
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. 12/2020

Belo Horizonte, 18 de março de 2020.

Assunto: Suspensão temporária da auditoria in loco.

 

Senhores Credenciados, 

 

Como é de conhecimento de todos, o Governo do Estado de Minas Gerais,
decretou situação de emergência em saúde pública, em razão da epidemia da doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).

Assim, este Instituto, visando reduzir a exposição de seus servidores e dos
parceiros credenciados, suspendeu a auditoria in loco, a partir desta data, por tempo
indeterminado, enquanto perdurar a situação de emergência.

Considerando o cenário, solicitamos encaminhar as contas para as
Coordenadorias Administrativas no interior e para a Divisão de processamento de contas -
DPC, na RMBH, onde serão auditadas normalmente.

Para tanto, solicitamos a compreensão de todos os parceiros, de forma a
encaminhar junto com as contas os seguintes documentos, de acordo com cada situação:

Pedidos médicos de exames, procedimentos e OPME;

Autorizações de procedimentos, diárias, materiais e medicamentos;

Comprovante de refeição;

Laudos de exames laboratoriais e de imagem, endoscopia, colonoscopia e
biópsia;

Descrição cirúrgica de pequenos procedimentos;

Cópia de sumário de alta.

 

Atenciosamente,

 

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

 

  

Documento assinado eletronicamente por Emilly Shinkoda Morais, Prestador(a) de
Serviços, em 18/03/2020, às 10:48, 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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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 18/03/2020,
às 16:04, 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
12478639 e o código CRC 4E71E52A.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 12478639
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