
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. 4/2020

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2020.

Assunto: Manutenção Sistema SIGAS

 

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, visando aperfeiçoar sempre nossos processos, informa que:

 
Em 21/01/2020, nosso sistema SIGAS sofrerá manutenção por um período de

aproximadamente  04 (quatro) horas. O planejamento prevê o início da manutenção para meia
noite de segunda para terça-feira (21/01/2020, das 00:00 às 04:00).

Reforçamos que os atendimentos deverão ocorrer normalmente através do
preenchimento do formulário de atendimento, que pode ser extraído através do link abaixo, e,
após a regularização do sistema, as senhas retroativas deverão ser solicitadas imediatamente
por meio dos telefones (31) 3269-2170 e (31) 3269-2171.

 
http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/formularios/comprovante_atendimento.pdf?

dt=16/01/2020,10:08:08.
 
Caso a manutenção seja concluída antes do previsto, a aplicação poderá retornar

antes do horário programado.
 
Em caso de dúvidas, os credenciados poderão entrar em contato pelos telefones

(31) 3269-2170 e (31) 3269-2171.
 
 Atenciosamente,

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

 

  

 

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 17/01/2020, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/formularios/comprovante_atendimento.pdf?dt=16/01/2020,10:08:08
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 17/01/2020,
às 13:59, 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
10695008 e o código CRC AFC2C96D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0000364/2020-54 SEI nº 10695008
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