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Ofício Circular nº 07/2018 - SCCC/DAS/DS/IPSM    

      
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2018. 

 
 

Assunto: Cientificação de previsão de Sanções Administrativas na inobservância de critérios para 

assinatura de procedimentos que demandam mais de uma sessão.  

 

Senhores Credenciados,  

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM, informa:  

 

As sanções administrativas aos contratados da Administração Pública que praticam ilícitos 

administrativos, estão previstas no artigo 87 da Lei federal nº 8.666/93, bem como no contrato de 

prestação de serviços de assistência à saúde com o IPSM. 

A aplicação dessas sanções visa, em última análise, a preservar o interesse público quando este 

é abalado por atos ilícitos cometidos por prestadores de serviços de assistência à saúde na execução 

dos contratos de credenciamento. 

Assim, considerando as inúmeras manifestações apresentadas a este Instituto, acerca dos 

requerimentos antecipados de assinaturas, no verso das guias, feita por prestadores que realizam 

tratamentos que demandam mais de uma sessão, asseveramos que:   

 O credenciado que presta serviços ao IPSM, cujo tratamento demandar duas ou mais sessões, 

somente poderá solicitar a assinatura do beneficiário ou do seu representante legal, na data da realização 

de cada sessão, ficando vedada a assinatura para sessões ainda não realizadas, sob pena de 

descumprimento contratual e consequente sanção administrativa, conforme previsão do artigo 87, da Lei 

8.666/93. 

Destarte, as faturas dos tratamentos serão apresentadas apenas ao término das sessões 

autorizadas e da efetiva prestação de serviço, devendo conter a data da realização e a assinatura do 

beneficiário ou do seu representante legal, sendo objeto de revisão técnica/administrativa,  

Diante do exposto, o contratado fica cientificado que a verificação da incidência em falta, de 

qualquer natureza, poderá ensejar a aplicação das penalidades legais pertinentes ao caso, com fulcro 

na legislação acima especificada. 

Isto posto, renovamos nossos protestos de estima e respeito.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Fabiano Villas Boas, Cel PM QOR 
Diretor de Saúde do IPSM 


