
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. 31/2019

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019.

Assunto: Implementação do pacote de facectomia.

Referencia: Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 25/2019

 

 

Senhores Credenciados,
 
 
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –

IPSM, Autarquia Estadual, sobre o qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406, de 28/01/94, integrante
da Administração Pública Estadual, informa que:

 
De acordo com Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 25/2019 enviado à rede

credenciada no dia  02/07/2019, sobre a Implementação do pacote de facectomia, viemos
informar  que os códigos 70080097 e 70090092 já encontram-se disponíveis para faturamento,
sendo que a partir de 01/09/2019 somente serão adotados esses códigos referente ao  pacote
para o procedimento de facectomia no valor de R$ 1.427,00 ( Hum mil quatrocentos e vinte e
sete reais).

 
Desta maneira, a não adesão ao citado pacote nos obriga a efetuar a rescisão

contratual.
 
Em caso de dúvidas, os credenciados poderão entrar em contato pelo e-mail:

convenios@ipsm.gov.br ou pelo telefone (31) 3269 2105.
 
Certos de sua compreensão renovamos nossos votos de respeito e estima.
 

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

  

 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 09/08/2019,
às 18:18, 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
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mailto:convenios@ipsm.gov.br
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, informando o código verificador
6430106 e o código CRC A788EAB5.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0004336/2019-95 SEI nº 6430106

Ofício Circular 31 (6430106)         SEI 2120.01.0004336/2019-95 / pg. 2

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ofício Circular 31 (6430106)

