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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde

 

O�cio IPSM/GCG nº. 659/2022

Belo Horizonte, 09 de maio de 2022.

 

Assunto:  Encerramento da modalidade de credenciamento para Fornecimento de Prótese Audi�va

 

Senhores Credenciados,

 

Considerando a necessidade de rever o modelo atual de fornecimento de Próteses
Audi�vas para o público logís�co PMMG-CBMMG, o Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais – IPSM, comunica-lhes que: desde o dia 03/05/2022 ins�tuiu a modalidade de
reembolso para a aquisição de próteses audi�vas pelos beneficiários do SiSau.

Assim, os contratos de credenciamento ainda vigentes, serão encerrados
no dia 24/06/2022.

Portanto, a par�r da referida data (24/06/22), não será possível a solicitação de
autorizações via sistema SIGAS/IPSM, pois os contratos estarão encerrados.

 Os beneficiários podem adquirir as Próteses Audi�vas, nos estabelecimentos de sua
preferência e solicitar o reembolso, de acordo com o teto estabelecido em norma interna do SiSau.

Desta forma, solicitamos que finalizem os serviços em andamento, se houver, bem como o
comunicado aos beneficiários que ainda estão em atendimento, pois a par�r de 24/06/2022, não será
possível o atendimento por meio de credenciamento junto ao IPSM.

Certos da vossa colaboração e presteza, desde já agradecemos pelos serviços prestados e
colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Para esclarecimentos, entrar em contato pelo nº de telefone (31) 3269-2109 ou por e-mail:
convenios@ipsm.gov.br.

 

 Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas

Diretor de Saúde, CEL PM QOR

 

  

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 24/05/2022, às 11:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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
46202817 e o código CRC 0E1BFE2D.

Referência: Processo nº 2120.01.0006640/2021-58 SEI nº 46202817
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