
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. 48/2019

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2019.

 Assunto: Comunicado a rede referente a valoração dos procedimentos diagnósticos e
terapêuticos

 

  

Prezados Credenciados,
 
O Instituto da Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -

IPSM, Autarquia Estadual sobre a qual dispõe a Lei Estadual n° 11.406, de 28/01/94, integrante
da Administração Pública Estadual, informa que o Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM
(SISAU), com o objetivo de remunerar adequadamente seus prestadores de serviço de saúde e,
após diversos esforços, revisou alguns itens da tabela de serviços médicos.

 
Desta forma, estamos dando continuidade à reestruturação da tabela

de Honorários Profissionais do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), alinhada
à Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), que passará
a viger a partir de 01 de Dezembro de 2019, as regras abaixo para o grupo 40 ( Procedimentos
de Hemodinâmica), mantendo as regras dos demais procedimentos conforme já praticado:

 
Quando realizados procedimentos diagnósticos e terapêuticos no mesmo ato,

remunera-se a razão de 100% de maior valor e 50% dos demais quando ocorrerem pela mesma
via de acesso e á razão de 100% e 70% se ocorrerem por via de acesso diferentes.

 
Em caso de dúvidas relacionadas ao processamento da conta, entrar em contato

na Divisão de Processamento de Contas (DPC) - telefone: 3269-2127
 
Atenciosamente,

 

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

 

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 22/11/2019, às 16:22, 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 25/11/2019,
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


às 10:21, 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
9182059 e o código CRC B4ECE8AE.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0009130/2019-55 SEI nº 9182059
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