
 
Ofício nº 0002/2018 – SAB/DivPrev/DP - CIRCULAR 

 

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2018 

  

Aos Senhores beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM 

residentes nas cidades da 6ª RPM (Lavras) e 7ª RPM (Divinópolis).  

 

Como já é do conhecimento de todos, o Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-

IPSM (SISAU) utiliza um software já implantado em várias localidades, que constitui o 

Sistema Integrado de Gestão de Assistência à Saúde – SIGAS, com captura de dados e 

informações em tempo real, o qual tem por objetivo otimizar a dinâmica do acesso aos 

benefícios, dar maior celeridade no processamento das respectivas contas da assistência à 

saúde e propiciar melhores condições de gerenciamento e controle na gestão das despesas. 

Nesse sistema informatizado, as autorizações para os procedimentos são dadas 

previamente, de modo “on-line”, via WEB, ou seja, por meio de conexão do prestador de 

serviços credenciado em equipamento de informática com acesso à internet, onde o SIGAS 

fornece uma autorização numerada, com todas as informações relativas ao atendimento, a 

qual deve ser impressa para apresentação de cobrança. 

Destarte, comunico a V. Sª que esse sistema será expandido, gradativamente, 

nos credenciados da 6ª RPM (Lavras) e 7ª RPM (Divinópolis), iniciando-se pelos 

credenciados da sede da região a partir de março do corrente exercício,   

 Para o registro da solicitação dos procedimentos de assistência à saúde pelos 

credenciados é imprescindível o número do cartão magnético, instituído pela Resolução 

Conjunta de Saúde nº 10/2003, de 18 de novembro de 2003, o qual sempre deverá ser 

portado pelo beneficiário que for utilizar os serviços ou adquirir medicamentos, juntamente 

com o documento oficial de identificação com foto e, caso V.Sª e seus dependentes não 

possua, deverá solicitá-lo junto a Coordenadoria Regional do IPSM, ao qual estiver 

adscrito/vinculado. 

Atenciosamente, 

 

[a]Rita de Cássia Andrade Ferreira, Coronel BM QOR 

Diretora de Previdência/IPSM 
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