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Ofício IPSM/DBC CIRURGIA nº. 419/2021
Belo Horizonte, 27 de julho de 2021.

 
Assunto: Padronização do Formulários de Solicitação de Procedimentos de
Assistência a Saúde.
 
 

Senhor Prestador,
 
Visando adequar e unificar o formulário para solicitação de

procedimentos de Assistência à Saúde, o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (IPSM), informa que se encontra hospedado na área do
credenciado o formulário para solicitação de procedimentos de saúde, podendo
acessar pelo seguinte
link: http://ipsm.mg.gov.br/arquivos/formularios/form_proced_sisau.pdf?dt.

Enfatizo a necessidade do preenchimento do formulário em sua
totalidade, preenchendo assim todos os itens do formulário.

Esclareço ainda que a partir do dia 15 de agosto do presente ano, todas
as solicitações deverão ser realizadas no formulário próprio do IPSM, ressalto ainda
que, caso a solicitação for requerida em outro formulário diverso do constante no
link indicado, não configurará óbice para a realização do procedimento por esse
prestador.

As eventuais dúvidas poderão ser dirimidas, via contato telefônico com a
Central de Atendimento, por intermédio dos seguintes números: 4005-1500 (Belo
Horizonte e Região Metropolitana), e 0800-9402006 (interior do estado).

Atenciosamente, 

 

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

Elaborado por: Iris  Amaral

 
  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
28/07/2021, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


Documento assinado eletronicamente por Iris Greide de Souza Amaral de
Carvalho, Prestador(a) de Serviços, em 28/07/2021, às 14:32, 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 32858247 e o código CRC F9CAE957.

Referência: Processo nº 2120.01.0008126/2021-94 SEI nº 32858247
Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141
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