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O�cio IPSM/DBC CIRURGIA nº. 147/2022

Belo Horizonte, 20 de abril de 2022.

 

Referência: Comunicado aos prestadores sobre impressão do comprovante de autorização no sistema
SIGAS.

 

 

Prezado Credenciado,

 

Preliminarmente, adianto-lhe que o Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM vinculado à Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –, tem como
competência a prestação previdenciária e a assistência à saúde de seus beneficiários, bem como a gestão
do regime próprio de previdência dos militares do Estado. 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.

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.

O IPSM vem trabalhando ininterruptamente, visando a o�mização e excelência no
atendimento de todos os nossos parceiros credenciados e corroborando com as melhorias que estão
sendo aplicadas, houve também a necessidade de alterações no processo de autorização de cirurgias,
obje�vando assim a celeridade na resposta das solicitações.

Para tanto, o prestador deverá acompanhar as solicitações no sistema SIGAS via Diálogo da
Autorização, onde será registrado todo andamento do processo.

Comunicamos que a par�r do dia 22/04/202 as autorizações de procedimentos
cirúrgicos/quimioterapias e radioterapias, deverão ser impressas pelo próprio prestador, através do
sistema SIGAS, conforme orientação da car�lha, em anexo.

As eventuais dúvidas poderão ser dirimidas, via contato telefônico, com a Central de
Atendimento, por intermédio dos seguintes números:  (31) 3269-2000, opção 2 e 4, disponibilizamos
ainda o contato via WhatsApp, através dos números (31)99489-0477 ou (31) 9489-3766.

 

 

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

 

 



  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 20/04/2022, às 16:45,
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 45366824
e o código CRC 4E3DF2C9.

Referência: Processo nº 2120.01.0008665/2021-91 SEI nº 45366824

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

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

