
ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

Ofício Circular IPSM/GCG nº. 4/2022
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2022.

Assunto: Criação de login de acesso ao SIGAS e desbloqueio de login
bloqueado por excesso de tentativas.

 

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 login de acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Assistência à
Saúde – SIGAS, cadastrado no Portal de Segurança, é pessoal, intransferível e não
deve ser emprestado a outro usuário. Deve ser usado pelo próprio usuário, pois
todos os registros ficam gravados no sistema com os dados do login.

O desbloqueio de login por excesso de tentativas ou esquecimento
somente será feito mediante solicitação, ao suporte do sistema, telefones
0800.940.2006 ou 4005-1500 opção 2, exclusivamente pelo próprio usuário,
proprietário do login, e não será atendida solicitação de terceiro, mesmo que seja o
próprio prestador  solicitando o desbloqueio para vários usuários do quadro de
colaboradores.

Ao credenciado, pessoa física, será atribuído o login correspondente ao
seu nome e CPF e não será autorizado outro usuário vinculado.

Quando da solicitação de cadastro de novos usuários, será obrigatória a
informação de cadastro de e-mail particular do usuário, institucional ou não. Não será
permitido o cadastro de email com a denominação setorial dos credenciados.

Tratando-se de utilização de CPF como  login de acesso, assim como
ocorre com outros sistemas do Estado, tornam-se necessários esses controles,
visando resguardar o próprio usuário.

É de inteira responsabilidade do credenciado informar ao Suporte do
SIGAS o desligamento de algum colaborador e solicitar o seu login de acesso ao
sistema.

 
Atenciosamente,
 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em
02/02/2022, às 16:20, 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 41304236 e o código CRC 5B4094B5.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2120.01.0002423/2020-42 SEI nº 41304236
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