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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - Cirurgia

 

O�cio IPSM/DBC CIRURGIA nº. 439/2021

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2021.

 

Referência: Solicitação de cirurgia endoscópica de coluna no âmbito do SISAU(Sistema de Saúde da
PMMG-CBMMG-IPSM)

 

 

Prezado Diretor Clinico,

 

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.

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.

Ao longo dos anos as novas tecnologias em saúde  vem crescendo de forma considerável, o
que para nós que prezamos pela saúde e bem estar dos beneficiários, é algo louvável.

Ocorre que como uma autarquia estatual que possui recursos finitos, temos que prezar
pela excelência no atendimento prestado aos nossos beneficiários e seus dependentes legais, não
deixado de observar o custo efe�vidade.

Isto posto, comunicamos que as cirurgias endoscópicas de coluna serão realizadas
exclusivamente no HPM(Hospital da Policia Militar), logo nesse  momento não haverá proposição de
contratualização para sua realização na rede credenciada da RMBH (Região Metropolitana de Belo
Horizonte).

Dianto disso, solicito a gen�leza de orientar ao corpo clínico que encaminhe os pacientes
para agendamento em nossa rede própria através dos telefones - 31-99489-3927/ 31 99489-4996 ou
através do e-mail ouvidoria.dt@ipsm.gov.br.

Certo da compreensão de todos e visando economicidade para o Sistema de Saúde,
renovamos nossos votos de elevada es�ma e consideração, e contamos com a compreensão deste
credenciado.

 

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

 

Elaborado por: Iris Amaral
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 20/08/2021, às 12:34,
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 33370465
e o código CRC C8900CAE.

Referência: Processo nº 2120.01.0008665/2021-91 SEI nº 33370465

Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141 
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