
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

Ofício Circular IPSM/SCCC nº. 23/2019

Belo Horizonte, 14 de junho de 2019.

Assunto: Concessão de óculos (armação e lentes) e lentes de contato.
 

 

Senhor Credenciado,
 

Considerando a necessidade de rever o modelo atual de fornecimento de óculos,
lentes convencionais e lentes de contato para o público logístico PMMG-CBMMG o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM informa que:

A partir de 01/08/2019 os beneficiários pertencentes ao público logístico poderão
adquirir óculos, lentes convencionais e lentes de contato nos estabelecimentos de sua
preferência, mediante reembolso feito diretamente ao IPSM pelo beneficiário.

Para a concessão de óculos (armação e lentes) e lentes de contato, será
necessária apenas a apresentação, pelo beneficiário, de receita médica de oftalmologista da
Rede Orgânica ou Credenciada, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias em
qualquer estabelecimento comercial destinado a esse fim.

Assim, pelo exposto, os contratos de credenciamento de Óticas perderão seu
objeto contratual.

Desta forma, solicito que finalizem os serviços em andamento, se houver, bem
como o comunicado aos beneficiários que ainda estão em atendimento, pois a partir de
01/08/2019, não será possível o atendimento por meio de credenciamento junto ao IPSM.

                     Certos da vossa colaboração e presteza, desde já agradecemos
pelos serviços prestados e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Para esclarecimentos, entrar em contato pelo nº de telefone 31.3269-2112 ou por
e-mail: convenios@ipsm.gov.br

 

 

Atenciosamente, 
 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM
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Documento assinado eletronicamente por Katlin Cristina Belo da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 14/06/2019, às 14:49, 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 14/06/2019,
às 15:44, 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
5578797 e o código CRC 3AD993DA.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0003006/2019-18 SEI nº 5578797
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