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PORTARIA Nº 5.084  DE  04 DE MAIO DE 2020 

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ – IPASMA, no uso de suas 

atribuições legais, contidas na Lei Municipal nº 3.297/2010 e, considerando o 

Decreto nº 37.740, de 16/03/2020 que decreta situação de emergência de saúde 

pública no Município de Aracruz, decorrente da pandemia do COVID-19, e 

dispõe sobre medidas para contenção e enfrentamento; 

 

Considerando o Decreto nº 37.781 de 19 de março de 2020 que estabelece, em 

caráter excepcional e temporário, trabalho remoto aos servidores públicos 

municipais do grupo de risco, em razão do Decreto nº 37.740, de 16/03/2020; 

 

Considerando o Decreto nº 37.783 de 19 de março de 2020 que dispõe sobre 

medidas de redução de aglomeração de servidores públicos municipais e 

autoriza a criação planos de contingência; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos que garantam a 

continuidade das atividades do IPASMA, preservando a saúde dos servidores e 

dos aposentados e pensionistas que se dirigem ao RPPS; 

 

Considerando o Decreto nº 37.796, de 23/03/2020, que criou critérios para a 

realização de teletrabalho; 
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RESOLVE 

 

Art. 1º - Suspender o atendimento ao público realizado pelo IPASMA enquanto 

perdurarem os efeitos do Decreto nº 37.740, de 16/03/2020 que decretou 

situação de emergência de saúde pública no Município de Aracruz. 

 

§ 1º- Os serviços de emissão de comprovantes de rendimentos, contracheques e 

extratos previdenciários estão disponíveis através do site www.ipasma.es.gov.br. 

 

§ 2º- Esclarecimentos acerca de pedidos de aposentadoria, pensão e abono de 

permanência poderão ser obtidos através dos telefones 27 3256-1092 ou 98802-

3994. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido o rodízio de servidores enquanto perdurar os efeitos 

desta Portaria, sem prejuízo do recebimento da remuneração, podendo alguns 

servidores serem dispensados do comparecimento no local de trabalho, os quais 

desempenharão suas atividades em regime de teletrabalho, considerando que 

vários serviços podem ser realizados por meio da rede mundial de computadores 

– internet -, e repassados para o IPASMA por e-mail ou WhatsApp, pelos 

próprios servidores que estarão à disposição. 

 

Art. 3º - Fica autorizado o teletrabalho dos servidores do IPASMA, respeitados o 

rodízio para atendimento as demandas urgentes. 

 

http://www.ipasma.es.gov.br/
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Parágrafo único. O servidor submetido ao regime de teletrabalho elaborará 

relatório contendo a descrição das atividades desempenhadas a ser entregue à 

Presidência mensalmente. 

 

Art. 4º. Caso solicitado pelo Presidente ou Diretores do IPASMA, em qualquer 

tempo, respeitados os casos legais, será exigido o comparecimento do servidor à 

instituição ou outro lugar que seja necessário. 

 

Art. 5º - Fica obrigado o uso de máscara, pelos servidores e cidadãos que 

porventura venham adentrar no IPASMA. 

 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 17/03/2020, e terá vigência enquanto perdurar a situação de 

emergência descrita no Decreto nº 37.740, de 16/03/2020. 

 

 

Aracruz/ES, 04 de maio de 2020. 

 

 

José Maria Sperandio Recla 

Presidente – IPASMA 


