
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. 16/2020

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020.

 

Assunto: Comunicado a rede credenciada referente à alteração da regra de remuneração do
código 45080216 (31309038) constante na tabela SiSau.

 

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,
revisou o código 45080216 (31309038) - Assistência ao trabalho de parto, por hora (até o limite
de 6 horas).

Importante ressaltar que referida remuneração não deverá ser considerada se o
parto ocorrer na primeira hora, após o início da assistência. Após a primeira hora, além da
assistência, remunera-se o parto (via baixa ou cesariana), constante da Tabela de Honorários
Profissionais do Sisau.

 
A partir de 27 de Abril de 2020 , quando realizado o procedimento supracitado,

este não mais será percentualizado nas horas subsequentes, passando a viger com o valor de
R$148,28 (cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), com remuneração integral após
a primeira hora, quantas horas durarem o período de trabalho de parto, até o máximo 6 (seis).

É pertinente a cobrança do honorário referente ao parto em si concomitante com o
código 45080216. O parto, seja via vaginal ou cesariana, deverá ser pago à razão de 100% (cem
por cento). 

Para o Anestesista, quando houver participação no trabalho de parto, realizando
analgesia/anestesia na gestante após a primeira hora, deverá ser pago o Porte 2 uma única vez,
independente da duração do período de parto. Também é pertinente a cobrança do Porte
Anestésico do parto em si (PA 5 para parto vaginal ou cesarina) concomitante.

Informamos, também, que não houve alteração de descrição do procedimento em
lide.

 

CÓDIGO
SISAU

CÓDIGO
CBHPM DESCRIÇÃO Inc Filme

m² CO HON T
CRR Aux PA TOTAL

45080216 31309038

Assistência ao trabalho de
parto, por hora (até o limite

de 6 horas). Não deverá
ser considerado se o parto
ocorrer na primeira hora

após o início da
assistência. Após a

primeira hora, além da
assistência, remunera-se

    R$148,28   2 148,28
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o parto (via baixa ou
cesariana).

 

Assim, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.
 
Atenciosamente,

 

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

 

  

 

  

Documento assinado eletronicamente por Andrezza Bernardes Pereira, Prestador(a)
de Serviços, em 15/04/2020, às 09:37, 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 15/04/2020,
às 10:13, 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
13400131 e o código CRC 3CC8D4B4.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0003155/2020-66 SEI nº 13400131
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