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Ofício IPSM/DBC-GESTÃO nº. 8/2020
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2020.

Senhor Credenciado,
 
O IPSM – Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG, comunica-lhe o
novo fluxo operacional que estabelece a rotina para a gestão da Central de
Atendimento do IPSM quanto à disponibilização e autorização de internações de
acordo com os leitos credenciados na rede hospitalar deste Instituto, em todo o
Estado de Minas Gerais.
 
Esse processo visa tornar mais eficiente o procedimento de gestão e captação das
vagas para melhor atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde - SISAU,
dando maior ênfase ao controle e avaliação dos serviços estabelecidos dentro da
rede de saúde credenciada.
 
Assim, a partir do dia 11/01/2021, todas as demandas visando a captação de
vagas para atendimento aos beneficiários do SISAU, deverão ser centralizadas na
Central de Atendimento do IPSM, conforme fluxo abaixo:
 

 
 
Ressalta-se que os contatos deverão ser realizados por meio dos seguintes canais
de atendimentos, exclusivos para a rede credenciada:

Telefone: (31) 4005-1500 / 0800-940 2006 - Ura opção 3;
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Whatsapp: (31) 9 8952-1993;
E-mail: gestaoleitos.credenciados@ipsm.gov.br

 
Destarte, os credenciados deverão enviar diariamente, conforme canais de
comunicação acima descritos, a disponibilidade dos leitos que eventualmente
possuem para atendimentos aos beneficiários deste Instituto.
 
Importante ressaltar que caso ocorra algum atendimento em desacordo com o
fluxo estabelecido neste oficio, sendo o referido atendimento realizado em outro
estabelecimento credenciado ou na rede orgânica, sem conhecimento e
autorização prévia da Central de Atendimento do IPSM, por meio da sua
operação de gestão de leitos, terá sua conta glosada, na totalidade, conforme
previsão contratual de obrigatoriedade do cumprimento das normas do SiSau.
 
Atenciosamente,
 

 
 

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

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor,
em 28/12/2020, às 14:29, 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 23672021 e o código CRC ABA29A2A.

Referência: Processo nº 2120.01.0013962/2020-53 SEI nº 23672021
Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141
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