
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. 13/2020

Belo Horizonte, 18 de março de 2020.

Prezados Credenciados,

 

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais –
IPSM, Autarquia Estadual, sobre a qual dispõe a Lei Estadual nº 11.406, de 28/01/94, comunica
que:

Considerando a situação atual imposta pelo COVID-19 e, considerando que os
meios tecnológicos de informação e de comunicação compreendem  as mediações
informacionais e comunicadas com acesso à Internet, por meio de televisão, aparelhos
telefônicos, aparelhos conjugados ou híbridos, websites, aplicativos, plataformas digitais ou
quaisquer outros meios de interação que possa vir a ser implementado;

Considerando, também,  a Resolução nº 11, de 18 de maio de 2018, do Conselho
Federal de Psicologia e as orientações para a prestação de serviços psicológicos por meio de
tecnologia da informação e da comunicação do Conselho Regional de Psicologia, de
04/02/2019,  procedemos à inclusão do seguinte código na tabela de honorários do Sistema de
Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SiSau), com efeito retroativo a 17 de março de 2020:

 

CÓDIGO CBHPM DESCRIÇÃO HON TOTAL
61010111  Atendimento psicológico em plataformas on line/aplicativos. 31,80 31,80

 

Ressaltamos que trata-se de um código que possui caráter temporário, podendo
ser excluído ou ter seus critérios e valor alterados a qualquer tempo.

1 - Critérios Técnicos para a solicitação  código:
Atender ao disposto na Resolução nº 11, de 18 de maio de 2018, do Conselho

Federal de Psicologia e às Orientações para a Prestação de Serviços Psicológicos por meio
de tecnologia da informação e da comunicação do Conselho Regional de Psicologia, de
04/02/2019;

Compreensão, análise e intervenção individual  que se realiza por meio da
aplicação de métodos e técnicas psicológicas, propiciando condições de enfrentamento de
crises, conflitos e/ou transtornos psíquicos que estejam afetando o indivíduo na sua relação com
os outros e consigo mesmo;

Atendimento aos beneficiários em trânsito e/ou que se encontrem impossibilitados
de comparecer ao atendimento presencial;

Quanto ao número de sessões/procedimentos, os critérios a serem seguidos
devem ser os mesmos critérios da Psicoterapia Individual presencial (sem possibilidade de
psicoterapia em grupo ou com testes psicológicos).

2 - Regulamentação:
O psicólogo deve especificar e esclarecer ao beneficiário quais são os recursos
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tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações.

 Essa modalidade de prestação de serviços psicológicos está condicionada à
realização de um cadastro prévio junto ao Conselho Regional de Psicologia para a sua
autorização. Todavia, conforme deliberação do CFP, publicada em seu site na data de
16/03/2020, o psicólogo poderá fazer, temporariamente, nos meses de março e de abril de
2020, atendimento on line sem aguardar aprovação do cadastro no e-Psi.

O profissional deverá manter o cadastro atualizado anualmente sob pena de o
cadastro ser considerado irregular, podendo a autorização da prestação do serviço ser
suspensa.

O atendimento de crianças e adolescentes somente ocorrerá com o
consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de
viabilidade técnica por parte do psicólogo para a realização desse tipo de serviço.

Imperativo informar que a realização desse procedimento sem o cumprimento dos
itens 1 e 2 deste ofício, poderá implicar sanções previstas contratualmente.

 

Atenciosamente,

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

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 19/03/2020,
às 14:25, 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
12499136 e o código CRC FA9CE0C2.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002452/2020-35 SEI nº 12499136
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