
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 16/2019

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019.

Senhor Credenciado,

  

Assunto: Sistema de Utilização
 

O IPSM desenvolveu junto a Prodemge um serviço webservice, padrão TISS, com
vistas a importação das contas dos sistemas de gestão dos credenciados para o SIGAS.

Com este serviço, pretendemos diminuir ou eliminar na totalidade a digitação de
contas o que trará grandes avanços no que tange a celeridade no processamento das contas,
pois a revisão técnica é realizada diretamente no SIGAS e o processamento será realizado
mediante envio dos lotes das faturas.

O serviço está sendo homologado com os credenciados que possuem o sistema
MV e TASY e necessitamos saber qual o sistema utilizado por esse credenciado para que
possamos planejar o início da importação das contas. Esclarecemos que, inicialmente, somente
será necessário informar o sistema utilizado, em momento posterior serão enviados os
comunicados e demais orientações.

  

Segue o e-mail para envio da resposta: convenios@ipsm.gov.br

 

                   Atenciosamente,

 

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

  

  

Documento assinado eletronicamente por Katlin Cristina Belo da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 16/04/2019, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 16/04/2019,
às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4405321 e o código CRC 2828042F.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0001652/2019-07 SEI nº 4405321
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