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

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 21/2019

Belo Horizonte, 07 de junho de 2019.

Assunto: Orientações para processamento de contas de longa permanência.

 

Senhor Credenciado de Odontologia,
 

O Sistema de autorização SIGAS disponibilizado pelo IPSM para uso dos
credenciados, cancela automaticamente todos os Planos de Tratamentos quando registrados
no SIGAS há mais de 06 meses sem registro de AI- Auditoria Inicial, quando essa for exigida,
e/ou se o profissional executante não registrar a data de realização em pelo menos um dos
procedimentos durante esse período.

Com a finalidade de evitar retrabalho aos credenciados, auditores e IPSM, além
do atraso no processamento da conta ou possibilidade de glosa da mesma, solicitamos
especial atenção para o registro da data de realização no prazo estabelecido. Salientamos que
o tratamento proposto somente poderá ser iniciado mediante prévia autorização no Sistema
SIGAS e o registro da data de realização está vinculada à execução do procedimento.

Na ocorrência do cancelamento automático, o processo requer inicialmente que o
credenciado protocole no setor de recebimento de contas da DPC/IPSM ou da Coordenadoria
Administrativa do IPSM no Interior do Estado, o Plano de Tratamento original que está
cancelado no SIGAS anexado a relatório no qual deverá constar:

- Justificativa para o atraso no envio do PT- Plano de Tratamento/SIGAS para
processamento;

- Pedido para liberação de Senha retroativa.

 

Mediante prévia revisão administrativa da conta e análise para deferimento ou não
da Senha retroativa solicitada (procedimentos realizados internamente no IPSM) esclarecemos:

 

1. Se houver indeferimento da Senha retroativa: o IPSM irá devolver a
documentação através de oficio ao credenciado, constando dados do PT/SIGAS e o motivo da
devolução;

 

2. Se houver deferimento da Senha retroativa e os procedimentos não requerem
auditoria, o PT/SIGAS cancelado será anexado à Senha retroativa e encaminhado para
processamento;

 

3. No caso de deferimento da Senha retroativa, se houver algum procedimento
que requer AF - Auditoria Final , o PT/SIGAS cancelado será devolvido ao credenciado
através de “Ofício de devolução”, sendo especificado no Motivo da devolução a necessidade
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de auditoria na Senha retroativa, dentre as demais pendências existentes para processamento
dessa Senha retroativa. Dessa forma, o credenciado deverá encaminhar os seguintes
documentos para o e-mail auditoria.central@ipsm.gov.br :

- Plano de tratamento/SIGAS cancelado e Plano de Tratamento/Senha retroativa;

- Cópia do Ofício de devolução;

- Documentação exigida para a auditoria final do procedimento registrado.

 

Fineza colocar no assunto do e-mail a especialidade Odontológica/Subgrupo da
Tabela referente ao procedimento com pendência de auditoria, além de identificar o tipo de
autorização requerida, “Auditoria final de Senha retroativa”, o nome completo e o número de
matrícula do beneficiário.

 

Atenciosamente,

 

Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, Coronel PM QOR
Diretor Geral do IPSM

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos,
Diretor(a) Geral, em 07/06/2019, às 16:59, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5429889 e o código CRC 6A1594EF.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002845/2019-97 SEI nº 5429889
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