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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. 312/2022

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2022.

 

Assunto: Solicitação de Materiais/ Medicamentos não constantes da tabela contratada.

                         

                          Prezado 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.

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.

Transcorre que o Ins�tuto vem recebendo solicitações para realização de procedimentos
cirúrgicos, com u�lização de materiais e ou medicamentos não constantes da tabela contratualizada
entre as partes, o qual não exercemos em contrato com especificação de marcas ou fornecedores.
Destacamos que para análise dos materiais e medicamentos é imprescindível o envio de 3 orçamentos
constando o registro da Anvisa. Na ausência de 03(três) orçamentos, deve ser enviado nega�va dos
fornecedores, carta de exclusividade ou jus�fica�va técnica embasada.

O IPSM é uma autarquia estatual que possui recursos finitos, temos que prezar pela
excelência no atendimento prestado aos nossos beneficiários e seus dependentes legais, não deixando de
observar o custo efe�vidade e o custo bene�cio da novas tecnologias aplicadas.

Adianto que as solicitações de incorporação devem ser realizadas previamente ao uso para
o e-mail incorporacao.srat@ipsm.gov.br.

Informamos ainda, que a cobrança integral ou parcial do material de forma par�cular dos
beneficiários do SiSau ensejará em descumprimento contratual.

Certo da compreensão de todos e da necessidade de padronização do processo, para que
sejam feitos da forma mais apurada, sem prejudicar os nossos beneficiários, renovamos nossos votos de
elevada es�ma e consideração, e contamos com a compreensão deste credenciado e estamos a
disposição para maiores esclarecimentos através dos seguintes contatos: 31-3269-2192 ou 3269-2921.

 

 

Atenciosamente,

                                                                                                                  

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

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Gisele Ba�sta Eugênio, Prestador(a) de Serviços, em
12/08/2022, às 11:00, 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 12/08/2022, às 15:42,
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 51330961
e o código CRC 2B7384AC.

Referência: Processo nº 2120.01.0011527/2022-26 SEI nº 51330961

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