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Dispõe sobre a suspensão do atendimento pre-

sencial aos segurados do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Campina Grande – IPSEM – e ao público em ge-

ral, e dá outras providências.  
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCI-

AL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAM-

PINA GRANDE - IPSEM, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Ordinária Municipal n° 2.621, de 01 de 

fevereiro de 1993, pela Lei Complementar Municipal n° 45, de 

20 de abril de 2010, e pelo Decreto Municipal nº 4.096, de 23 de 

julho de 2014,  

CONSIDERANDO que, segundo o art. 196, da CR/88, a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polí-

ticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO que, no dia 13 de março de 2020, a Organi-

zação Mundial da Saúde – OMS -, declarou estado de pande-

mia em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronaví-

rus; 

CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o Mi-

nistério da Saúde, nos termos dos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 87 da CR/88, publicou a Portaria nº 188/GM/MS, 

de 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, em seu 

artigo 1º, confere aos entes federados a possibilidade de ado-

ção de medidas que poderão ser implementadas para enfrenta-

mento da emergência de saúde pública de importância inter-

nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019; 

CONSIDERANDO que estudos recentes demostram a eficácia 

das medidas de afastamento social precoce para contenção da 

disseminação da COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 4.463 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas urgentes para o en-

frentamento da crise mundial de saúde pública, decorrente da 

infecção humana pelo covid-19; 

CONSIDERANDO, por fim, que, cabe a Presidência da 

IPSEM regulamentar, mediante atos, os procedimentos admi-

nistrativos do Sistema Previdenciário;  

RESOLVE: 

Art. 1º. Ficam suspensos os atendimentos presenciais aos segu-

rados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públi-

cos Municipais de Campina Grande – IPSEM, bem como ao 

público geral. 

Art. 2º - A suspensão mencionada no art. 1º perdurará por 15 

dias, como medida preventiva, podendo o período ser amplia-

do de acordo com a necessidade.  

Art. 3º - Contracheques e comprovantes de rendimentos anuais 

poderão ser emitidos via sítio eletrônico do IPSEM. 

Art. 4º - Neste período as atividades internas continuarão, co-

mo forma de garantir o funcionamento do Instituto, bem co-

mo, a normalidade e tempestividade do pagamento de proven-

tos dos seus beneficiários e o pagamento de fornecedores, além 

de rotinas operacionais.  

I - Servidores com 60 (sessenta) anos ou mais, imunodeprimi-

dos, com doenças preexistentes crônicas ou graves, estão dis-

pensados do comparecimento ao trabalho, devendo, dentro 

das possibilidades das funções, desenvolvê-las remotamente 

sob a supervisão da coordenação imediatamente superior. 

II - Servidores que estejam apresentando sintomas característi-

cos que possam ser atribuídos ao covid-19, ou ainda sintomas 

gripais, devem informar à Presidência e permanecer em casa 

até que haja diagnóstico ou cessação dos sintomas, em caso de 

não confirmação. 

Art. 5º - Casos omissos serão regulados por normativo posteri-

or a ser editado pelo IPSEM. 

Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publica-

ção.  
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