
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. 54/2019

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2019.

Assunto: Processamento de Contas - Implantação de complementados e faturados no SIGAS

Anexo: Oficios Circulares nº 01/2019; 07/2019 e 18/2019

 

 

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, informa que o Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM
(SISAU), com o objetivo de manter a melhoria e a qualidade de seus serviços, vem através deste,
reforçar sobre o processamento de conta conforme oficio de nº 01/2019; 07/2019 e 18/2019
enviado a rede credenciada.

 
Os tipos de atendimento abaixo realizados a partir de 02 de janeiro de 2020,

deverão obrigatoriamente, ser encaminhados para processamento complementados e faturados
no SIGAS, utilizando a rotina de complemento e de faturamento existente no SIGAS, tendo a
opção da importação de contas do sistema de gestão do credenciado:

 

Consulta eletiva;

Fatura Farmácia;

Atendimento odontológico;

Conta exame;

Tratamento continuado (Fonoaudiologia, fisioterapia, etc);

SADT;

Consulta em Pronto atendimento (PA).

 

Somente nos casos de internações e atendimentos ambulatoriais que, ao tentarem
realizar a importação ou complemento, demonstrar alguma inconsistência no SIGAS que impeça
realizar a atividade de complemento e de faturamento, mediante autorização da Divisão de
Processamento de Contas ou da Coordenadoria Administrativa poderá ser encaminhada de
forma manual.

                          Desta forma, contamos com a compreensão e ajuste de todos para evitar
divergências no processo.
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Em caso de dúvidas relacionadas ao processamento entrar em contato na Divisão

de Processamento de Contas (DPC) - telefone: 3269-2124
 
Atenciosamente,

 

Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos, Coronel PM QOR
Diretor de Geral

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 13/12/2019, às 16:25, 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 Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos,
Diretor(a) Geral, em 15/12/2019, às 09:19, 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
10022259 e o código CRC D4BA7E1B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0010016/2019-92 SEI nº 10022259
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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. 18/2019

Belo Horizonte, 24 de abril de 2019.

Assunto: Correção de erros de faturamento de conta hospitalar e implementação de importação
de contas.

  

Senhor Credenciado,

 

Visando otimizar o processamento das contas dos credenciados do Sistema de
Saúde da PMMG – CBMMG –IPSM (SISAU), o IPSM desenvolveu junto à Companhia de
Processamento de Dados do estado de Minas Gerais (Prodemge) um serviço Webservice,
padrão TISS, versão 3.02, visando a importação das contas do sistema de gestão utilizado
pelos credenciados para o SIGAS.

A ferramenta foi homologada em prestadores que utilizam os sistemasMV, Tasy e
Sisart.

 

Com a utilização deste serviço de importação, o processamento das contas dos
credenciados será otimizado, pois não haverá a necessidade de digitação das contas, não
eximindo, neste momento, o envio da documentação física, assim como ocorre atualmente.

            Durante a homologação foram identificadas algumas inconsistências no
faturamento dos hospitais que devem ser sanadas, a fim de que as contas não sejam rejeitadas
pelo sistema, quais sejam:

1.  Procedimento

 

1. Faturamento com codificação não prevista na tabela do IPSM, por exemplo, código
CBHPM;

2. Faturamento com código de procedimento excluído na data de realização em
internação;

3. Faturamento com código de procedimento com data de realização anterior à data de
vigência na tabela do credenciado;

4. Valor do procedimento acima do previsto na tabela ou valor do cálculo da participação
do profissional em procedimento cirúrgico, acima do previsto;

 

As tabelas estão disponíveis no site do IPSM:
http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=cont04.
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1. Profissional executante

 

1. Informação de especialidade do profissional executante diferente da cadastrada no
sistema do IPSM, como corpo clínico;

2. Inexistência de cadastro no sistema do IPSM do profissional executante vinculado
como corpo clínico do hospital credenciado.

3. Falta de informação do profissional executante para procedimento que exige essa
informação.

A consulta aos profissionais vinculados ao corpo clínico do hospital está disponível
no site do IPSM:http://www.ipsm.mg.gov.br/servico.asp?serv_ref=cont08

 

1. Alta Administrativa

 

3.1 No caso de internações de longa duração em que haja a necessidade de faturamento
fracionado, é necessário gerar no SIGAS a respectiva alta administrativa, cujo número dessa
alta deve ser utilizado no faturamento e no arquivo a ser importado.

           

1. Pagamento a terceiro

 

4. O faturamento na conta hospitalar de procedimento,para outro prestador,é permitido
somente se esse prestador estiver vinculado ao cadastro do credenciado de origem da
conta, no IPSM, mediante previsão contratual, por exemplo: O credenciado do IPSM que
fornece hemoderivados a outro credenciado.

 

Assim, os ajustes no sistema de gestão desse credenciado,nos pontos acima
indicados,deverão ser realizados até o dia 31/05/2019, principalmente no que tange à
atualização das tabelas, a fim de possibilitar a importação de contas, cuja data da
efetivação será informada em comunicado posterior.

Dúvidas sobre o serviço das funcionalidades do SIGAS e sobre o serviço de importação de
contas poderão ser sanadas no Setor de Relacionamento – DAS – DS, por meio dos
telefones: 0800.940.2006 ou 4005.1500 - opção 2 e outras dúvidas poderão ser
encaminhadas para o e-mail:convenios@ipsm.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM
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Documento assinado eletronicamente por Katlin Cristina Belo da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 24/04/2019, às 16:18, 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 25/04/2019,
às 16:53, 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
4552051 e o código CRC 326DD34D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0001789/2019-91 SEI nº 4552051
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