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Introdução 

 
A implantação do Módulo Contratados do Sistema Rede Contratada viabilizou o acesso às 
informações de prestadores e procedimentos (benefícios) contratados e vinculados ao convênio 
CBMMG/PMMG/IPSM. 
 
Objetivo 
 
Este manual tem a finalidade de registrar de forma estruturada os procedimentos operacionais do 
Módulo Contratados. 
 
Visa atingir os seguintes objetivos: 
 

• Facilitar o acesso às informações; 

• Apoiar a execução de tarefas, aumentando, assim, a produtividade; 

• Documentar o sistema. 
 
Considerações Gerais 
 
Considera-se SISREC, o Sistema Rede Contratada, que engloba módulos específicos de cada 
atividade executada, sendo este manual referente ao Módulo Contratados. 
 
Considera-se Prestador, a Rede Contratada e a Rede Orgânica do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares de Minas Gerais. 
 
Considera-se Rede Contratada, o conjunto de pessoas físicas e jurídicas autorizadas, através de 
contrato com a PMMG, à prestação de serviços de assistência à saúde, com tabela própria do 
Sistema de Saúde da PMMG-IPSM e Rede Orgânica o conjunto de órgãos próprios do Sistema 
de Saúde PMMG encarregados de prestar assistência à saúde aos públicos logístico, 
previdenciário e eventual. 
 

 

Todas as orientações deste manual foram feitas baseadas em navegadores 
Internet Explorer e Firefox, este último o mais recomendado, os quais devem 
sempre ser utilizados nas versões mais atuais possíveis, e devem ter a função de 
“aceitar cookies” e “javascript” habilitadas. O uso de navegadores alternativos 
pode acarretar problemas. 

 

 

No decorrer deste manual, detalhes das ilustrações podem divergir do sistema 
real devido a atualização de versões e ao navegador utilizado pelo usuário. 

 

 

Em todas as interfaces do sistema, os campos marcados com “ ” são 
obrigatórios. 

 

 

Todos os dados e informações contidos nas ilustrações deste manual têm caráter 
meramente ilustrativo e de testes, não refletindo em nenhum termo a realidade. 
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Acesso ao Sistema 

 
Para acessar o sistema, entre na Home Page do IPSM e posicione o cursor do mouse sobre o 
item “Serviços” ou sobre o item “Credenciados”, conforme indicado na figura. 
 

 
 
No submenu que será exibido sob o item “Serviços”, clique no item “Credenciados”. Clique no 
menu “Credenciados”. Observe o destaque nas figuras abaixo. 
 

                
 
A página de serviços oferecidos será aberta. Localize e clique no link de acesso ao serviço 
desejado. 
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Cadastro de Interessado 

 
Para se inscrever nos editais ativos disponíveis, no site do IPSM, click no menu Editais que 
direcionará para a área de editais. 
 

 
 
Depois de redirecionado a página de editais, você encontrará, logo abaixo, um formulário para o 
cadastro de interessado. 
 

 
 

 
Entre com os dados solicitados (CPF/CNPJ, CPF responsável, Edital, Tipo de Serviço) e, logo 
após, digite o código de segurança e click em iniciar. 
 

 

Caso já tenha um cadastro em andamento com o mesmo CPF/CNPJ de prestador, 
mas com um CPF de responsável diferente, o sistema irá notificar que já existe 
um cadastro iniciado com outro responsável. 
 
Caso já exista um cadastro em andamento para o mesmo CPF/CNPJ e CPF do 
responsável, o sistema irá direcioná-lo para o cadastro em andamento.  
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Depois de se identificar, sendo um novo cadastro, o sistema irá apresentar a tela em branco. A 
tela será apresentada já preenchida caso exista um cadastro em andamento. 
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Conforme a imagem abaixo, o sistema exibe uma barra de andamento conforme a situação atual 
do processo. 
 

 
 
Caso o edital selecionado seja um edital exclusivo de hospital, o interessado deverá preencher 
alguns dados específicos como mostra a imagem abaixo. 
 

 
 

Após a entrada de todos os dados solicitados, click no botão  (incluir cadastro) para 
que a solicitação seja salva. 
 
Realizada a inclusão, ficarão disponíveis na barra de ferramentas superior do formulário os 
botões para inserção de documentos e responsável técnico. 
 

 
 



 Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
   Manual de Operação do Sistema Rede Contratada – SISREC / Módulo Contratados – Via Prestador 

  

Versão 1.8.0   9 

Clicando no botão “Documento” , o sistema abrirá uma tela para a inclusão de toda 
documentação solicitada. 
 

 
 

Click no ícone ao lado da documentação solicitada para inserir o documento e 

logo depois click em  para salvar ou cancelar o envio do documento. 
 

Click no botão  para voltar ao formulário inicial de cadastro. 
 

Clicando no botão “Responsável Técnico” , o sistema abrirá uma tela para a 
inclusão de um ou mais responsáveis técnicos, conforme imagem abaixo. 
 

 
 

Click no botão novo para incluir o responsável técnico e logo após em  para salvar ou 
cancelar o cadastro do responsável. 
 

Click no botão  para voltar ao formulário inicial de cadastro. 
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Consulta de Procedimentos Contratados 

 
Para consultas de procedimentos contratados, ainda no site do IPSM, localize a área para 
autenticação do prestador.  
 

 
 

Identificação do Prestador 

 

 
 
Para consultar a relação de procedimentos médicos e/ou odontológicos contratados, insira o CPF 
ou o CNPJ do prestador. O sistema identifica a qual tipo de rede este prestador pertence. Existem 
duas situações diferentes na tela de identificação dependendo do tipo de rede identificado: 
 
1 - Rede Contratada: para este tipo de rede insira também o número do contrato. A seguir, clique 

no botão . O sistema redirecionará para a próxima tela. 
 



 Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
   Manual de Operação do Sistema Rede Contratada – SISREC / Módulo Contratados – Via Prestador 

  

Versão 1.8.0   11 

 
 
Se o número de contrato não tiver relação com o CPF/CNPJ, não é possível realizar a 
autenticação e o sistema exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
 
2 - Rede Orgânica: para este tipo de rede é necessário indicar a unidade. A unidade se refere às 
divisões da Polícia Militar que estão registradas como unidade de saúde. 
 
O número de contrato será preenchido automaticamente logo após a indicação da unidade. 
 

 
 
Sem indicar a unidade para o prestador com tipo de rede orgânica não é possível estabelecer a 
autenticação. O sistema acusará erro caso a unidade não seja informada, como mostrado na 
imagem a seguir: 
 

 
 

Após preenchimento de todos os campos, clique no botão . O sistema redirecionará 
para a próxima tela. 
 
Independentemente do tipo de rede identificado, para os casos onde não houver procedimentos a 
serem apresentados, o sistema exibirá mensagem informativa, como ilustrado abaixo. 
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OBS: Passe o mouse sobre o ícone  e veja dica para preenchimento do campo. 
 

Relação de Procedimentos Ativos 

 
Procedimentos associados ao CPF/CNPJ indicado serão exibidos da seguinte forma: 
 

 

 

2 

4 

9 

12 

5 

8 
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1 
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Onde: 
 
1. Detalhes do contratado – Área com informações sobre o prestador. 
2. Acesso à tabela de valores de benefícios pagos aos prestadores – Link direto para consulta de 

periodicidade, prazo de validade e critério técnico. Visível apenas para prestadores que 
atendem o grupo 80 (odontologia). 

3. Procedimentos ativos – Lista de grupos e seus respectivos subgrupos associados ao 
CPF/CNPJ. 

4. Botão Pesquisar – Exibe tela de consulta a situação de um procedimento para o CPF/CNPJ. 
5. Grupo – Descrição e código de grupo. Clique em  para esconder as linhas que pertencem a 

um grupo. Clique em  para exibi-las. 
6. Código – Código de subgrupo. 
7. Subgrupo – Descrição de subgrupo. 
8. QTD. Contratada – Quantidade de procedimentos contratados em um subgrupo. 
9. Link “Visualizar” – Link direto para lista de procedimentos contratados para um grupo ou 

subgrupo. 
10. TOTAL – Total de procedimentos contratados em um grupo. 
11. Total Geral – Total de procedimentos contratados pelo prestador. 
12. Botão Voltar – Retorna a tela de identificação do prestador. 
 

 

Visualizar Procedimentos 

 
Para visualizar os procedimentos efetivamente contratados em um grupo/subgrupo, clique no link 
“Visualizar”, como mostra a figura abaixo. 
 

 
 
O sistema exibirá informações da seguinte forma: 

1. Identificação – Descrição e código do grupo/subgrupo ao qual pertencem os procedimentos 

exibidos. 

2. Código – Código do procedimento. 

3. Descrição – Descrição do procedimento. 

4. Linhas – Total de registros (linhas) retornados. 

 

Nessa consulta não estarão disponíveis os benefícios dos grupos 90 (Material 
médico hospitalar, órtese e prótese), 91 (Órtese para Implantação Cirúrgica), 92 
(Órtese sem Intervenção Cirúrgica), 94 (Assistência Especial à Saúde) e 95 
(Medicamentos). 
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Consultar Situação do Procedimento 

 
Para exibir tela de consulta à situação de um procedimento para um CPF/CNPJ, clique no botão 

. 
 
O sistema exibirá a tela a seguir. 
 

 
 
Para consultar a situação de um procedimento específico, insira o código correspondente no 
campo “Código” OU pesquise por sua descrição no campo “Procedimento”. 
 
A partir da descrição indicada no campo “Procedimento”, o sistema listara todas aquelas que se 
assemelham ao que está sendo digitado, como mostra a figura. 
 

 
 
Selecione o procedimento desejado e ele transferir-se-á para o local adequado. 

1 

3 

4 

2 
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Clique no botão  para executar a consulta. O resultado será exibido logo abaixo dos 

campos de filtro, como mostram as figuras a seguir. 

 

 

O sistema acusará erro nos seguintes casos: 

1. Campos de filtro vazios 

 

 
 

2. Código de procedimento inválido 

 

 
 

3. Pesquisa por código de grupo ou subgrupo 

 

 
 

Para sair da tela de consulta situação de procedimento e retornar a tela anterior, clique no botão 

. 
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Gestão de Benefícios Pagos ao Prestador 

 
Para preenchimento do termo de responsabilidade legal para acesso à gestão de benefícios 
pagos ao prestador, ainda no site do IPSM, localize a área para autenticação do prestador.  
 

 
 

Identificação do Prestador 

 

 
 
Para autenticar o prestador e responsável legal, primeiramente insira o CPF ou o CNPJ do 
prestador. O sistema identifica a qual tipo de rede este prestador pertence. Existem duas 
situações diferentes na tela de identificação dependendo do tipo de rede identificado: 
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1 - Rede Contratada: para este tipo de rede insira também o número do contrato. A seguir, clique 

no botão . O sistema redirecionará para a próxima tela. 
 

 
 
Se o número de contrato não tiver relação com o CPF/CNPJ, não é possível realizar a 
autenticação e o sistema exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
 
2 - Rede Orgânica: para este tipo de rede é necessário indicar a unidade. A unidade se refere às 
divisões da Polícia Militar que estão registradas como unidade de saúde. 
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Sem indicar a unidade para o prestador com tipo de rede orgânica não é possível estabelecer a 
autenticação. O sistema acusará erro caso a unidade não seja informada, como mostrado na 
imagem a seguir: 
 

 
 

Após preenchimento de todos os campos, clique no botão . O sistema redirecionará para 
a próxima tela. 
 
Independentemente do tipo de rede identificado, para prestadores não configurados pelo IPSM 
como aptos para acessar o recurso, o sistema exibirá a mensagem: 
 

 
 
Caso o prestador esteja configurado como apto para acessar o recurso e o responsável não 
estiver associado a ele ou inativo, o sistema exibirá a mensagem: 
 

 
 
Após autenticação com sucesso, o sistema exibe o formulário para preenchimento do termo de 
responsabilidade: 
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O sistema os dados do responsável legal em casos de cadastro e contratos anteriores para que 
os dados sejam atualizados, ou, exibe apenas o nome e CPF do responsável para que os dados 
sejam devidamente informados. Os dados pessoais são obrigatórios. 
 
Observe as orientações de preenchimento destacadas no bloco de alerta (amarelo), informe os 
campos obrigatórios e anexe os documentos exigidos na área de upload. 
 

O modelo de declaração está disponível para impressão clicando no botão . Ao clicar, a 
declaração será exibida em outra aba ou página para download ou impressão. 
 
Após salvar o preenchimento, o sistema exibirá o acompanhamento da análise do processo junto 
ao setor responsável. 
 

Andamento da Análise 

 
Aguardando análise do setor (preenchimento realizado) 
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Aguardando conclusão da análise (setor iniciou a análise) 
 

 
 
Termo aprovado 
 

 
 
Termo não aprovado (Possibilidade de ajustar o termo) 
 

 
 
O sistema exibirá o formulário para preenchimento do termo e ajuste da inconsistência informada. 
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Gestão dos Benefícios 

 
Para gerir o benefício, ainda no site do IPSM, localize a área para acesso ao Portal do 
Credenciado. 
 

 
 
Clique no link de acesso exibido na imagem acima e será exibida área para autenticação do 
Portal. 
 

 
 

Informe o CPF ou CNPJ do prestador credenciado e o usuário e senha do sistema SIGAS. Ao 
logar, o sistema valida o perfil e configuração do prestador e exibe os recursos aos quais este tem 
acesso. 
 
Acesse o subitem de menu “Pagamento Próprio” sob o item de menu “Gestão de Recebedores” 
na árvore de recursos conforme exibido na imagem abaixo. 
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Ao acessar o sistema exibe a tela de gestão dos benefícios. 
 

 
 
O sistema exibirá os benefícios em vigor (que estão sendo pagos diretamente ao prestador). Ao 
lado de cada benefício é exibida a última ação efetuada e o sinalizador que indica a atual 
situação. 
 

 Aguardando efetivação (aguardando envio ao sistema de processamento de contas) 

  Enviado para efetivação (enviado ao sistema de processamento de contas) 
 

 

Para incluir benefícios, clique no botão . O sistema exibe a tela para seleção dos 
benefícios. 
 
 

 

Se após o envio ao sistema de processamento algum dos benefícios cadastrados 
não tiver sido pago no processamento seguinte, entrar em contato com o setor de 
Contratos e Convênios para verificação de possíveis falhas na comunicação entre 
os sistemas. 
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Informe parte ou o código completo do benefício para filtrar os benefícios requeridos na lista. 
Selecione o(s) benefício(s) na lista conforme seu critério de pesquisa utilizado. 
 

 
 

Após a seleção clicando no botão  ou , o sistema exibe os benefícios na lista prévia para 
confirmação da ação. 
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Na seleção de um ou vários benefícios da lista prévia, clique no botão . Caso 
queira confirmar a inclusão de todos os benefícios da lista sem exceção, clique no botão 

. 
Ao confirmar inclusão o sistema exibe a tela para assinatura eletrônica através do código que é 
enviado ao usuário logado (usuário indicado ou o próprio responsável legal) por e-mail. 
Para receber o código, clique no link “Enviar código de validação”.  O sistema confirma o envio. 
 

 

Verifiquei o e-mail, informe o código recebido e clique no botão . 
 

 
 
Após confirmação o sistema disponibiliza os benefícios para envio ao sistema de processamento 
e envia um e-mail de notificação da ação ao responsável legal constando o CNPJ do prestador, 
os benefícios que sofreram a ação, e o responsável pela ação.  
 

Clique no botão  para visualizar a lista de benefícios em vigor atualizada. 
 



 Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
   Manual de Operação do Sistema Rede Contratada – SISREC / Módulo Contratados – Via Prestador 

  

Versão 1.8.0   25 

 
 
Os benefícios irão compor a lista com situação “Aguardando efetivação”. 
 
Para excluir benefícios, selecione um ou vários benefícios da lista em vigor, clique no botão 

. Caso queira excluir e todos os benefícios da lista sem exceção, clique no botão 

.  
O sistema exibirá novamente a tela para informação da assinatura eletrônica atrás do código 
enviado ao e-mail. Repita o processo e informe o código recebido e confirme a ação. O sistema 
retornará a lista em vigor e enviará um e-mail de notificação da ação ao responsável legal 
constando o CNPJ do prestador, os benefícios que sofreram a ação, e o responsável pela ação.  
 

Se o benefício excluído estava na situação “Aguardando efetivação”  , este não mais será 
exibido na tela, sendo excluído diretamente da lista em vigor para pagamento próprio, uma vez 
que este não foi efetivado para processamento. 
 

Se o benefício excluído estava na situação “Enviado para efetivação” , este será exibido na tela 

com situação “Aguardando efetivação”  .  
 

 
 
Após o setor de Contratos e Convênios aprovar exclusão e o benefício ser enviado para 
efetivação, este não mais será exibido na lista em vigor. 
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Recursos auxiliares 

Exportação de dados 

 
Este recurso está disponível em consultas e/ou relatórios e permite exportar 
seu(s) resultado(s) para arquivos nos formatos PDF, DOC e XLS. Além disso, 
oferece também o modo “Impressão”. 
 

Encontre o botão , localizado no lado esquerdo da barra de 
ferramentas superior e escolha uma das opções existentes. 

 

 
Para as opções PDF, WORD e Impressão o sistema exigirá uma configuração prévia antes da 

exportação propriamente dita. Veja as situações possíveis a seguir:  

 

Tipo da Impressão: Permite definir o modo de 
impressão colorido ou econômico. 

  

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 
em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 
Colorido. 

  

 

Modo de Impressão: Permite selecionar o que será 
impresso. Os tipos são: Página Corrente e Relatório 
Completo. 
 
Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 
em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 
Colorido. 

 

Após a escolha, clique em  e o sistema dará prosseguimento ao processo de exportação. 

Para cancelar, clique em . 

 

 

Quanto maior o número de registros (linhas) retornados em uma pesquisa, maior 
o tempo necessário para exportar dados (gerar arquivos). 
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Para gerar um PDF, formato portátil para documentos (do inglês Portable Document Format), 

clique na opção “PDF”. O sistema abrirá outra janela do navegador exibindo o documento 

resultante. 

 

 

  
 

Nota: Este manual utiliza o Firefox 60.0.2 
 
Para salvar o documento posicione o cursor do mouse na parte inferior da tela e clique no botão 

. Na janela que aparecerá, escolha a pasta de destino, dê um nome ao documento e clique em 

“Salvar”. Caso deseje imprimi-lo clique no botão . 
 
Para gerar um DOC, formato de arquivo para Microsoft Word (do inglês Document) clique na 
opção “WORD”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em 
sua máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. A seguir basta localizar o 
arquivo e abri-lo com o Microsoft Word. 
 
Para gerar um XLS, formato de arquivo para Microsoft Excel (do inglês Excel Spreadsheet) clique 

na opção “XLS”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em 

sua máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. Localize o arquivo e abra-

o com o Microsoft Excel. 

 

Para imprimir utilizando o próprio navegador, clique na opção “Impressão”. O navegador exibirá a 

consulta/relatório em outra janela. A partir daí, siga as instruções de impressão do navegador em 

questão. 

  

 
Os documentos .xls e .doc podem ser alterados como preferir. 

Opções de ação 
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Observações 
O presente documento poderá ser alterado sem aviso prévio. 

Verifique frequentemente se há nova versão. 
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