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Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 56/2020

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

 

Assunto: Orientações acerca das cobranças particulares aos beneficiários do
Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau)

Anexo: Ofício 11/2017 - SCCC/DG 

 

 

Senhores Credenciados,

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais -IPSM,
Autarquia Estadual ,sobre o qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406 de 28/01/94, reitera que:

Os contratos de prestação de serviços de  assistência à saúde aos beneficiários
(SiSau), são celebrados pela Administração Pública, por meio de regras previamente
estipuladas, sob o regime de Direito Público, visando aos interesses da coletividade.

  Assim, referidos contratos firmados entre  todos os credenciados e o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, IPSM, possuem natureza  de contrato
administrativo.

Diante disso, cumpre-nos informar que condutas adotadas para efetivação de
cobranças particulares diretamente aos beneficiários do IPSM/SISAU, com a exigência de
cheque caução, nota promissória, termos de responsabilidade, formulários administrativos ou
quaisquer outros documentos utilizados como condição/garantia de pagamento para o
atendimento médico-hospitalar, sob o argumento da não autorização de procedimentos e/ ou
materiais, implica o descumprimento de cláusula contratual que poderá ser punido com
sanções, conforme previsão legal.

As  sanções  administrativas  aos  contratados  da  Administração  Pública  que 
praticam  ilícitos  administrativos,  estão  previstas  no  artigo  87  da  Lei federal  nº  8.666/93, 
bem  como  nos  contratos  de prestação de serviços de assistência à saúde celebrados com o
IPSM. A aplicação das sanções visa, em última análise,  preservar o interesse público quando
este é afetado por atos ilícitos cometidos por prestadores de serviços de assistência à saúde
na execução dos contratos de credenciamento.

Dessa forma, reiteramos o ofício circular n° 11/2017 - SCCC/DG  e ratificamos
que é vetada, em qualquer hipótese,  a cobrança, sob qualquer titulo ou pretexto, de adicionais,
taxas, honorários médicos  e /ou quaisquer valores complementares aos beneficiários do IPSM/
SISAU, bem como ao IPSM.

 Imperativo ressaltar que referida exigência/condicionamento de atendimento
médico-hospitalar  ao pagamento caução,  é caracterizada crime, conforme art.135-A do código
Penal Brasileiro.

Assim, solicitamos especial atenção a essas situações visando coibir tais
práticas, evitando, dessa maneira, descumprimento contratual e  consequente sanção.
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Isto posto, aproveitamos para  renovar nossos votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

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

  

 

  

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Rodrigues de Oliveira Santos,
Diretor(a) Geral, em 26/08/2020, às 10:51, 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
18610603 e o código CRC C472333C.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 18610603
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