
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. 15/2020

Belo Horizonte, 27 de março de 2020.

Prezado Credenciado,

 

Encontra-se disponível no site do IPSM o formulário intitulado “ORIENTAÇÕES
GERAIS PARA A REDE CREDENCIADA SOBRE O NOVO MODELO DE AUDITORIA
ODONTOLÓGICA - 1ª VERSÃO – VIGÊNCIA 18-03-2020.”  O arquivo compila em um único
documento as orientações preliminarmente divulgadas para cada especialidade e acrescenta
informações julgadas relevantes, não apenas para equacionar as dúvidas recorrentes que
aportam na Central de Atendimento de Odontologia, mas também para minorar as
inconformidades detectadas na auditoria técnica documental.

Como documento anexo, foi também publicado no site do IPSM o formulário
intitulado “TABELA CÓDIGO X PROCEDIMENTO X CATEGORIA X DOCUMENTAÇÃO
REQUERIDA – 1º VERSÃO – VIGÊNCIA 18-03-2020”.

 Trata-se da relação dos procedimentos da Tabela Odontológica categorizados de
acordo com a necessidade ou não de autorização prévia e/ou retrospectiva por parte da
auditoria. A tabela ainda relaciona a respectiva documentação requerida para cada
procedimento, para fins da avaliação técnica documental.

Recomenda-se que o conteúdo dos documentos citados acima seja de amplo
conhecimento dos profissionais de odontologia que atuam nos estabelecimentos credenciados.

Para tanto, deve-se acessar o site do IPSM (www.ipsm.mg.gov.br) e clicar
sequencialmente sobre os seguintes links: “Institucional”, “Formulários” e “Para uso dos
credenciados”.

 No espaço destinado à Odontologia encontram-se os referidos documentos,
bastando clicar sobre os mesmos para se ter acesso aos respectivos conteúdos.

Importante ressaltar que trata-se da primeira versão dos referidos formulários e
que os mesmos poderão ser alterados, a critério do IPSM, sempre que se fizer necessária a
mudança de alguma rotina ou o melhor controle de determinado procedimento.

Portanto, solicita-se que os estabelecimentos credenciados se atentem para a
atualização dos citados documentos no site, sendo tal atualização identificada pela numeração
ordinal de cada versão e pela respectiva data de vigência.

As eventuais dúvidas poderão ser dirimidas, via contato telefônico, com a Central
de Atendimento de Odontologia, por intermédio dos seguintes números: 4005-1500, no caso da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e 0800 940 2006, no caso das localidades do interior
do Estado de Minas Gerais.

 

Atenciosamente,

 

Fabiano Vilas Boas, Cel PM QOR
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Fabiano Vilas Boas, Cel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 27/03/2020,
às 18:02, 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
12858347 e o código CRC FCD1F802.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002738/2020-73 SEI nº 12858347
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