparece Listar Cadastro dos Locais de Sepultamento;
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5) Logo abaixo aparece dois campos em branco e você deve seguindo a ordem
clicar em cada um: No primeiro campo clicar em BA; No segundo campo clicar
no nome do município desejado (exemplo Boquira);
6) Nos

Campos Período clicar 01/01/2010

(pois

alguns

cadastros

foram

realizados em 2010) e o final a data da sua pesquisa (exemplo hoje
02/01/2012);
7) Logo após, clique em pesquisar. Irá aparecer todos os cemitérios
cadastrados.
8) Caso queira fazer alguma alteração, basta clicar em qualquer um dos
campos do Cemitério escolhido. Logo após aprece a ficha de cadastro.
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