
12/11/2021 SEI/GOVMG - 37951249 - Ofício Circular

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43826372&infra… 1/2

ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

O�cio Circular IPSM/GCG nº. 31/2021

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2021.

 

Assunto: Faturamento eletrônico de pacotes de internações em acomodações de apartamento ou
enfermaria.

 

Senhores Credenciados,
 

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares dos Estado de Minas Gerais – IPSM,
esclarece que:

 

Para aqueles prestadores de saúde da rede credenciada, cujos contratos preveem a
realização dos pacotes referentes aos códigos: 70070016, 70070032, 70080054, 70070040, 70080062,
70090068, 70090050 70080097, 70080135, 70080143, 70080151, 70090092, 70090130, 70090149,
70090157, cujas quan�dades de diárias/acomodações estão inclusas no valor da taxa do pacote
contratado, mas que o faturamento eletrônico (XML) das contas decorrentes dos referidos pacotes não
está sendo possível, considerando que o registro das internações exige o valor de diária/ acomodação
separadamente, o que tem gerado diferença entre o valor a ser faturado e o valor registrado no SIGAS.

 

Este Ins�tuto, visando a solução do problema, criou dois códigos de diária/acomodação
(70010412 - Diária pacote apartamento e 70010420 - Diária pacote enfermaria), ambos com os valores
zerados e vinculados aos contratos.

 

Assim, a par�r dos novos registros de atendimentos de procedimentos de internação por
pacote não haverá intercorrências quanto aos valores do arquivo XML a ser enviado pelo seu setor de
faturamento.

 

Desta forma, solicitamos orientar os seus setores de guias/autorização para passar a
u�lizar uma das duas opções de acomodações anteriormente citadas, de acordo com o pacote da
internação do procedimento a ser realizado, além de cien�ficar os setores de faturamento dessa nova
metodologia.

 

No arquivo XML os credenciados deverão enviar essas acomodações com o valor zerado,
assim como definida, no período da internação, o que não interferirá no valor total da fatura a ser gerada
da taxa de pacote com os valores dos honorários respec�vos.

 

Para aqueles credenciados que não processam os códigos citados acima, fineza
desconsiderar este o�cio.
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Havendo dúvida sobre arquivo XML entrar em contato com o Suporte Técnico do SIGAS
08009402006 ou 40051500 Opção 2.

 

Atenciosamente,

 
 

Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 12/11/2021, às 15:52,
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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 37951249
e o código CRC 07640DBB.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 37951249

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

