
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. 44/2019

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2019.

  Assunto: Comunicado a Rede referente aos prazos de validade SiSau

 

Prezados Credenciados,
 
O Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -

IPSM, Autarquia Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de 28/01/94, integrante
da Administração Pública Estadual, vem reforçar os prazos de validade estabelecidos para as
solicitações de procedimentos no SiSau.

 
Desta forma, solicitamos a todos que fiquem atentos aos prazos evitando assim

divergências no faturamento, lembrando que estas informações estarão disponíveis na área do
credenciado, no sítio eletrônico do IPSM por meio do link:

 
 http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=cont11
 
Ficam normatizados os prazos de validade abaixo estabelecidos para solicitação

de procedimentos no âmbito do SiSau, contados a partir da data de sua emissão.

 

Procedimento Prazo contatos em dias corridos 

Exames laboratoriais, cito-patológicos e anátomo-patológicos 30

Exames de imagem e endoscópicos 60

Solicitações de tratamentos continuados 90

Procedimentos cirúrgicos eletivos 90

 

 No que se refere as receitas de medicamentos, o prazo de validade seguirão as
normas da ANVISA que dispõe sobre o controle de medicamentos e será verificado no ato da
compra pelas drogarias e farmácias credenciadas.

 
 
Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM
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Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 25/10/2019, às 15:23, 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 25/10/2019,
às 15:54, 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
8583564 e o código CRC 7EB06154.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0008428/2019-94 SEI nº 8583564
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