
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

Ofício Circular IPSM/GCG nº. 3/2021

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021.

 

Assunto: Taxa de Observação e Diárias

 

                          Senhores Representantes,

 

Visando padronizar o Processo de Auditoria Técnica e dirimir dúvidas e
interpretações, recomendo divulgar no âmbito das Representações as regras abaixo, sobre
taxa de observação e diárias, para fins de pagamento.

O Boletim Técnico nº 03/2019 está sendo atualizado de acordo com as
mencionadas normas.

 

1. Até seis horas - Permite-se faturar a taxa de observação;

2. Mais de seis horas, sem pernoite e na mesma data, permite-se faturar acomodação de
enfermaria ou apartamento hospital dia;

3. Mais de seis horas, com pernoite, em datas distintas, permite-se faturar acomodação de
enfermaria ou apartamento, independentemente da quantidade de horas que ultrapassar o
pernoite;

4. Não remunera a acomodação do dia da alta, exceto nos casos de óbito e transferência
cujo motivo necessita estar registrado no SIGAS conjugado com o código do tipo de
finalização do arquivo XML.

5. Não permite o faturamento de acomodação a data da alta administrativa pois essa data
inicia a alta administrativa seguinte e será permitida o faturamento dessa acomodação
inicial.

 

Atenciosamente, 

 

Fabiano Villas Boas
Diretor de Saúde do IPSM
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Documento assinado eletronicamente por Janaina Bragança Armondes, Prestador(a)
de Serviços, em 19/01/2021, às 14:46, 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 19/01/2021,
às 15:10, 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
24411280 e o código CRC BD6FF7BF.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0010414/2019-16 SEI nº 24411280
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