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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

O�cio Circular IPSM/GCG nº. 24/2021

Belo Horizonte, 10 de junho de 2021.

 

  

Assunto: Fluxo Emissão de Senhas Retroa�vas - para importação de contas IPSM - Arquivos XML

 

  

Prezados Credenciados,

 

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais-
IPSM, Autarquia Estadual, sobre a qual dispões a Lei Estadual nº11.406, de 28/01/94, integrante da
Administração Pública Estadual, comunica a criação de dois novos  canais de comunicação para os
credenciados que necessitam realizar a emissão de senhas retroa�vas para envio do arquivo xml:

- WhatsApp: (31) 9 9489-1612

- E-mail: retroa�vasxml@ipsm.gov.br

 

Esses novos canais visam realizar as trata�vas de uma forma mais ágil e  personalizada,
uniformizando as informações e evitando assim inconsistências no momento do envio do arquivo de
faturamento xml pelo sistema SIGAS.

Ressaltamos o empenho deste Ins�tuto no sen�do de buscar melhorias no sistema
informa�zado para que a ro�na de importação de dados seja menos onerosa para todos.

Certos da boa parceria, contamos com o apoio da Rede Credenciada e nos colocamos à
disposição para demais esclarecimentos.

 

Atenciosamente, 

 

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

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 14/06/2021, às 14:38,
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 Ana Paula de Oliveira Pereira, Prestador(a) de Serviços,
em 14/06/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30649472
e o código CRC B6F27266.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 30649472
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