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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais 

Serviço de Avaliação e Registro de Autorização de Bene�cios

 

O�cio IPSM/SARAB nº. 366/2020

Belo Horizonte, 09 de março de 2020.

                            Senhor Credenciado,

 

Preliminarmente, adianto-lhe que o Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM é uma autarquia estadual, dotada de autonomia administra�va e
financeira, com sede e foro nesta Capital, cuja finalidade é, a prestação previdenciária e assistência à
saúde aos seus beneficiários, nos termos do ar�go 1º, da Lei n.º 10.366, de 28.12.1990, e ar�gos 54 e 78
da Lei Estadual 22.257, de 27/07/2016.

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM), juntamente com a PMMG e o
CBMMG são integrantes do SISAU (Sistema de Saúde), tendo normas próprias, conforme preconiza a
legislação vigente, não podendo ser considerado por tanto uma operadora de plano privado de
assistência à saúde, uma vez que a Lei nº 9.656/98 e a normas da ANS não abrangem entes da
administração pública.

Por se tratar de um ente público, o IPSM se norteia pelos princípios da administração
pública, onde a sua atuação se limita ao estabelecido na legislação vigente.

Tem aportado neste Ins�tuto solicitações de reanálises de procedimentos/OPME para
beneficiários do SISAU que já �veram resposta de indeferimento, e mesmo assim meses após receberem
a resposta constando o indeferimento temos recebido a solicitação de reanálise com pedido médico
emi�do a mais de trinta dias.

Comunico a Vsª que o prazo para solicitação de reanálise e inclusão de procedimentos
já realizados é de até  30 (trinta dias), sendo que após esse prazo o setor de autorizações deixará de
reconhecer os pedidos.

Diante disso solicito a gen�leza de orientar aos responsáveis pelas solicitações para que
assim possamos evitar transtornos para ambas as partes.

Atenciosamente, 

 

Vinicius Tadeu Rocha Fernandes
Chefe da Divisão de Teleatendimento do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Tadeu Rocha Fernandes, Servidor(a) Público(a),
em 11/03/2020, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12186142
e o código CRC F2EBB655.

Referência: Processo nº 2120.01.0002105/2020-92 SEI nº 12186142
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