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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais 

Assistência Domiciliar Terapeu�ca

 

O�cio IPSM/ADT nº. 2751/2021

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021.

ASSUNTO: MIGRAÇÃO DE ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DOMICILIARES

 

Prezado Credenciado,

 

Preliminarmente, adianto-lhe que o Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM é uma autarquia estadual, dotada de autonomia administrava e financeira,
com sede e foro nesta Capital, cuja finalidade é, a prestação previdenciária e assistência à saúde aos seus
beneficiários, nos termos do argo 1º, da Lei n.º 10.366, de 28.12.1990, e argos 54 e 78da Lei Estadual
22.257, de 27/07/2016.

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM, juntamente com a PMMG e o
CBMMG são integrantes do SISAU (Sistema de Saúde), tendo normas próprias, conforme preconiza a
legislação vigente, não podendo ser considerado por tanto uma operadora de plano privado de
assistência à saúde, uma vez que a Lei nº 9.656/98 e a normas da ANS não abrangem entes da
administração pública.

Comunicamos que foi realizado por este Ins�tuto, pregão eletrônico para contratação de
empresa especializada em serviços de assistência domiciliar, visando disponibilizar aos pacientes
integrantes do SISAU, uma série de serviços de saúde no ambiente domés�co, dando con�nuidade ao
atendimento hospitalar.

Isto posto, informamos que será realizada a migração dos pacientes que recebem
atendimento domiciliar pela rede credenciada, para as empresas contratadas pelo Ins�tuto. Sendo assim
o atendimento dos pacientes devem ser finalizados em 30 de julho de 2021.

Agradecemos a colaboração e parceria destas empresas e enfa�zamos que estaremos
sempre dispostos a manter este canal constantemente aberto para as oportunidades que surgirão.

O setor de Assistência Domiciliar Terapêu�ca estará à disposição para esclarecimentos de
dúvidas por meio do endereço eletrônico: adt.dt@ipsm.gov.br e/ou telefones: 4005-1500 e 0800-940-
2008 opção 1-8 ou (31) 3269-2160 ou 2183.

 

Atenciosamente,

 

 

Fabiano Villas Boas

Diretor de Saúde, CEL PM QOR
 

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 13/07/2021, às 10:30,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 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 32163968
e o código CRC 0D14BB85.

Referência: Processo nº 2120.01.0007515/2021-04 SEI nº 32163968

Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141 
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