
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. 9/2020

Belo Horizonte, 13 de março de 2020.

O Instituto de 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, visando otimizar o fluxo de atendimentos a pacientes
internados ou em observação no Hospital da Polícia Militar que necessitam realizar
exames/procedimentos na rede credenciada, comunica que:

Diante da necessidade de realização de procedimentos clínicos diagnósticos não
invasivos em pacientes internados ou em observação no Hospital da Polícia Militar, não é
necessário solicitar autorização prévia, conforme regras do SISAU, contidas no Protocolo da
Central. Os beneficiários deverão receber atendimento com a maior brevidade possível,
considerando o estado debilitado em que se encontram e os potenciais riscos aos quais estão
expostos. Após realização do atendimento o credenciado deverá solicitar senha retroativa
através dos contatos da central: supervisaocentral@ipsm.gov.br ou (31) 3269- 2169 / 2170
e 2171.

As solicitações para realização de procedimentos diagnósticos invasivos, como
angiografia, cateterismo, arteriografia, biópsia pulmonar, entre outros, bem como de
procedimentos de radioterapia e oxigenoterapia hiperbárica, devem ser previamente
avaliadas pela Central, vistas à existência de critérios para avaliação.

Uma das premissas deste comunicado é simplificar e otimizar este fluxo tornando
mais célere o processo de autorização e conseqüentemente o processamento das contas.

A Central de Teleatendimento poderá ser contatada para esclarecimentos de
dúvidas através dos contatos mencionados acima.

 

Atenciosamente,

 

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

  

Documento assinado eletronicamente por Emilly Shinkoda Morais, Prestador(a) de
Serviços, em 13/03/2020, às 17:40, 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 16/03/2020,
às 09:51, 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?
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12366811 e o código CRC 689BAC05.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002316/2020-21 SEI nº 12366811
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