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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - Cirurgia

 

O�cio IPSM/DBC CIRURGIA nº. 59/2022

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022.

                         
                            Senhor 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 administra�va e financeira, com sede e foro nesta Capital, cuja finalidade é, a prestação previdenciária e assistência à saúde
aos seus beneficiários, nos termos do ar�go 1º, da Lei n.º 10.366, de 28.12.1990, e ar�gos 54 e 78 da 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.

Por se tratar de um ente público, o IPSM se norteia pelos princípios da administração pública, onde a sua atuação se limita ao estabelecido na
legislação vigente.

Temos recebido solicitações de procedimentos cirúrgicos/quimioterápicos, onde a documentação constante do processo se encontra
incompleta, o que dificulta a análise do pleito.

Para que o processo seja finalizado, é realizado contato com o prestador e com os beneficiários cien�ficando do andamento da solicitação.

Ocorre que após vários pedidos de envio de documentação complementar a fim de concluirmos a análise do caso, não obtemos êxito o que
nos obriga a arquivar o processo sem a devida finalização.

Isto posto, comunicamos que as solicitações de envio de documentação complementar, não respondidas no período de 15 dias corridos serão
arquivadas, uma vez que a documentação constante do processo não foi suficiente para análise e conclusão do pedido.

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, estamos a disposição através dos nossos canais de atendimentos (Whatsapp) (31) 9489-
0477 e (31) 9489-3766.



24/02/2022 13:35 SEI/GOVMG - 42547178 - Ofício

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=49002273&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004519&infra_hash=7… 2/2

 

Atenciosamente, 

 

Vinicius Tadeu Rocha Fernandes
Chefe da Divisão de Teleatendimento do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Tadeu Rocha Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2022, às 18:20, 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 42547178 e o código CRC 999C4D2E.

Referência: Processo nº 2120.01.0014587/2021-53 SEI nº 42547178

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


