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Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 22/2019

Belo Horizonte, 13 de junho de 2019.

Assunto: Módulo de Autorizações Oftalmológicas
Referência: Guia Rápido de Operação do Módulo de Autorização Oftalmológica.

Anexo: Guia Rápido de Operação do Módulo de Autorização Oftalmológica

 

Senhor Credenciado,
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM informa
que:

            Visando permitir maior agilidade aos processos, lançou o Módulo de Autorizações
Oftalmológicas, que será utilizado em substituição ao módulo de autorizações do sistema
SIGAS, conforme orientações anexas.

Inicialmente, o sistema irá operar apenas com autorizações de consultas e procedimentos
oftalmológicos, estando disponível para autorizações apenas de profissionais executantes que
estejam cadastrados junto ao IPSM, como corpo clínico de prestador, na especialidade médica
de Oftalmologia.

Para os credenciados que possuem outras especialidades contratadas, o acesso ao
autorizador oftalmológico será válido apenas para os serviços de Oftalmologia, os demais
serviços/especialidades continuarão utilizando o sistema SIGAS.

Ressaltamos que não haverá alteração no fluxo de processamento de contas.

O sistema está disponível para lançamentos, sendo obrigatória sua utilização a partir de
01/07/2019.
O acesso ao sistema se dará por meio da página inicial do IPSM (http://www.ipsm.mg.gov.br/),
na seção dedicada aos Credenciados, através do link Autorizador Oftalmológico, conforme a
imagem abaixo:
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Para maiores informações sobre o acesso a esse novo módulo, está disponível o Guia Rápido
de Operação do Módulo de Autorização Oftalmológica, conforme anexo e por meio do link no
portal de autorização: (http://portais.ipsm.mg.gov.br/app/portalCredenciado/)

Para esclarecimento de dúvidas, o credenciado poderá entrar em contato por meio dos
telefones: 0800.940.2006 ou 4005.1500 (Opção 2).

 

            Atenciosamente,

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

 

Documento assinado eletronicamente por Katlin Cristina Belo da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 13/06/2019, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 13/06/2019,
às 15:22, 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
5539894 e o código CRC FC1FFC5D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002966/2019-31 SEI nº 5539894
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