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No dia 19 de setembro de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM - celebrou 110 anos de existência.
Desde sua origem até os dias atuais, este Instituto desenvolve suas
atividades para a proteção de seus beneficiários, constituídos por
pensionistas, militares estaduais (policiais e bombeiros) e seus respectivos
dependentes. 

Com Sede na Capital e quinze Representações Regionais espalhadas pelo
estado de Minas Gerais, o IPSM tem como competência a prestação
previdenciária e a assistência à saúde de seus beneficiários, bem como a
gestão do regime próprio de previdência dos militares do Estado.
  
São serviços importantes e relevantes, pela garantia e qualidade que são
executados para os integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, e
Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais – CBMMG, que lhes dão plena
tranquilidade para o exercício de suas competências legais. Esses
profissionais são os responsáveis constitucionalmente, pela preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A atuação do Instituto é voltada para o desenvolvimento de soluções
essenciais à garantia dos direitos previdenciários e de assistência à saúde
de pensionistas, militares estaduais e seus dependentes, conforme previsto
na Lei nº 10.366, de 28/12/1990. No campo da saúde, destacamos que o
Instituto credencia uma rede com diversos prestadores de serviços,
integrada por hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios e
farmácias em diversas especialidades localizadas pelo território do estado
de Minas Gerais. Na previdência, além dos valores pagos relativos às
pensões, destacamos a cobertura de outras verbas previdenciárias, como
por exemplo, auxílio funeral, natalidade e pecúlio pela morte do militar, tudo
objetivando o bem-estar da Família Militar Mineira. 

Este documento apresenta ações e realizações que, durante a gestão de
2017 a 2021, objetivaram o desempenho de nossa missão institucional.

INTRODUÇÃO
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

Garantir os benefícios previdenciários e promover a atenção à saúde, com
sustentabilidade, em prol da qualidade de vida e da proteção social da Família
Militar Mineira.

Ser reconhecido pela excelência e inovação na gestão dos benefícios
previdenciários e na promoção da assistência à saúde aos militares do Estado
de Minas Gerais.

Efetividade, Ética, Impessoalidade, Inovação, Integridade, Legalidade,
Solidariedade, Sustentabilidade, Transparência.

Missão

Visão

Princípios e Valores
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O IPSM tem como competência a prestação previdenciária e a assistência à saúde
de seus beneficiários, bem como a gestão do regime próprio de previdência dos
militares do Estado, conforme regulamento do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais a que se refere o Decreto nº 48.064/2020 e a Lei
nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990.

Além das normas estaduais e nos termos da Lei Federal 13.954/2019, que institui o
Sistema de Proteção Social dos Militares, compete ao IPSM, no âmbito do estado de
Minas Gerais, gerir e prestar a pensão, saúde e assistência aos militares.

ESTRUTURA E
COMPETÊNCIAS LEGAIS
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Alinhado às diretrizes governamentais e ao Plano de Reestruturação do IPSM, o
Instituto traçou o seu escopo de atuação, revisitou a identidade organizacional
e elaborou seu Planejamento Estratégico para o biênio 2022-2023. A versão
impressa do documento foi lançada na cerimônia pelos 110 anos do IPSM, em
outubro de 2021.

Na concepção do mapa estratégico foram consideradas 5 perspectivas:
Beneficiários; Pessoas; Processos Internos; Logística e Tecnologia; e Finanças,
dentro das quais as equipes puderam propor objetivos estratégicos e os
projetos correlatos.

A implementação do planejamento estratégico nos próximos anos se dará por
meio da execução dos projetos indicados pelas áreas, traçando o caminho
para alcançar os objetivos propostos e, em consequência, a efetivação da
estratégia.

O Planejamento Estratégico 2022-2023 representa um importante passo da
gestão, ao rever a estratégia aplicada ao longo dos anos e buscar uma
proposta voltada para a simplificação e modernização administrativa,
melhoria contínua e sustentabilidade, cumprindo nossa missão de garantir os
benefícios previdenciários e promover a atenção à saúde, em prol da
qualidade de vida e da proteção social dos nossos beneficiários. 

Além disso, o investimento no desenvolvimento de pessoas do Instituto
proporcionará o crescimento da nossa instituição por meio de uma base
sólida e bem fundamentada, de forma que o ambiente esteja mais integrado e
as pessoas focadas na mesma direção.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 
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IPSM EM NÚMEROS

beneficiários do IPSM

SEGURADOS DA
PREVIDÊNCIA

ativos veteranos

127.197
PENSIONISTAS

DEPENDENTES 
DE SEGURADOS

40.302

221.997

40.070

13.494
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Clínicas e
consultórios
odontológicos 

Clínicas e
consultórios
médicos

685 2.288

Hospitais Hospitais em
outros Estados

298 4

Laboratórios
clínicos 

743

Farmácias e
Drogarias 

Clínicas de
Serviços de
Equoterapia

125

5

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

REDE ORGÂNICA E CREDENCIADA
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Núcleos de
Atenção Integral
à Saúde – NAIS -
Atendimento
Primário

65

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Profissionais
pró-labore
(médicos,
dentistas,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
nutricionista) 

147

REDE ORGÂNICA E CREDENCIADA
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165 Concursado Efetivo 

QUADRO FUNCIONAL

35 Recrutamento Amplo 

4 Diretores

671Terceirizados

13Estagiários

31Militares Reconvocados 

919 colaboradores.
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RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 



Em 2018, o IPSM iniciou um Plano de Reestruturação com o desafio de construir
bases de uma visão voltada para o desenvolvimento institucional com o objetivo
principal de continuar gerando valor para a Família Militar Mineira e garantir a
sustentabilidade organizacional. Dessa forma, foram desencadeados vários
projetos para a inovação do Instituto em suas diversas áreas e níveis
organizacionais.

Neste contexto, e alinhado à reforma administrativa do Estado, a Diretoria do
IPSM coordenou, internamente, a elaboração do Decreto nº 48.064, publicado em
16 de outubro de 2020, que contém o Regulamento do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares de Minas Gerais, revogando o Decreto nº 45.741/2011.
Esta normativa reorganizou as unidades administrativas do Instituto, adequando
a estrutura organizacional e suas respectivas competências e atribuições à
evolução dos processos e serviços do IPSM ao longo dos anos. A nova estrutura
substituiu as Divisões por Gerências e os Serviços por Departamentos, trazendo
um arranjo mais moderno e alinhado à prática gerencial. Além disso, a
reestruturação nivelou os cargos e funções.

Entre outras mudanças na estrutura organizacional, cabe destacar que a
Assessoria de Apoio Técnico - AAT, a Assessoria de Comunicação Social -
ASCOM e a Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI, passaram a estar
vinculadas à Diretoria-Geral, ocupando uma posição mais estratégica. Além da
criação das gerências: Gerência de Pensões, Auxílios e Monitoramento, na área
de Previdência; Gerência de Logística na área de Gestão, Planejamento e
Finanças; e da Gerência de Credenciamento e Gestão da Rede de Saúde, na
Diretoria de Saúde. Na nova estrutura, as Representações Regionais também
passaram a compor o organograma, estando hierarquicamente subordinadas à
Diretoria Geral.

RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

Plano de Reestruturação do IPSM

16



Região da PMMG Unidade IPSM/Representação Regional

1ª RPM Sede IPSM

2ª RPM Sede IPSM

3ª RPM Sede IPSM

4ª RPM Juiz de Fora

5ª RPM Uberaba

6ª RPM Lavras

7ª RPM Divinópolis

8ª RPM Governador Valadares

9ª RPM Uberlândia

10ª RPM Patos de Minas

11ª RPM Montes Claros

12ª RPM Ipatinga

13ª RPM Barbacena

14ª RPM Curvelo

15ª RPM Teófilo Otoni

16ª RPM Unaí

17ª RPM Pouso Alegre

18ª RPM Poços de Caldas

19ª RPM Sede IPSM

O novo Decreto trouxe a necessidade de revisão das Portarias do Instituto, sendo
avaliadas 40 Portarias que estão em fase final de publicação. Além disso, foi
feito um estudo que resultou na reestruturação das Representações Regionais
do IPSM no interior, com remanejamento de colaboradores e estrutura para
outras localidades, com o objetivo de melhor atender aos beneficiários e
credenciados. O Instituto está presente em todo o Estado de Minas Gerais de
forma capilar, através de nossas 15 Representações Regionais abrangendo as 19
Regiões da Polícia Militar - RPM. As unidades regionais atuam na prestação dos
diversos serviços que competem ao IPSM, atendendo aos beneficiários no interior
do Estado, representando o Instituto em toda a Minas Gerais.

RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 
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Tabela 1 - Regiões da Polícia Militar e as unidades do IPSM correspondentes



RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

Uma das premissas importantes para a gestão é a evolução do atendimento ao
público externo, principalmente aos beneficiários. Neste âmbito, em 2020 a
Central de Telefonia foi remodelada tornando o atendimento mais ágil e
qualificado. As mudanças consistiram na retomada da utilização do sistema de
gerenciamento de chamadas telefônicas, bem como a estruturação de uma
central de atendimento telefônico com adequação do número de atendentes,
revisão da Central de Ajuda, material de treinamento e acompanhamento do
desempenho da equipe de atendimento.

Ainda com foco na modernização dos meios de comunicação do Instituto e a
acessibilidade dos beneficiários e prestadores credenciados ao IPSM, foram
trabalhados outros canais de acesso como o assistente virtual, aplicativo mobile,
perfil nas redes sociais, portal do beneficiário, além de melhorias nas páginas do
site institucional.

Relacionamento com o público externo
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RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

A adequação à LGPD pela Administração Pública
pressupõe o trabalho com uma ampla gama de
atividades, processos e estratégias. Sendo assim,
no ano de 2020, o IPSM deu início ao processo de
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD, nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
por meio da instituição de um grupo de trabalho,
com o objetivo de promover a implementação das
disposições da referida Lei. 

O IPSM vem cumprindo as fases do plano de
adequação à LGPD sempre em dia com o
cronograma estabelecido pelo Comitê Estadual de
Proteção de Dados Pessoais – CEPD, instituído pelo
Decreto Estadual nº 48.237 de 22 de julho de 2021,
que dividiu as ações de adequação dos órgãos do
estado de Minas Gerais em 07 (sete) fases. Até o
final de 2021 foram concluídas três etapas e a 4ª
etapa está em andamento.

Conforme plano de adequação do IPSM, o Grupo de
Estudos vem implementando diversas medidas
importantes, como: adequação dos contratos e
editais do IPSM; mapeamento dos processos do
Instituto; criação de Minutas Padrão para Termos
de Uso e Privacidade e Política de Cookies em
softwares e site do IPSM; aplicação do questionário
Formulário de Cultura Organizacional; divulgações
de cursos e materiais informativos sobre a LGPD e
capacitação dos membros do Grupo de Estudo da
referida Lei.

Adequação à Lei Geral De Proteção De
Dados Pessoais - LGPD

AGENTES EXTERNOS

19



RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

O nível de maturidade de adequação à LGPD contempla as dimensões:
Governança, Conformidade legal e respeito aos princípios, Transparência e
direitos do titular, Rastreabilidade, Adequação de contratos e de relações com
parceiros, Segurança da Informação e Violação de dados (dimensões
numeradas de 1 a 7 no gráfico).

O Comitê Estadual de Proteção de Dados Pessoais – CEPD, instituiu que, ao final
do ano de 2021, cada orgão do Estado alcançasse o nível Básico de maturidade
de adequação à Lei. Assim, em 31/03/2021, o IPSM havia obtido um índice de
adequação de 0,36 ou seja, nível "básico". Após medidas de adequação
aplicadas pelo Grupo de Estudo do IPSM, o índice subiu para 0,69, em nível
intermediário. 

Nível de adequação da LGPD no
IPSM

AGENTES EXTERNOS
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Gráfico 1 - Nível de Maturidade de adequação do IPSM à LGPD



O Instituto tem como competência a prestação previdenciária e a assistência à
saúde de seus beneficiários, dentre eles os policiais e bombeiros militares,
empregados na linha de frente ao combate à pandemia. Como se vê, são
competências que não puderam sofrer interrupções e as medidas adotadas
foram suficientes para dar continuidade às atividades deste Instituto.

Tendo em vista o cenário de calamidade pública e considerando a necessidade
de continuidade do trabalho no Instituto no ano de 2020, a administração do
IPSM buscou apoiar os setores para desenvolver o seu trabalho de acordo com a
nova realidade, sempre atenta ao compromisso de garantir os benefícios
previdenciários e de saúde aos militares de Minas. 

A pandemia causada pela COVID-19 trouxe mudanças significativas na forma de
trabalho no IPSM, antecipando tendências que vinham sendo gradativamente
implantadas nas instituições privadas como: home office, reuniões e
capacitações de forma online. A grande mudança trazida pela COVID-19 foi a
implantação do home office (teletrabalho) e a criação de medidas de
segurança, conforme estabelecida pelo Governo do Estado, mediante
cumprimento integral das Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19. 

Cabe, ainda, relatar que o IPSM participou da montagem do Hospital de
Campanha de Minas Gerais, recrutando e treinando profissionais de saúde para
combate à COVID-19. Além disso, o IPSM auxiliou a Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG, apresentando funcionários e os recrutando
para a rede hospitalar do Estado.

RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

Enfrentamento à Pandemia

AGENTES EXTERNOS

21



RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

A Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12 de novembro de 2019, ampliou a
competência privativa da União para editar normas gerais em matéria de
organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, incluindo
no inciso XXI do art. 22 a expressão “inatividade e pensões”. A alteração
promoveu uma federalização da disciplina referente à inatividade funcional dos
policiais militares, que antes era regida pelas normas estaduais, passando a ser
de competência da União estabelecer as normas gerais, resguardada a
competência legislativa suplementar ou específica dos Estados sobre a matéria. 
Nesse norte, a Lei Federal nº 13.954/2019 veio dispor sobre o Sistema de Proteção
Social dos Militares, alterando o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que
reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e
do Distrito Federal. 

Na qualidade de norma geral, a Lei Federal n° 13.954/2019 não afasta a
aplicação das legislações estaduais naquilo que forem compatíveis com a
norma geral, colocando os militares estaduais com “status” de simetria
constitucional com as forças armadas. Sendo assim, a Lei Federal n° 13.954 deve
ser entendida nesse contexto constitucional, como norma geral, prevalecendo no
âmbito do Estado de Minas Gerais, a legislação estadual naquilo que for
compatível com a norma geral. 

Importante destacar que a federalização não foi absoluta, porquanto o inciso
XXI, do art. 22, da Constituição de 1988 passou a atribuir à União a competência
legislativa para estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência
legislativa suplementar ou específica dos Estados membros sobre a matéria.
Com efeito, a EC 103/2019 manteve a redação do §1°, do art. 42 e do inciso X, §3°,
do art. 142, da Constituição de 1988, mas a nova ordem constitucional vigente
após a EC 103/2019 impõe a harmonização das normas, devendo o intérprete,
forte no princípio da unidade da Constituição, encontrar um entendimento que
afaste o aparente antagonismo entre as regras. E, nesse sentido, a melhor
interpretação conduz ao entendimento de que a competência privativa da União
para legislar com normas gerais sobre a inatividade dos militares estaduais não
exclui a competência legislativa suplementar dos Estados. 

Sistema de Proteção Social (Lei Federal
nº 13.954/2019)

AGENTES EXTERNOS
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RESULTADOS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

O IPSM aderiu, em 2021, ao Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção (PNPC) e concluiu a
primeira fase das ações, recebendo a Marca de
Participante do Programa. Uma forma de
demonstração pública do compromisso dessa
gestão com a melhoria dos controles, governança
e da integridade em suas rotinas.
 
O Programa é voltado a todos os gestores das
organizações públicas (das três esferas de
governo e dos três poderes em todos os estados
da federação) e tem o objetivo de reduzir os
níveis de fraude e corrupção no Brasil a
patamares similares aos de países desenvolvidos.

Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção

AGENTES EXTERNOS
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Recurso extraordinário sobre a
contribuição dos militares veteranos
Em 2021, o Supremo Tribunal Federal - STF julgou questão afeta à contribuição dos
militares veteranos de forma definitiva, no tema 160. Em razão do julgamento, ficou
estabelecido o entendimento do STF de que o militar tem norma própria e não se
aplicam ao militar as normas de contribuição do servidor público. Assim, na medida
em que os processos pendentes no Tribunal de Justiça do Estado - TJMG estão sendo
julgados, o IPSM promove a execução dos valores devidos e não pagos pelos militares.

Para tanto, foi instituído, pelo IPSM, um programa para negociação dos valores junto
aos militares, evitando custos processuais. A partir das negociações, foram firmados
99 acordos (até dezembro de 2021) que estão trazendo aos cofres do Estado a
recuperação de mais de 5 milhões de reais.

Figura 1 - Selo de participante do Programa
Nacional de Prevenção à Corrupção



RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

APOIO
TÉCNICO À
GESTÃO



No segundo semestre de 2020, a partir da
contratação de consultoria especializada, a AAT
deu início à gestão de processos no IPSM,
coordenando o mapeamento e análise de
melhoria dos processos das diversas áreas do
Instituto, o que resultou na avaliação e
modelagem de 23 processos nos anos de 2020
e 2021, provocando mudanças operacionais
estratégicas como a reorganização de algumas
equipes e a simplificação de procedimentos.

No ano de 2020, a Assessoria de Apoio Técnico foi reformulada na estrutura do IPSM,
com o objetivo de assessorar os dirigentes na tomada de decisão e buscar soluções
estratégicas inovadoras, promovendo a melhoria contínua dos processos, serviços e
projetos e fortalecendo a gestão estratégica e o alinhamento organizacional. A
atuação dessa assessoria é orientada para o nível organizacional e abrange, dentre
outras atribuições, atividades relacionadas à gestão de processos, gestão de projetos
e acompanhamento do portfólio, planejamento estratégico, gestão do conhecimento,
além de promover a integração das áreas e acompanhar, coordenar e apoiar as
ações estratégicas e setoriais do IPSM.

Mapeamento de Processos

A metodologia precursora dos trabalhos foi a
instrução por treinamento, sendo, portanto,
ministrado o Treinamento de Modelagem de
Processos de Negócios utilizando a notação
BPMN ("Business Process Modeling
Notation"), com a carga horária total de 30h
e participação de 14 colaboradores.

25

Apoio Técnico à Gestão



A primeira etapa consistiu na construção das cadeias de valor, identificando os
objetivos estratégicos e os principais processos de cada área, seguida de
seleção dos processos prioritários para estudo. As equipes estudaram os
processos selecionados, preenchendo uma documentação disponibilizada pela
AAT, que serviu de base e orientação para modelar o processo da maneira que
vinha sendo realizado até aquele momento. Após a análise dos pontos críticos,
remodelaram o processo com as devidas melhorias e atualizaram a respectiva
ficha que registra o processo. Todo o trabalho realizado contou com o apoio e
validação da alta gestão.

Uma etapa importante é a divulgação interna da modelagem dos processos
para que todos os colaboradores do Instituto possam conhecê-los, e também a
gravação e disponibilização de um vídeo explicativo do processo.

A figura, a seguir, retrata o processo “Modelagem dos Processos”, ilustrando
como um exemplo do trabalho desenvolvido.

26

Figura 2 - Modelagem dos Processos



Gestão de Projetos

Por meio da consultoria, também foi possível dar início a implantação do
gerenciamento de projetos visando um monitoramento mais eficiente dos
projetos e respectivas entregas, contribuindo para uma maior efetividade no
planejamento, execução e finalização das ações e seus resultados e
indicadores. Para introdução nessa temática, foi realizado o Treinamento de
Gestão de Projetos nos meses de março e abril/2021, com carga horária de 30
horas, capacitando 28 colaboradores. Após o treinamento, as equipes das áreas
começaram a conduzir seus projetos a partir da metodologia do gerenciamento
de projetos.

É importante ressaltar que o Instituto
adquiriu recentemente uma
ferramenta de gestão de projetos,
cuja implantação está prevista para
os primeiros meses de 2022. Portanto,
as metodologias de gestão de
projetos utilizadas foram escolhidas
de forma que pudessem ser melhor
assimiladas na fase de transição para
a ferramenta. Portanto, aplicou-se
Kanban; PMCanvas; Canvas de
proposta de valor e Plano de projetos.

Nesse contexto, a AAT faz o assessoramento de projetos das diversas áreas do
Instituto, orientando na etapa de planejamento e também parte da execução, e
instruindo sobre metodologias, ferramentas e documentação relacionadas a
projetos. Além disso, acompanha ativamente o portfólio de projetos de
Tecnologia da Informação, por meio de reuniões semanais para verificação do
andamento e alinhamento dos projetos de desenvolvimento de sistemas. 
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Em contribuição à construção da estratégia, utilizou-se do método da Matriz
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) para análise dos
ambientes interno e externo do IPSM, a fim de identificar os aspectos que
possam impactar na estratégia institucional. Para o seu desenvolvimento, foram
definidos os objetivos estratégicos de cada área, sendo distribuídos em 5
perspectivas: Beneficiários; Pessoas; Processos Internos; Logística e Tecnologia; e
Finanças. Tais objetivos são desdobrados em projetos prioritários a serem
executados para o alcance do plano proposto. A metodologia adotada garantiu
a participação de colaboradores das diversas áreas do Instituto, no processo de
definição de objetivos estratégicos e respectivos projetos, o que possibilitou o
real envolvimento e comprometimento dos setores com o planejamento
estabelecido para os próximos anos. 

A execução dos projetos seguirá as metodologias de gerenciamento de projetos
e serão acompanhados pela AAT em uma Ferramenta de Gestão de Projetos.
Dessa forma, o portfólio de projetos estratégicos será monitorado utilizando
indicadores de execução, bem como reuniões com a Direção para validação
dos avanços. 

Planejamento Estratégico

No segundo semestre de 2021, a AAT coordenou a elaboração do Planejamento
Estratégico em conjunto com os diretores, gerentes e chefes de departamentos
e assessorias. O Planejamento Estratégico do IPSM foi desenvolvido para o biênio
2022-2023 e traz uma revisão da identidade organizacional, incluindo aspectos
mais atuais e igualmente necessários como a sustentabilidade e a inovação. 
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RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

COMUNICAÇÃO



Informar e dialogar são metas para uma comunicação oficial comprometida.
Atuando desde 2014 nesse propósito, a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
do IPSM tem trabalhado para comunicar de forma objetiva, assertiva e
transparente com os beneficiários, colaboradores, parceiros, corporações
militares, imprensa e entidades representativas.

A área de comunicação do Instituto é responsável por administrar a informação
a ser veiculada pelos meios de comunicação e mídias sociais; pela manutenção
e promoção da imagem institucional do IPSM; e pela comunicação interna com
colaboradores. Sua base de atuação é o planejamento de ações e atividades
que visam consolidar a imagem do órgão perante seus públicos prioritários.

No período de novembro de 2017 a dezembro de 2021, a ASCOM passou por
diversas transformações e grande parte das ações foi desenvolvida na
perspectiva de fazer o IPSM ser reconhecido pela excelência e inovação na
gestão dos benefícios previdenciários e de assistência à saúde. O Decreto
N°48.064/2020 regulamentou as atividades da Assessoria de Comunicação,
responsável por promover as atividades de comunicação social,
compreendendo imprensa, publicidade, propaganda, relações públicas e
promoção de eventos do IPSM.

Apesar da capilaridade do Instituto, que possui unidades distribuídas em todas
as Regiões da PMMG, a ASCOM tem conseguido desenvolver um trabalho de
destaque, atuando em conjunto com os demais setores. O objetivo é mostrar ao
público interno e externo as ações desenvolvidas pela administração, com foco
na divulgação dos serviços ofertados.

Comunicação

Manter um bom relacionamento com
todos os setores da Instituição é
primordial para que se possa
desenvolver uma comunicação
integrada, que atenda a todos os
públicos de forma satisfatória. Os
trabalhos de divulgação envolvem
ações institucionais e pontuais, além
das atividades, projetos e programas,
que são desenvolvidos no dia a dia.
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Site

O site do IPSM é um dos veículos de comunicação que possui maior impacto e
alcance na comunidade interna e externa. Atua na divulgação de serviços de
maneira acessível, visando atender as demandas por informações dos
diferentes públicos. Entre outubro de 2018 e dezembro de 2021 foram mais 15
milhões de visualização de páginas em nosso site, que também oferece aos
beneficiários, credenciados e cidadãos comuns a opção do ‘Fale conosco’ – que
desde 2018 obteve 38 mil demandas cadastradas.

Grande parte das iniciativas de melhoria e atualizações relacionadas ao site do
IPSM são da Assessoria de Tecnologia da Informação, destacamos aqui
iniciativas trabalhadas em parceria e que, pela natureza da atividade, são
conexas às duas áreas.

Em 2018, o site do IPSM passou por uma reestruturação de layout e conteúdo,
tornando-se uma plataforma mais moderna e amigável. Foi criado o Menu ‘Fale
com o IPSM’, onde ficam reunidos em uma só página os links para o Fale
Conosco, WhatsApp e para as páginas oficiais do Instituto no Instagram e
Facebook, o que tem garantido maior alcance do conteúdo divulgado e maior
compartilhamento de informações entre os beneficiários.
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Figura 3 - Indicadores do site do IPSM



Figura 4 - Site Versão 2015
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Entre 2019 e 2020, novidades como o Portal do Beneficiário, Central de Ajuda e
criação do Assistente Virtual trouxeram novas perspectivas para o usuário. Ainda
em 2020, ficou definida a atualização dos menus fixos periodicamente, a fim de
corresponder ao perfil dos visitantes da página que buscam por informações do
Instituto.

Já em 2021, foram inseridas ferramentas de acessibilidade e reorganizados os
serviços disponíveis nos ‘MENUS’ Saúde e Previdência.

Estar sempre atento aos interesses e necessidades do nosso público e se
adequar às novas perspectivas, formas de acesso e obtenção de informação é,
sem dúvidas, um dos maiores desafios da Comunicação em relação ao site do
IPSM. Estamos em constante análise a fim de conferir mais praticidade,
objetividade e transparência, garantindo a acessibilidade e qualidade do
conteúdo disponibilizado.

Figura 5 - Site Versão 2021
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Criado em 2019, o Portal do Beneficiário trouxe mais praticidade e segurança aos
beneficiários, facilitando o acesso aos serviços oferecidos pelo Instituto em
ambiente virtual. Dentro da plataforma, são disponibilizados serviços específicos
de acordo com o perfil dos usuários (militar, dependente e pensionista).

Lançada em 2020, a Central de Ajuda permite a busca de informações no site
por palavra-chave, além de acesso às respostas das principais perguntas
relacionadas ao IPSM. A atualização das informações disponibilizadas é de
responsabilidade da ASCOM, que periodicamente solicita aos setores revisão
dos dados, para posterior lançamento.
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Figura 6 - Página do Portal do Beneficiário

Figura 7 - Página da Central de Ajuda



Comunicação Interna

A comunicação interna é um conjunto de ações que visam facilitar a
transmissão de mensagens estratégicas dentro de uma organização. Também é
por meio dessas ações que há transmissão de conhecimento dentro da
Instituição, garantindo mais eficiência e permitindo maior colaboração entre as
pessoas.

A fim de facilitar o acesso dos colaboradores às informações referentes aos
atos administrativos, ações normativas internas, gestão de Recursos Humanos,
além de notícias e comunicados referentes à Instituição e à vida funcional do
servidor, foi criado, em 2018, o Boletim Interno do IPSM. Ao longo dos anos, o
periódico passou por algumas adaptações e foi regulamentado pela Portaria
936/20. A publicação é dividida em três partes: Assuntos Normativos, Assuntos
de Pessoal e Assuntos Diversos.
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Figura 8 - Boletim Interno



Buscando reconhecer a importância de cada colaborador e parabenizá-los pelo
aniversário, a Assessoria de Comunicação envia, desde 2018, cartões de
aniversário em nome da Diretoria para todos os colaboradores ativos.
Atualmente, os cartões são enviados via WhatsApp corporativo.

A definição dos projetos prioritários do setor, em 2020, permitiu o planejamento
de ações específicas. Assim, trabalhar a cultura e clima organizacional tornou-
se um objetivo de atuação e, considerando que a comunicação interna tem um
grande poder de elevar o sentimento de pertencimento por parte dos
colaboradores, vislumbrou-se a possibilidade de criar um novo canal de
comunicação, o Jornal Conexão. Diferente do Boletim Interno, este veículo tem
uma única página, com formatação mais desenhada e linguagem direta.
Mensalmente, o documento é enviado por e-mail e pelo WhatsApp, em formato
de imagem.
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Figura 9 - Cartões de aniversário

Figura 10 - Jornal Conexão



Outra ação que merece destaque em relação à comunicação com o
colaborador é a prática do envio de comunicados em formatos e layouts
modernos e de fácil compreensão. Os comunicados internos são centralizados
na Assessoria de Comunicação, que produz peças gráficas, com texto e
imagens que facilitam a leitura e entendimento.
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Figura 11 - Comunicados internos



O Informativo ‘Gestão em Foco’ também é uma ação interna de divulgação de
informações. Iniciativa do Departamento de Logística e Transporte, em parceria
com a ASCOM, o informe é divulgado mensalmente a todos os colaboradores do
IPSM, tanto na Capital como no interior. Através desse informativo o público
interno do IPSM conhece as rotinas e serviços prestados pelo setor de logística,
bem como tem informações sobre as formas de acesso.
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Canais de Solicitação de Informação

Além dos canais oficiais de comunicação, criados e controlados pelo Instituto,
existem dois sistemas do Estado que permitem ao Cidadão o cadastro de
pedidos de informação, bem como reclamação, sugestão ou elogio: o e-SIC e o
Fale Conosco. O Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão (e-
SIC) é controlado pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais -
CGE/MG e permite o registro de solicitações de acesso a informações por
qualquer pessoa, física ou jurídica. O Fale Conosco é o termo usado para definir
o tipo de atendimento prestado, por meio eletrônico, a partir de mensagens no
sítio da instituição, e existe para auxiliar o órgão na escuta e solução de
problemas dos usuários que não tiveram o desfecho esperado através dos
canais principais do IPSM. Gerenciado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, o sistema fica em uma
plataforma denominada ‘bpms’, da Prodemge, e cada órgão possui pontos
focais que administram as demandas recebidas.

Por meio dos sistemas, além de fazer o pedido de informação, é possível
acompanhá-lo pelo número de protocolo gerado. No caso do e-sic, o cidadão
pode entrar com recursos, em 1ª instância o recurso é direcionado ao dirigente
máximo do órgão e o recurso em 2ª instância vai para a CGE. Já no Fale
Conosco, é possível reabrir a demanda e o próprio administrador do sistema no
IPSM é quem conclui o atendimento.

De 2017 a 2021 o IPSM recebeu 69 pedidos de acesso à informação através do e-
sic. Se compararmos ao número de registros de Fale Conosco, a diferença é
exorbitante. No mesmo período, o Sistema da SEPLAG registrou mais de 38 mil
demandas. O Fale Conosco é administrado pela ASCOM, a partir de um relatório
que a SEPLAG envia mensalmente com Índice de Atendimento e Índice de
Qualidade ao Cidadão. Desde o segundo semestre de 2019, a Diretoria tem
exigido um envolvimento maior das chefias no gerenciamento das demandas
recebidas, estabelecendo prazos mais rigorosos. Hoje, o IPSM tem 100% das
demandas do Fale Conosco atendidas dentro do prazo definido pela SEPLAG (2
dias úteis). O objetivo é prestar um atendimento de qualidade e também
detectar falhas, reavaliar processos, realinhar estratégias e criar soluções que
levem ao aperfeiçoamento dos serviços prestados. No final de 2021, realizamos
uma pesquisa* sobre a qualidade do nosso atendimento e mais de 75% dos
beneficiários afirmaram que tiveram acesso às informações que precisavam.

39

Você teve acesso às informações que precisava?*

Gráfico 2 - Acesso à informação



Redes Sociais

Visando uma comunicação estratégica e
de alto alcance, a partir de 2017 foram
criadas a Fanpage Oficial do IPSM no
Facebook e a página oficial no Instagram.
As publicações acontecem de forma
integrada e os conteúdos possuem uma
linguagem mais direta e específica.

Por ser um órgão que presta serviço para
um público especifico, a Família Militar
Mineira, as postagens são sempre
direcionadas para os serviços prestados,
o que não impede o compartilhamento de
algumas informações de interesse geral,
como dicas de saúde, orientações sobre
vacinação, informações sobre clima e
outros.

A página oficial do IPSM no Facebook
possui hoje 3000 curtidas. Entre 2017 e
2021 foram realizadas 566 postagens, com
mais de 20 mil curtidas. Uma análise da
própria plataforma demonstra que 64%
das pessoas que curtiram a página do
IPSM são mulheres, a faixa etária de maior
concentração é de 35 a 44 anos.
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Figura 12 - Indicadores redes sociais - Curtidas Facebook



Em 2020, o perfil passou a receber perguntas, reclamações e elogios em sua caixa de
mensagens e tornou-se um canal mais rápido e eficiente para alcançar os
beneficiários do IPSM. 

Busca-se sempre o aprimoramento da
linguagem adequada aos públicos, com a
elaboração de textos criativos, a criação de
postagens que atraiam a atenção e consolidem
uma perspectiva de interação.
No Instagram, a página foi criada posteriormente,
com o intuito de inserir a instituição em uma
rede social que, na época, estava em ascensão e
começava a ser utilizada por diversas
instituições. Atualmente, a página do IPSM no
Instagram conta com 5.700 seguidores. Entre
2017 e 2021, a página alcançou 573,5 mil pessoas
e obteve mais de 1, 5 mi de impressões.
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Figura 13 - Indicadores redes sociais - Métricas do Instagram



Gráfico 3 - Crescimento do público no Instagram - 2018 a 2021
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Figura 14 - Página Oficial do IPSM no Instagram



Eventos

Aniversário do Instituto

As origens históricas do IPSM remontam ao ano de 1903, quando esboçaram-se
tentativas de organizar uma sociedade de amparo à família dos militares do
Estado de Minas Gerais. Em 19 de setembro de 1911, foi sancionada a Lei Nº 565
que instituiu a “Caixa Beneficente da Força Pública de Minas Gerais”, hoje IPSM.
Desde 2017, anualmente, é realizada uma solenidade cívica em comemoração
ao aniversário do Instituto, também nesta data é realizado um culto ecumênico
em comemoração ao Dia do Pensionista. Em 2020 e 2021, anos de pandemia, as
solenidades foram transmitidas online. Além disso, nos dois últimos anos, a
Diretoria inovou com a publicação de um livro em 2020 – contando a história do
IPSM e os avanços ao longo dos anos - e o lançamento do Planejamento
Estratégico, em 2021. Ainda em 2021, foram realizados webinários e publicação
de vídeos com depoimentos de servidores e beneficiários.

Não é mais novidade para ninguém que as redes sociais são as grandes
aliadas das empresas. É a partir das redes sociais que as ações e serviços
podem dialogar de forma expansiva com o público. Apesar do crescimento
limitado, parte pela especificidade do público, parte por priorizar o
crescimento orgânico, a presença do IPSM nas redes sociais é um grande
diferencial e revela o comprometimento da gestão com o atendimento,
acolhimento e transparência.

Destaque Administrativo

Trimestralmente, o IPSM presta
homenagem a servidores efetivos,
comissionados e terceirizados que se
destacam no desempenho de suas
atividades. A homenagem foi criada
em 2018, e é regulamentada pela
Portaria DG Nº 664/18. A iniciativa
revela o comprometimento da Diretoria
com o bem-estar do colaborador, já
que a homenagem é um
reconhecimento pelo papel que o
funcionário desempenha na instituição.
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Dia do Servidor

Também como forma de motivar os servidores e agradecer pela dedicação e
comprometimento, o IPSM comemora o Dia do Servidor. A data foi instituída em
28 de outubro de 1937, juntamente com a criação do Conselho Federal do
Serviço Público Civil e é comemorada no Estado. Mas as atividades referentes a
esta data entraram para o calendário anual de eventos do Instituto em 2019.
Desde então, anualmente, o órgão prepara uma semana de seminário afim de
capacitar e qualificar seus servidores, além de palestras motivacionais para
valorizar o trabalho dos servidores.

Medalha

Como forma de preservar e cultuar as tradições e os valores que sustentam a
longevidade das instituições em Minas Gerais e homenagear militares, civis e
entidades, foi instituída, em 2019, a “Medalha Coronel Manoel Soares do Couto”,
assim nomeada em deferência ao primeiro Diretor-Geral do IPSM.

Confraternização

Também compõem o calendário de eventos do IPSM festas típicas do calendário
(festa junina, leitoa à paraguaia, festa de fim de ano). De 2017 a 2019, o IPSM
realizou eventos internos com o objetivo de integrar os colaboradores e
aproximar a instituição dos familiares, criando um ambiente mais harmônico. Em
2021, com a flexibilização da pandemia, a Confraternização de Fim de Ano foi
retomada.

A “Medalha Coronel Manoel Soares do Couto”
é destinada a condecorar personalidades
militares e civis e instituições que
contribuam de maneira ímpar para o
engrandecimento do IPSM e se destacam,
quer seja pela responsabilidade, ética,
dedicação e seriedade, valores
indissociáveis, convergentes e que se
complementam para a obtenção de
objetivos individuais e institucionais, com
que atuam e participam do cotidiano do
IPSM. Desde a sua criação, a solenidade de
entrega das Medalhas tem sido realizada
anualmente, juntamente com as
comemorações pelo Aniversário do IPSM.
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RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO



A área de Tecnologia da Informação (TI) no IPSM atua no gerenciamento das
ações relativas à tecnologia da informação e comunicação – TIC, abrangendo o
planejamento, análise e desenvolvimento de sistemas, gerenciamento e
operacionalização de sistemas terceirizados, gerenciamento e sustentação dos
recursos de infraestrutura e, ainda, suporte técnico em software e hardware ao
usuário interno e externo do Instituto.

Nos últimos três anos, o IPSM vem passando por significativas mudanças
tecnológicas voltadas para a celeridade, segurança e otimização na
disponibilização dos serviços de Saúde e Previdência, agregando mais valor e
facilidades para os nossos beneficiários. Podemos elencar como principais:
Validação Biométrica do beneficiário para acesso aos serviços de saúde na rede
própria - Rede Orgânica; Aplicativo nas plataformas Android e IOS com acesso
ao Cartão de Saúde Virtual; Requerimento Digital dos auxílios previdenciários
(Natalidade, Funeral, Pensão e Pecúlio) e dos reembolsos de saúde (Ótica,
Aparelho Auditivo, CPAP, BIPAP); Central de Ajuda e o Assistente Virtual como
funcionalidades de interação online com o beneficiário no intuito de auxiliá-lo na
solicitação de serviços, bem como dirimir suas dúvidas em tempo real. Citamos
também, a integração com os Correios, viabilizando o recadastramento das
pensionistas através das agências dos Correios; e a integração que possibilitou o
convênio com Drogaria Pacheco e Droga Raia. E, ainda, os recursos para viabilizar
o Acesso Remoto aos colaboradores em home office, em virtude do cenário de
pandemia.

Em 2020, o IPSM iniciou o projeto de reestruturação organizacional que
possibilitou uma posição estratégica da Assessoria de Tecnologia da Informação
(ATI) junto à instituição e, ainda, a contratação de consultoria especializada na
identificação e modelagem de processos, propiciando uma gestão de projetos à
vista, mais célere e otimizada, bem como assistida e respaldada pela Diretoria do
Instituto.

Em consonância a esse projeto, a equipe técnica da ATI foi reorganizada em
“células” de forma a possibilitar a atuação independente e descentralizada, em
cada área fim do IPSM, possibilitando a gestão autônoma de projetos junto à
Diretoria responsável.

As informações a seguir representam uma visão geral das entregas e resultados
da área e considerou-se projetos e implementações (melhorias e atualizações),
bem como aquisição de serviços e equipamentos com vistas à otimização dos
processos, garantindo qualidade, celeridade e segurança no acesso às
informações referentes à tecnologia da informação.
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Assessoria de Tecnologia da Informação



Ano Recursos e Melhorias

2017 Implementação do Módulo Cartões - SISBEN - Sistema Beneficiário;

 Implementação dos Módulos Notas Fiscais / Pagamentos e Retenções  - Sistema de Gestão Financeira;

 Implementação dos Módulos Gestão de Pessoas / Pontos e Acessos  - Sistema de Recursos Humanos e
Operacionais SISRHO;

2018 Solicitação online para acesso à Intranet do IPSM;

 Reformulação dos processos auxílio funeral / natalidade / pecúlio / pensão / jurídicos;

 Novos recursos no SISREC – Sistema Rede Contratada;

 Cartão Digital de Saúde;

 Certificado SSL: segurança, integridade e autenticidade de dados dos portais e site do IPSM;

2019 Sistema de Gestão Oftalmológica;

 Requerimento Digital do Auxílio Natalidade - Portal do Beneficiário;

 Implementação dos Módulos de Gestão de Terceirizados / Gestão de Bolsa Estágio - SISRHO;

2020 Central de Ajuda no site do IPSM;

 Assistente Virtual no aplicativo do IPSM;

 Requerimento Digital de Auxílio Funeral e Pensão/Pecúlio;

 Cadastro Biométrico para serviços de saúde na Rede Orgânica do IPSM;

 Consulta de margem-consignação para pensionistas;

 Convênio Droga Raia e Drogaria Pacheco;

 Integração CORREIOS – recadastramento e emissão de contracheque das pensionistas do IPSM;

 Capacitação técnica nos sistemas de gerenciamento de telefonia;

2021 Portal do Credenciado – implementações de credenciamento e convênio;

 Pagamento Individualizado por CPF/CNPJ dos credenciados de saúde;

 Sistema Reembolsos - Aparelho auditivo / CPAP / BIPAP – em andamento;

 Integração GRP Minas - solução única e integrada de gestão governamental – em andamento;

 Recurso Digital para inclusão, gestão e análise de documentos de dependentes - em andamento;

 Capacitação técnica nas ferramentas de desenvolvimento de software

Planejamento, Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A Assessoria de Tecnologia da Informação busca disponibilizar soluções para
suporte aos processos operacionais de todo o Instituto, o que permite ao IPSM
agregar mais valor aos serviços oferecidos aos beneficiários, bem como
potencializar o relacionamento com empresas e entidades parceiras e facilitar os
processos de trabalho internos. Dentre os 784 recursos e melhorias entregues no
período de 2017 a 2021, nas áreas de gestão de recursos humanos e gestão
financeira, saúde e previdência, destacam-se:
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Tabela 2 - Recursos e melhorias entregues pela ATI por ano



A seguir, o número de entregas publicadas pela área de Tecnologia da
Informação, referente a sistemas, considerando melhorias, recursos, atualizações
e correções de defeitos.

Implementação da rede Wi-Fi para os colaboradores e visitantes do IPSM;
Cabeamento Estruturado e atualização do sistema visando organização e
integridade dos dispositivos conectados à rede de dados do IPSM;
Backup em nuvem dos servidores virtuais e banco de dados garantindo
segurança e integridade das informações;
Aquisição de Link Dedicado de Internet como redundância ao link da Rede
Governo fornecido pela PRODEMGE; com posterior expansão de 34MB para
100MB;
Solução de Firewall para conexão lógica das unidades do IPSM visando
integração à política de segurança e controle de acesso à internet;
Solução de Gestão do Atendimento e painel de chamada de senha visando
organização e celeridade no atendimento presencial prestado pelo IPSM;
Aquisição de equipamentos:

Gerenciamento e Sustentação dos recursos de Infraestrutura

Em relação à infraestrutura tecnológica, destacam-se as seguintes ações no
período de 2017 a 2021:

         - 134 aparelhos telefônicos para substituição e ampliação de postos de
trabalho;
      - 179 computadores - modelo Padrão e 59 computadores – modelo
Avançado para troca do parque computacional e ampliação dos postos de
trabalho;
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Gráfico 3 - Entregas da Tecnologia da Informação - 2017 a 2021



Disponibilização de impressoras multifuncionais para as Representações do
Interior e, ainda, impressoras coloridas para os trabalhos de comunicação e
publicidade;
Migração do correio eletrônico para Microsoft Office 365, aumentando para
875 caixas de email e expandindo para capacidade máxima de 50GB;
Upgrade do sistema de telefonia: implementação de sistema de
gerenciamento telefônico - URA, bem como a gravação de mensagens e
notícias de interesse do público atendido pelo IPSM e gravação das ligações,
visando celeridade e organização no direcionamento das ligações
telefônicas, otimizando o serviço telefônico da Central de Atendimento ao
Beneficiário/Credenciado; 
Aquisição de catraca adicional agilizando o tráfego de pessoas no IPSM e
reduzindo a ocorrência de falha técnica no equipamento;
Aquisição de nobreak's para as portarias das unidades do IPSM garantindo o
funcionamento ininterrupto das catracas de acesso e sistema Circuito
Fechado de Televisão - CFTV, em caso de interrupção elétrica;
Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos nobreak's garantindo o
funcionamento do parque computacional em caso de interrupção elétrica;
Viabilidade da modalidade de teletrabalho: implementação de acesso
remoto e do SIGA-ME externo;
Disponibilização de Link Dedicado de Internet e Telefonia para as
Representações do IPSM localizadas no Interior do estado de MG;
Ampliação da equipe técnica da ATI visando agilidade na entrega de
projetos TIC;
Implementação do sistema de abertura de Chamado Técnico (KACE)
promovendo padronização, agilidade e gestão das demandas TIC e
Logística/Manutenção;
Implementação dos Canais Corporativos (e-mail e WhatsApp) de contato
com a ATI;
Implementação do inventário de TI – mapeamento e gerenciamento dos
recursos de hardware e software existentes no IPSM;
Aquisição de soluções:

           - 41 notebooks para auditorias externas de profissionais da saúde;
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- Hiperconvergência e, posteriormente, expansão dessa solução,
possibilitando a expansão da capacidade de processamento e
armazenamento dos recursos do Centro de Processamento de Dados;
- CFTV, promovendo o monitoramento do tráfego de pessoas nas
dependências do IPSM;
- Firewall de Aplicação – F5, garantindo a segurança das aplicações
existentes e acessadas pelo público externo;



Aquisição de softwares relativos às seguintes demandas:
            - Gerenciamento das impressoras que utilizam o emulador da PRODEMGE
WQS3270 para a impressão de documentos;
           - Gestão e monitoramento dos recursos do CPD;
       -   Monitoramento dos servidores e dispositivos de rede, otimizando a
gestão da infraestrutura TI; 
        - Demandas gráficas e design da Assessoria da Comunicação - Adobe
Creative Cloud.

Soluções Virtuais

A vantagem competitiva das empresas passa cada vez mais pelo
desenvolvimento de novas estruturas organizacionais e novas metodologias de
gestão e planejamento, apoiadas fortemente por tecnologias de informação e
de comunicação. Nesse contexto, a Diretoria do IPSM buscou modernizar a
prestação de serviço ao usuário, bem como melhorar a experiência dos
colaboradores. Além dos avanços já citados, como otimização de processos,
criação do Portal do Beneficiário e mudanças no site, a Assessoria de Tecnologia
do Instituto desenvolveu o aplicativo IPSM, o assistente virtual e o sistema de
abertura de chamados internos.

O aplicativo (app) IPSM pode ser baixado em aparelhos com o sistema
operacional Android e iOS. Nossos beneficiários podem consultar a Rede
Credenciada, agendar consultas na Rede Orgânica, além de consultar o cartão
digital, acompanhar requerimentos, agendar atendimento presencial e diversos
outros serviços. O aplicativo concede, ainda, fácil acesso às Redes Sociais do
IPSM e ao Canal Fale Conosco, além de disponibilizar um assistente virtual, que
auxilia na execução de operações dentro da ferramenta. Entre dezembro de 2017
e dezembro de 2021 o aplicativo registrou mas de 40 mil downloads. Hoje, o IPSM
possui 89.429 pessoas ativas no Portal do Beneficiário e no app.

Em fevereiro de 2019, o Instituto iniciou o cadastramento biométrico  dos
beneficiários. A solução biométrica, por meio do cadastro digital, visa maior
segurança, agilidade e praticidade ao acesso às informações pessoais dos
segurados e seus dependentes do IPSM. Mais de 150 mil beneficiários já
realizaram o cadastro.
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Já em 2020, a Assessoria de Tecnologia da Informação criou um Sistema para a
abertura de chamados internos.  Uma ferramenta para organizar, otimizar e agilizar
o atendimento dos técnicos de informática, bem como propiciar levantamento e
análise de dados a partir dos registros de demandas. No contexto de demandas
de TIC, desde a implementação da Plataforma de Chamado Técnico-KACE, os
setores do IPSM abriram 3.241 chamados de suporte técnico (dados de abril/20 a
dezembro/21) e 1.934 chamados de desenvolvimento de sistema (dados de
agosto/20 a dezembro/21). No final do ano de 2021, foi criado mais um canal de
atendimento, por meio de WhatsApp Corporativo TI, para atendimentos simples
e/ou orientações diversas. 
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Figura 15 - Aplicativo do IPSM



RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

CONTROLADORIA
SECCIONAL 



A Controladoria Seccional - CSEC, subordinada administrativamente ao Diretor-
Geral do IPSM, é uma unidade de execução da Controladoria-Geral do Estado de
Minas Gerais - CGE/MG, à qual se subordina tecnicamente. Atua nas atividades
relativas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, à
correição administrativa, ao incremento da transparência, do acesso à
informação e ao fortalecimento da integridade e da democracia participativa.

Anualmente, a CSEC elabora o Plano de Atividade de Controle Interno - PACI:
instrumento de planejamento que visa orientar os trabalhos a serem executados
pela Controladoria Seccional no âmbito do IPSM, cujas diretrizes estão
estabelecidas na Resolução CGE nº 27/2019.

O referido documento elenca as ações a serem realizadas nas áreas de
Transparência e Integridade, Auditoria e Correição Administrativa, juntamente
com a definição dos respectivos objetivos gerais, quantitativo de mão de obra
necessária para o desenvolvimento do trabalho, período de execução, tipo de
produto emitido e outras particularidades. Prevê, ainda, o total de horas de
participação em capacitação e atividades de gerenciamento inerentes à função
de chefia da unidade administrativa.

A seguir são apresentadas informações sobre as principais atividades
desenvolvidas pela equipe da Controladoria Seccional do IPSM no período de
2017 a 2021. Para tanto, tomou-se como base tanto as ações executadas do
PACI quanto as demais demandas extraordinárias da CSEC.

Capacidade Laborativa Operacional

A capacidade laborativa operacional da CSEC é medida no PACI pela relação
da disponibilidade de homem/hora, cujo cálculo considera a totalidade de
agentes públicos que desempenhem atividades de controle interno, a carga
horária diária de trabalho e a quantidade de dias úteis no ano.

Na tabela 1, é possível identificar a alocação de homem/hora por área de
atuação e concluir que a maior parte das horas são destinadas para as
atividades de auditoria, que contemplam ações de avaliação, apuração,
consultoria e cumprimento de determinações mandatórias.
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Controladoria Seccional



Tabela 3 - Comparação entre a Capacidade laborativa planejada e a
executada por área de atuação

Transparência e Integridade

No gráfico a seguir, é possível identificar o total de produtos emitidos na ação
Transparência e Integridade no período de 2017 a 2021. Vale destacar que houve
aumento 150% no número de produtos emitidos em comparação ao exercício de
2017 ao exercício de 2021.
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Fonte: CSEC/IPSM



Auditoria

Dentre os trabalhos desenvolvidos em Auditoria no período, foram realizadas
auditagens de processos previdenciários, avaliação de despesas, prestação de
contas, locação de serviços, aquisições e contratações, licitações, tomada de
contas especial, controle interno, efetividade, além de assessoramento na
revisão do planejamento estratégico.

No período de 2017 a 2021, foi contabilizado o total 157 produtos emitidos na
ação Auditoria. Observa-se um aumento relevante na emissão dos produtos de
auditoria nos anos de 2018 e 2019 e também é possível perceber queda nos
anos de 2020 e 2021 quando comparados com os períodos de 2018 e 2019. Esta
baixa na emissão dos produtos nos últimos dois anos, pode ser justificada pela
mudança de metodologia da CGE, não sendo mais necessário a emissão de
Relatórios de Efetividade. Em que pese os relatórios de efetividade não serem
emitidos, a Controladoria continua fazendo o monitoramento do cumprimento
das recomendações.

Em comparação ao exercício de 2017, houve aumento de 92,31% no número de
produtos emitidos no exercício de 2021.

Vale descartar que existem ações/trabalhos de acompanhamento que são
desenvolvidos e que não há emissão de produto de auditoria.

Em todo o período da gestão 2017 a 2021, foram desenvolvidos trabalhos sobre o
tema em questão como avaliações e relatórios a respeito de transparência
institucional, acesso à informação, mecanismos de controle social, bem como
notas técnicas sobre avaliação de risco à integridade e adequação à LGPD. Em
2018 foram iniciadas as tratativas para elaboração de documentos sobre
integridade. No ano de 2019 não foram desenvolvidos trabalhos específicos para
o assunto, no entanto foram ministradas palestras, nas quais foram abordados
temas como ética, eficiência do serviço público e responsabilidade nas ações
dos servidores.
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Fonte: CSEC/IPSM

Gráfico 4 - Produtos de Transparência e Integridade



Em comparação ao exercício de 2017, houve aumento de 92,31% no número de
produtos emitidos no exercício de 2021.

Vale descartar que existem ações/trabalhos de acompanhamento que são
desenvolvidos e que não há emissão de produto de auditoria.

Correição

Os trabalhos de correição abrangeram atividades relacionadas a Termo de
Ajustamento Disciplinar - TAD, Processo Administrativo Disciplinar - PAD e
sindicância, como por exemplo, análises pré-processuais, acompanhamento de
comissões sindicantes/processantes e emissão de pareceres além de palestras
sobre prevenção e aperfeiçoamento disciplinar e promoção de curso sobre
processos administrativos.

Nesta ação, é possível identificar o total de 132 produtos
emitidos no período de 2017 a 2021, com constatação de
aumento relevante na emissão dos produtos de Correição. 
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Fonte: CSEC/IPSM

Gráfico 5 - Produtos de Auditoria



Em 2018 foram emitidos 4 produtos a mais em relação ao exercício de 2017
(variação de 33,33%), houve um número maior de acompanhamentos e
esclarecimentos às comissões e também foi ministrada palestra de
prevenção e aperfeiçoamento disciplinar.
Em 2019 foram emitidos 10 produtos a mais em relação a 2018 (variação de
62,50%), houve aumento de realização de análises pré-processuais e no
acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes.
No ano de 2020 foram emitidos 28 produtos a mais em relação ao exercício
de 2019 (variação de 107,69%), devido a um número alto de avaliação dos
procedimentos disciplinares concluídos pelas comissões.
Em 2021 houve variação de 44,44% na emissão de produtos da área de
correição, o que já era esperado, tendo em vista que 2020 apresentou um
volume de processos administrativos muito além da normalidade da
entidade. Em 2021, o volume de processos administrativos retomou à
normalidade.

Capacitação

No período de 2017 a 2021, foram dedicadas 2.414 horas em um total de 122
capacitações. Conforme demonstrado no quadro a seguir, observa-se um
aumento na quantidade de capacitações e no total de horas em capacitações
em todos os anos analisados.

É possível detectar que no ano de 2018 houve um aumento expressivo na
quantidade de capacitações e no total de horas em capacitações em relação
ao exercício de 2017. Isso se justifica pelo fato da Controladoria ter recebido
duas novas servidoras, havendo necessidade de prepará-las para a execução
das atividades. Além desse fato, a CGE também disponibilizou vários cursos
gratuitos para as Controladorias Seccionais e Setoriais.
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Fonte: CSEC/IPSM

Gráfico 6 - Produtos de Correição



Pecúlio: foi realizada auditoria no processo de pagamento de pecúlio, o que
demonstrou a necessidade de ajustes e controles mais efetivos nos
procedimentos.

Auxílio Reclusão: a concessão do Auxílio Reclusão também foi auditada e
mapeada pela Controladoria, o que levou à criação de uma senha para o
setor de Previdência, possibilitando a consulta imediata ao sistema prisional,
aumentando o controle da entrega de certidões pelos beneficiários do auxílio
e mitigando a ocorrência de fraude. Após a auditoria houve a exclusão de
vários beneficiários, por não preencherem mais os requisitos para o
recebimento do Auxílio Reclusão.

Auxílio Funeral: em 2018 ocorreu a conclusão da auditoria no pagamento do
Auxílio funeral, iniciada em 2017, com entrega do relatório com
recomendações relativas ao estabelecimento de controles mais eficientes,
alteração na forma de pagamento do auxílio, para que o pagamento
ocorresse individualmente a cada beneficiário.

Ações relevantes 

Em 2017 foram iniciadas auditorias nos processos ligados à área de Previdência,
com avaliação do fluxo do processo e mapeamento de todas as tarefas
relacionadas a pagamento ao beneficiário ou dependente. Os trabalhos foram
desenvolvidos ao longo de 2017, com encerramento em 2018 e 2019. Os
processos da área de Previdência auditados foram:
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Fonte: CSEC/IPSM

Tabela 4 - Capacitações da equipe CSEC



Menor sob Guarda: a auditoria nas inscrições de Menores sob Guarda
possibilitou a verificação da legalidade das inscrições existentes e formação
de política específica para novas inscrições.
Auxílio Natalidade: o trabalho realizado motivou a melhoria do pagamento do
auxílio, com redução do tempo entre a requisição e o efetivo pagamento.
Remoção de Pacientes: a auditoria nas contratações de Serviço de
Ambulância possibilitou a adequação das normas de contratação, o que
resultou na elaboração de um edital mais competitivo e justo para as
empresas e para o IPSM.

Os principais trabalhos realizados em 2019 referem-se às auditorias nas
inscrições de Menor sob Guarda, Auxílio Natalidade e Remoção de Pacientes
(Contratação de Serviço de Ambulância):

Faz-se necessário registrar ainda, que houve um aumento substancial do
número de concessões de pensões, passando de uma média de 40 mensais,
para uma média de 80 concessões mensais a partir de maio de 2021. Esse
aumento que tem causa provável o aumento de óbitos de militares em
consequência da pandemia causada pelo coronavírus. Esse aumento impactou
diretamente os trabalhos da Controladoria, que verifica todas as concessões de
pensão do IPSM.

Em 2020 foi desenvolvido um importante trabalho de avaliação dos controles
existentes nos principais processos do IPSM, o que provocou a conscientização
das chefias sobre onde deveriam atuar para melhorar os controles existentes,
instituir novos controles e criar metodologias para monitoramento desses
controles.

A partir desse trabalho também foi elaborado um plano de ação, até 2023, com
o objetivo de instituir rotinas que foram consideradas importantes para entidade
no que diz respeito à gestão de riscos e ao plano de integridade.

É importante destacar que em 2021 houve grande preocupação com a
capacitação da equipe da CSEC, tendo em vista as novas tecnologias e
sistemas que foram implementados, tanto no Estado, quanto no IPSM. Dentre os
diversos temas abordados, podemos citar alguns como: gestão orçamentária e
financeira, ética, controle interno, processo administrativo disciplinar, Nova Lei de
Licitações e Contratos e o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção –
PNPC.

59



Destaca-se como primordial a capacitação para utilização do sistema de
Auditoria do Governo Federal, pelo Estado de Minas Gerais a partir de junho. O
destaque está na mudança completa de paradigmas de elaboração das ações
das Controladorias, principalmente das auditorias, o que necessitou a busca de
conhecimento desde a compreensão do sistema até a entrega final do relatório
e registro dos planos de ação dos setores auditados.
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Fonte: CSEC/IPSM

Tabela 5 - Capacitações da equipe CSEC em 2021



RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

PROCURADORIA



A Procuradoria atua no administrativo e contencioso judicial do IPSM, sob
vinculação técnica da Advocacia Geral do Estado – AGE/MG, envolvendo em
sua rotina a análise de contratos e procedimentos licitatórios, além de
procedimentos administrativos, quando instada, e o acompanhamento completo
das ações judiciais em que o IPSM é parte. 

São atribuições da Procuradoria, dentre outras, prestar assessoria e consultoria
jurídica ao dirigente máximo, coordenar as atividades de natureza jurídica,
elaborar estudos e preparar informações por solicitação do dirigente máximo do
órgão, assessorar no controle de legalidade dos atos emanados pelo IPSM,
exame prévio de editais de licitação e contratos decorrentes de licitação, bem
como de termos aditivos, nos termos da Lei de regência. 

Além das ações judiciais em que apenas o IPSM é parte, a Procuradoria
acompanha integralmente, pelo Estado e pelo IPSM, as ações pertinentes as
contribuições previdenciárias dos veteranos que tem como partes passivas o
Estado de Minas Gerais e o IPSM. 

O total de processos acompanhados pela Procuradoria do IPSM em 2021 foi de
21.597 (vinte e um mil quinhentos e noventa e sete) processos.
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Procuradoria

Gráfico 7 - Processos acompanhados pela Procuradoria



A quantidade de novos processos nos anos de 2017 a 2021 foram de 3.464 (três
mil, quatrocentos e sessenta e quatro) ações, o que equivale a um aumento
percentual de 18,5% em relação ao volume de ações de 2016.

Importante salientar que dentre estas ações estão englobadas todas as
matérias, quais sejam: previdenciária, tributária, saúde, trabalhista, municipal e
processos administrativos que tramitam nas promotorias de justiça do Estado e
no Tribunal de Contas do Estado - TCEMG.

Abaixo vê-se o gráfico de distribuição das ações existentes, por matéria:
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Gráfico 8 - Novos processos cadastrados por ano

Gráfico 9 - Processos ativos por matéria - Quantidade e percentual



Nota-se a predominância de processos tributários (78,7%), o que ocorreu
principalmente em razão do STF no Recurso Extraordinário (RE) 596.701. Esta
demanda refere-se a processos que tramitam desde 2004/2005 a respeito da
contribuição previdenciária de militares, ajuizados após a Emenda Constitucional
41/2003. O RE julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF teve caráter de
repercussão geral reconhecido em 2009 e, somente em 2020, foi definitivamente
julgado pela Corte Constitucional. No STF restou estabelecida a legalidade da
legislação própria do militar, em detrimento das regras previstas na Constituição
Federal para os demais servidores públicos.

Registra-se que, com o julgamento do Tema 160 pelo STF, a Procuradoria tem
firmado acordos para o restabelecimento imediato das contribuições,
pagamento e parcelamento das parcelas que deixaram de ser vertidas, bem
como, encerramento das ações judiciais.

Referidos acordos ensejam efetivamente um grande ganho para os cofres do
Instituto, que retorna de imediato a normalidade das contribuições e ainda
recebe os valores que deixaram de ser vertidos enquanto pendiam ações
judiciais com liminares.

Até dezembro de 2021 foram firmados 99 (noventa e nove) acordos
homologados judicialmente, firmados entre o IPSM e os militares que tinham
liminares nas ações referentes a contribuição previdenciária cobrada e discutida
em processos judiciais em curso ou baixados.

Em razão desses acordos, haverá o retorno de R$ 5.200.291,55 (cinco milhões,
duzentos mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Este
valor foi, na grande maioria dos casos, parcelado para pagamento através de
desconto em folha, em até 60 parcelas mensais e consecutivas, alguns outros já
foram integralmente quitados, outros estão parcelados em menos vezes.

A vantagem desses acordos é que já encerram a demanda judicial e tornam
desnecessários ajuizamentos de execuções ou cobranças, vertendo de imediato
ao Estado e ao IPSM tais recursos financeiros, além de serem descontadas em
folha as parcelas acordadas pelo devedor.

A exposição dos dados acima nos proporciona verificar a progressão, no
decorrer dos anos de 2017 a 2021, do número de processos acompanhados pela
Procuradoria, sendo todas as matérias de suma importância, apesar do número
expressivo de processos tributários.
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Em uma visão de futuro, vislumbramos que as demandas judiciais tendem a
aumentar, pois com a vigência da Lei Federal 13.954/2019 houve alteração das
alíquotas através da norma geral então editada. Entretanto, recentemente o STF
julgou inconstitucional referidas alíquotas inconstitucionais, exarando o
entendimento de que não poderiam ser fixadas em norma geral. Conforme
recente entendimento do STF, as alíquotas de contribuição devem guardar
similitude com as necessidades específicas de cada estado e nessa toada,
cabe a cada ente traçar em lei específica estadual a alíquota a ser cobrada.

No atual momento as alíquotas aplicadas no Estado de Minas Gerais, para os
militares e seus pensionistas ainda são as alíquotas traçadas na lei federal
13.954/2019, em respeito e acato aos pareceres da AGE/MG exarados que são
vinculativos aos órgãos e entes do Estado. Não obstante, encontra-se em estudo
na Consultoria Jurídica da AGE/MG parecer acerca da eventual alteração dos
entendimentos anteriormente traçados, diante do novo entendimento do STF.

Lado outro, insta salientar que as funções da Procuradoria são eminentemente
“atividades meio”. A Procuradoria tem a obrigação de acompanhar os processos
judiciais e de encaminhar aos setores competentes as respectivas decisões,
assessorar os gestores e administradores através de consultas e pareceres,
notas jurídicas, dentre outros.

Nestes anos a Procuradoria exarou pareceres com o fito de evitar judicialização
de demandas desnecessárias e continua assim a fazer, com o objetivo de
cumprir as normas vigentes e de proteger o patrimônio do IPSM e do erário
como um todo, bem como, resguardar os gestores nas suas decisões.

Por ter uma função eminentemente calcada nas leis vigentes, a cada novo
diploma legal relevante promove estudos internos e externos, indicando que os
profissionais se mantenham em constante treinamento e atualização, o que
ocorreu no curso de todos estes anos e continua a acontecer.

Além do projeto de atualização constante, há necessidade de implemento de
normas para Compliance, o que estamos tratando e está sendo orientado
através da Controladoria Seccional do Instituto.
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RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

SAÚDE



A prestação da Assistência à Saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais tem como suporte o convênio de
cooperação entre as instituições PMMG, CBMMG e IPSM. Constituído pelas redes
Orgânica e Credenciada, o Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU) existe
para garantir o bem-estar e qualidade de vida da Família Militar Mineira.

A Assistência à Saúde prestada pelo IPSM, a qual se destina ao acolhimento
médico, hospitalar e odontológico dos servidores militares do Estado e a seus
familiares, vem passando por mudanças e melhorias. Composta por serviços
próprios e credenciados, a rede de Assistência à Saúde do Instituto possui cerca
4.300 prestadores entre hospitais, clínicas de especialidades médicas e
odontológicas, laboratórios, médicos e dentistas.

O IPSM, em sua missão de promover a atenção à saúde para os quase 222 mil
beneficiários, realizou importantes progressos nesse setor, buscando garantir
uma assistência com eficiência, equidade, humanismo, ética, profissionalismo,
qualidade e transparência.
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Beneficiários do Sistema de Saúde

O IPSM possui cerca de 222 mil beneficiários, distribuídos em todas as regiões do
Estado de Minas Gerais. Para atender a demanda assistencial do nosso público,
estamos presentes em 19 Regiões da Polícia Militar (RPM), através de nossas 15
Representações Regionais. A seguir, o mapa do Estado de Minas Gerais divido
em Regiões da PM com seus respectivos quantitativos atuais de beneficiários.
Observa-se que a maior concentração de beneficiários está na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH que compreende a 1ª, 2ª e 3ª RPM,
englobando 38% dos beneficiários do SISAU.

Os beneficiários do IPSM estão distribuídos de forma equilibrada entre os sexos
feminino e masculino. Apesar de o quadro funcional das corporações militares
ser composto, em sua maioria, por homens (em torno de 90%), o elevado
número de mulheres ao longo da pirâmide pode ser explicado considerando o
grande número de dependentes e pensionistas do sexo feminino.

68

Figura 16 - Distribuição geográfica dos beneficiários por Região da Polícia
Militar de Minas Gerais - 2021



O gráfico acima demonstra o quantitativo de beneficiários do SISAU, separado
por sexo e sua representação percentual em relação ao número total de
beneficiários. Atualmente estes dados estão assim distribuídos:
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Gráfico 10 - Proporção de beneficiários por sexo - 2021

Tabela 6 - Beneficiários do IPSM



Destaca-se no perfil etário que 49,4% dos beneficiários do SISAU estão
concentrados na faixa etária dos 30 aos 59 anos.

O gráfico a seguir demonstra o quantitativo de beneficiários do SISAU, separado
por faixa etária e representação percentual em relação ao número total de
beneficiários, neste gráfico vemos que o percentual da população em idade
ativa chega a 41% da população total.
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Gráfico 11 - Quantidade de beneficiários por faixa etária - 2021



Central de Atendimento da Saúde

A Central de Atendimento do IPSM é a responsável pelo atendimento aos
Credenciados e Beneficiários, realizando orientações diversas, autorização de
procedimentos clínicos e de exames diagnósticos que necessitem de
autorização prévia do instituto, além de realizar redirecionamento à outras áreas
do Instituto. 

Desde 2018, o IPSM ampliou sua capacidade de resposta através da contratação
de colaboradores para a Central de Atendimento que realiza aproximadamente
2 mil atendimentos telefônicos diariamente.

O atendimento na Central era um dos principais gargalos do IPSM em relação à
assistência à saúde prestada aos beneficiários, já que a liberação de
procedimentos e serviços é realizada através do telefone. Com a contratação
dos profissionais, o IPSM garante a eficiência no atendimento à Rede
Credenciada e a qualidade dos serviços prestados à Família Militar Mineira.

71

Gráfico 12 - Beneficiários por faixa de idade  - 2021



Ligações Oferecidas: chamadas recebidas pelo sistema distribuidor de chamada
(URA).

Ligações Atendidas: chamadas que foram recebidas pela central de atendimento
e que receberam as devidas tratativas pelos agentes do IPSM.

Ligações Abandonadas: chamadas que foram atendidas pelo sistema distribuidor
de chamada (URA), porém, por diversos motivos, como por exemplo, uma ligação
de qualidade, há o desligamento ou queda desta chamada antes de ser atendida
pelos agentes. 

Ligações Transbordadas: acontece quando ocorre uma transferência de
chamadas de uma determinada área para outra, normalmente utilizado como
contingência para situações em que há fila de espera para ser atendido na área
de destino original ou ainda como contingência para eventuais problemas de
telefonia.
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Gráfico 13 - Ligações Central de Atendimento do IPSM

Gráfico 14 - Ligações Central de Atendimento - Proporção



Nota-se uma considerável ampliação na capacidade de absorção de
ligações a partir de 2018, como também uma considerável diminuição
proporcional no volume de ligações abandonadas.

Central de Odontologia 

Durante o período que compreende este relatório, houve um marco no
modelo de regulação, controle e avaliação do processo de autorização
de procedimentos odontológicos com a implantação do modelo de
Auditoria Prospectiva (auditoria prévia do procedimento indicado). Com
isso, a Central de Odontologia surgiu para dar completa atenção a essa
área, garantindo a eficiência no controle de 100% de todos os
procedimentos solicitados e devidamente registrados no Sistema de
Gestão de Assistência à Saúde - SIGAS, tornando desnecessário o
deslocamento do beneficiário para avaliação presencial com vistas a
autorização do seu tratamento odontológico. 

Nota-se constante evolução nos índices de ligações atendidas e na
diminuição dos abandonos.
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Gráfico 15 - Ligações Central de Odontologia do IPSM

Gráfico 16 - Ligações Central de Odontologia - Proporção



Em 2018 o IPSM extinguiu as perícias presenciais realizadas pelos dentistas
do Quadro de Oficiais de Saúde - QOS em todo o Estado, gerando cerca
de 22.000 novas vagas de atendimento para nossos beneficiários na rede
orgânica.

Em 2019 foi implementada uma central de autorizações odontológicas no
IPSM com cinco profissionais dentistas auditoras, para a realização das
perícias através da análise documental.

Ao longo dos últimos quatro anos foram proporcionados uma economia
da ordem de mais de R$ 5 milhões de reais com a implementação do
novo sistema de perícia documental e avanços na Auditoria
Odontológica.

Em 2021, ainda implementamos a Câmara Técnica de Odontologia que
conta com a participação de membros das três instituições PMMG-
CBMMG-IPSM, de caráter consultivo e com a finalidade de elaborar e
atualizar as tabelas de odontologia do SISAU, bem como protocolos para
indicação de procedimentos e serviços odontológicos e emitir parecer
sobre as solicitações de procedimentos e serviços odontológicos que
contrariam ou não estão contemplados em protocolos, ou que não
constam em tabelas acordadas com os prestadores de serviços.
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Gráfico 17 - Economia com o novo sistema de Perícia Documental



Internações

Abaixo temos um gráfico demonstrando a quantidade de internações
realizadas ao longo dos últimos cinco anos. Nota-se um crescimento em
2018, e a estabilização em acima das 22.000 internações a partir de 2019.

Gestão de leitos e transportes inter-hospitalares

A Gestão de Leitos e Transportes é responsável pelo acompanhamento
de leitos disponíveis na Rede Credenciado do IPSM, pela busca ativa e
captação de leitos para transferências, e pelo transporte inter-hospitalar
dos beneficiários do Instituto.
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Gráfico 18 - Internações SISAU

Gráfico 19 - Captação de vagas e remoções inter hospitalares - Total



Como podemos observar, entre 2020 e 2021, tivemos uma alta de 79% nas
demandas de Captação de Vagas e Transportes Inter Hospitalares. Essa
alta se deve ao aumento das internações por COVID-19 no primeiro
semestre de 2021, e, ao apoio e centralização no IPSM das remoções e
captações do Hospital da Polícia Militar - HPM.

Como podemos notar, por ocasião da Pandemia da COVID-19, houve um
crescimento de 108,33% no número de Remoções Aéreas Inter Hospitalares
realizadas entre 2020 e 2021.
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Gráfico 20 - Captação de vagas e remoções inter hospitalares - HPM
e outras origens

Gráfico 21 - Captações de vagas e remoções por Trimestre

Gráfico 22 - Remoções aéreas



Procedimentos cirúrgicos e de alta complexidade

As autorizações de procedimento cirúrgicos e de alta complexidade
(Oncologia e afins) são realizadas pelo setor de Cirurgias do
Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado e que,
de 2017 a 2021, passou por várias transformações que possibilitaram um
crescimento no número de solicitações recebidas e tratadas pelo setor.
Essas transformações, foram desde a forma de atendimento destas
solicitações, antes por atendimento telefônico, até a completa
digitalização do processo, sem a necessidade de impressão.

Como pode-se observar, o volume de tratativas em 2021 foi 32,35% maior
que 2020, e por consequência, superou os dados pré-pandemia. Hoje o
setor trata mais de 200 processos ao dia.
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Gráfico 23 - Cirurgias e procedimentos de maior complexidade IPSM 



Assistência Domiciliar Terapêutica

A Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT) é um benefício do IPSM para
seus beneficiários, cuja proposta de atendimento envolve ações de
promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação
através de modalidades que se diferenciam de acordo com a
complexidade da doença e necessidades do paciente.

Promover a assistência multiprofissional ao paciente que se enquadre
nos critérios específicos do serviço, visando a sua integração à família e
à comunidade, o resgate da sua autonomia e da família no processo de
saúde, a diminuição do número e tempo de internação e custos para o
Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU).

Desde 2018 a Assistência Domiciliar Terapêutica do IPSM vem assistindo
aos beneficiários do IPSM e realizando diversos processos de
Desospitalizações. Diante de suas atividades, os valores gastos com a
ADT se tornam consideravelmente menores quando comparado com as
contas hospitalares. Estima-se, levando em consideração a
proporcionalidade média das contas hospitalares em comparação com
os valores do Atendimento Domiciliar, que houve uma Economia de R$
11.463.180,89.
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Gráfico 24 - Pacientes atendidos pela ADT 

Gráfico 25 - Economia com a ADT em relação aos custos hospitalares



Assistência Especial à Saúde 

A Assistência Especial à Saúde (AES) compreende os procedimentos
indispensáveis à manutenção da saúde, enquadrados como assistência
básica, não realizáveis na Rede Orgânica ou na Rede Contratada e/ou
custos não estipulados em tabela própria, desde que comprovada
previamente sua necessidade, baseados em evidências científicas que
justifiquem a sua inclusão na referida tabela.

Investimentos Diretos à Rede Orgânica

Através do Convênio Tripartite, o IPSM descentralizou para a Rede
Orgânica PM e BM os seguintes valores:
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Gráfico 26 - Autorizações realizadas pela AES 

Gráfico 27 - Valores descentralizados Convênio Tripartite 



Contratação de Mão de Obra para a Rede Orgânica
Profissionais Pró-labore para a Rede Orgânica
Compra de Medicamentos Oncológicos - HPM
Compra Materiais Especiais - HPM

Além disso, o IPSM apoia a Rede Orgânica de várias maneiras, abaixo
listamos os principais investimentos diretos:
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Gráfico 28 - Investimento direto Rede Orgânica 



Programa de Medicamentos de Usos Continuados
Fornecimentos de Aparelhos Auditivos
Remoções Inter Hospitalares
Remoções Aéreas Inter Hospitalares
Próteses para amputados
Medicamentos de Alto Custo

Investimentos Indiretos à Rede Orgânica

O IPSM apoia a Rede Orgânica de várias maneiras, abaixo listamos os
principais investimentos indiretos:
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Gráfico 29 - Investimento indireto Rede Orgânica 



Encaminhamento de procedimentos cirúrgicos ao
Hospital da Polícia Militar

No ano de 2018 o IPSM implementou um novo modelo de atendimento aos
seus beneficiários, visando ampliar o acesso a demandas de
procedimentos cirúrgicos no Hospital da Polícia Militar - HPM.

Entendendo a necessidade dos beneficiários, que por dificuldades não
conseguiam acesso a rede orgânica, gerando pedidos de procedimentos
realizados rede credenciada, a Central de Atendimento do IPSM viabilizou
a realização no ano de 2018 de mais de 200 procedimentos no HPM,
gerando em 2018 uma economia de R$ 1.019.884,47. Em 2019 foram
encaminhados para o HPM mais de 100 procedimentos, totalizando uma
economia de R$ 1.309.305,31.

Durante os anos de 2020 e 2021 com a Pandemia da COVID-19, o número
de encaminhamentos reduziu com o aumento das restrições, desta forma,
nesse período foram encaminhados cerca de 22 procedimentos, que
geraram uma economia aproximada de R$ 256.210,88.

Ao todo, desde o início desse novo modelo foram economizados para o
SISAU aproximadamente R$ 2.585.400,66.
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Gráfico 30 - Valores economizados - Encaminhamento ao HPM 



Programa de Medicamentos de Uso Continuado

Em 2018 foi realizado a remodelagem do programa de medicamento de
uso continuado visando a sua manutenção com a implementação de
novos conceitos assistenciais e otimizando a tornando mais ágil o acesso
dos beneficiários. 

Além disso, foi possível retirar do programa medicamentos que são
distribuídos através do programa farmácia popular. Assim, foi possível
obter uma economia da ordem de 1 milhão de reais em média com o
programa ao ano.

Atualmente são atendidos cerca de 9 mil militares com investimento
anual da ordem R$ 4.675.247,14 em 2021.
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Gráfico 31 - Valores investidos e economizados - Medicamentos de
Uso Continuado 



Custos evitados com materiais fora da tabela SISAU

Desde 2019 foi iniciado, no âmbito da Auditoria de Enfermagem e
Procedimentos Cirúrgicos da Gerência de Atendimento e Autorização de
Benefícios de Saúde, um levantamento de todos os indeferimentos,
adequações e negociações de Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPME) fora da tabela SISAU que tiveram como objetivo a redução dos
custos solicitados inicialmente pelos credenciados. Ao todo, foram
mensurados R$ 8.996.226,15 de custos evitados com esse modelo de
Auditoria Prospectiva de OPME’s.

Aquisição e Distribuição de Órteses Próteses e Materiais
Especiais

Com objetivo de alinhar o IPSM as melhores práticas de gestão na área
de saúde, o Instituto promoveu uma reformulação no modelo de
remuneração dos serviços hospitalares, introduzindo o formato de
distribuição de Órteses Próteses e Materiais Especiais - OPME.

Desta forma, o IPSM garante não só a redução dos custos que podem
chegar à ordem de mais de 60%, quanto também a qualidade da OPME
disponibilizada para a realização dos procedimentos de assistência à
saúde aos beneficiários.

Durante o ano de 2021 foram investidos R$ 732.321,26, gerando uma
economia estimada em R$ 439.392,76 quando comparado com os
valores no mercado.
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Gráfico 32 - Custos evitados com materiais fora da Tabela SISAU 



Alteração da tabela de medicamento hospitalar 

Em 2018, a nova tabela de medicamentos hospitalares passou a vigorar
com inclusão de 1.330 (mil trezentos e trinta) novos medicamentos e/ou
fórmulas farmacêuticas, e exclusão de 15.075 medicamentos e/ou fórmulas
farmacêuticas e ainda cobrança por princípio ativo o que gerou economia
para o sistema e para os beneficiários.

Compra direta de medicamentos oncológicos

O IPSM realiza compra de Medicamentos Oncológicos Fora da Tabela SISAU
visando atender as necessidades dos Beneficiários do IPSM e obter valores
menores aos valores praticados pelo mercado. As compras são realizadas
via Processos Licitatório. Em 2020 e 2021 foram economizados para o SISAU
em relação aos valores de mercado cerca de R$ 876.087,25.
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Gráfico 33 - Aquisição e distribuição de OPME

Gráfico 34 - Compra direta de medicamentos oncológicos 



Em 2018 foi redefinido o Programa de Quimioterápicos Antineoplásicos em
nível ambulatorial, com a criação de nova tabela de quimioterápicos
antineoplásicos, passando a mesma para princípio ativo, por
miligramagem objetivando gerar economia para o sistema e para os
beneficiários.

Compra direta de medicamentos de alto custo

O IPSM realiza compra de Medicamentos de Alto Custo visando atender
as necessidades dos Beneficiários do IPSM e obter valores menores aos
valores praticados pelo mercado. As compras são realizadas via
Processos Licitatório. Em 2020 e 2021 foram economizados para o SISAU
em relação aos valores de mercado cerca de R$ 1.440.469,25.
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*Redução de 22% no valor final da conta (excluindo honorários).

Gráfico 35 - Medicamentos quimioterápicos 

Gráfico 36 - Compra direta de medicamentos de alto custo 



Auditoria de medicamentos

Desde 2018 o setor de Cirurgias e Procedimentos de Alta Complexidade
do IPSM realiza levantamentos de dados para mensurar as quantificações
dos medicamentos fora de tabela e das adequações de medicamentos
realizadas pelo setor com as análises técnicas da Auditoria Médica. Ao
longo dos últimos quatro anos, estima-se uma economia ao SISAU de R$
417.179,31.

Editais de credenciamento

Por meio da publicação dos editais de credenciamento, realizamos os
contratos de prestação de serviços de saúde, conforme a necessidade
e/ou a conveniência administrativa do IPSM, aplicando-se os princípios
gerais de direito público.

Na atual diretoria, o IPSM centralizou a gestão dos editais e contratos na
Gerência de Credenciamento e Gestão da rede de Saúde, na sede do
Instituto, e ampliou os serviços para a Rede Credenciada e Orgânica
quanto aos processos de credenciamento. De forma desburocratizada e
eficiente, aderindo novas modalidades e credenciamentos em outros
Estados. 
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Gráfico 37 - Auditoria administrativa de medicamentos

Gráfico 38 - Editais de Credenciamento 



Quantitativo de prestadores credenciados

Observa-se o efeito positivo do processo de Dimensionamento e
Centralização com a diminuição significativa da quantidade de contratos,
implicando em uma Rede mais enxuta, distribuída de forma equilibrada e
com a prestação de serviços de qualidade atendendo as normas de
saúde. 

O maior número de prestadores dimensionados reflete nas regionais que
já se encontram mapeadas as quais sejam: 4ª RPM - Juiz de Fora, 9ª RPM
-Uberlândia, 12ª RPM - Ipatinga, 13ª RPM - Barbacena, 15ª RPM - Teófilo
Otoni e 17ª RPM - Pouso Alegre.
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Gráfico 39 - Número de total de credenciados 

Tabela 7 - Quantitativo de Credenciados por Região da Polícia Militar 



Em 2020, a Seção de Formalização e Cadastro iniciou os cadastros de
fornecedores no Portal de Compras/Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF como parte essencial do processo de pagamento individualizado,
um avanço importante que permite aos demais departamentos
envolvidos darem andamento nos serviços financeiros inerentes à rede
credenciada.

Assim, em 2020, 65% dos prestadores estavam cadastrados no CAGEF e,
em 2021, o percentual passou para 88% dos fornecedores cadastrados.
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Tabela 8 - Quantitativo de instrumentos confeccionados

Gráfico 40 - Quantitativo total de instrumentos confeccionados



Tendo em vista o projeto de Avaliação Qualitativa da Rede Credenciada,
em agosto de 2018 foram iniciadas as visitas técnicas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e expandido para o interior do Estado no
ano seguinte. Até o mês de novembro de 2021 foram visitados 2.625
estabelecimentos de saúde, nas diversas especialidades, como se vê a
frequência anual em seis Regionais da Polícia Militar, além da RMBH.

Com a implementação desse projeto, foi desenvolvido um checklist, que é
enviado aos prestadores de serviços e verificado no momento da visita
técnica. Nesse documento estão descritos os seguintes itens a serem
observados: aspectos gerais, recursos humanos, documentação, área
física, arquivo de prontuários, equipamentos, instrumentos e manutenção,
sistema de qualidade, biossegurança e, por fim, é emitido um parecer
classificando o estabelecimento em excelente, bom, regular e péssimo.
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Gráfico 41 - Total de visitas técnicas realizadas

Gráfico 42 - Visitas técnicas realizadas por Representação Regional 



Nas visitas aos estabelecimentos são realizadas avaliações dos serviços
em uma escala que qualifica em Péssimo, Regular, Bom e Excelente. A
seguir, os gráficos representam as avaliações dos serviços no total de
visitas realizadas e também por Regional.
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Gráfico 43 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços 

Gráfico 44 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços - RMBH 
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Gráfico 46 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços - 13ª RPM 

Gráfico 45 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços - 12ª RPM
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Gráfico 47 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços - 15ª RPM 

Gráfico 48 - Avaliação das visitas técnicas por tipo de serviços - 17ª RPM 



Dimensionamento da Rede

Para o dimensionamento da rede utiliza-se de critérios previamente
estabelecidos e amparados em dados estatísticos. Os números propostos
refletem o perfil etário e a distribuição da população na região avaliada.
Para fins de cálculo, os dados utilizados se baseiam em médias
percentuais da faixa etária compreendida ente 0 e 14 anos; 15 a 59 anos;
acima de 60 anos; percentual da população de sexo feminino e
masculino. 

Tendo como base o mapeamento da rede e o parâmetro adotado é
possível calcular o número de especialidades necessárias para suprir as
deficiências da Rede e garantir equidade para os beneficiários que estão
alocados em municípios menores e distantes dos grandes centros. Com
esses dados é feito o Memorando de avaliação da rede e emitido o
parecer sobre a permanência ou não do prestador de serviços, os
Gráficos demonstram o volume de documentos elaborados pela equipe. 
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Gráfico 49 - Avaliação da Rede - 2020 

Gráfico 50 - Avaliação da Rede - Até novembro 2021 



Documentos processados

O gráfico a seguir demonstra os números de contas processadas no
período de 2017 a 2021. Há um equilíbrio dos números de 2017 a 2019. No
ano de 2020 houve uma considerável redução do número de contas
processadas, em virtude do período mais crítico da pandemia, onde
foram suspensos os atendimentos eletivos e a população evitou procurar
os estabelecimentos de saúde. No ano de 2021, com o avanço da
vacinação contra o COVID-19, os atendimentos eletivos foram liberados e
a população começou a retornar aos consultórios. Demonstra também
que 90% do processamento referem-se à Rede Credenciada.

Valores processados x glosas realizadas

Os valores processados anualmente refletem um crescimento normal e
controlado de 2017 a 2019. Em 2020 teve uma redução de valores em
virtude do período de pandemia. Em 2021, houve um aumento,
considerando que ocorreram correções de tabelas e internações
complexas com altos valores. Já as glosas apresentaram aumento
durante a pandemia, considerando que nas contas mais complexas as
falhas de lançamentos dos faturamentos dos credenciados ocorrem com
maior frequência. O índice geral de glosas está em torno de 2,1%, o que é
plenamente aceitável. 
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Gráfico 51 - Quantidade anual de documentos processados 

Gráfico 52 - Valores processados 



Contas virtuais

O projeto de centralização das contas de todas as Representações
Regionais na Gerência de Processamento de Contas localizada na sede
do IPSM, teve o início em outubro de 2019 e, atualmente, 86% das contas já
estão centralizadas e, em consequência, o físico dos documentos foram
eliminados e o trâmite é virtual. Isto significou um considerável avanço,
pois eliminou cerca 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) folhas de
papel anual, aliviando a logística para acondicionamento, além de tornar
mais céleres e seguras as informações. A centralização das contas
permitiu também um redimensionamento dos recursos humanos das
Representações, reduzindo cerca de 52 servidores.
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Gráfico 53 - Valor anual de glosas

Gráfico 54 - Contas virtuais (sem encaminhamento do documento físico) 



Reembolso de saúde

Há um número expressivo de reembolsos de assistência à saúde. No ano
de 2021 foram 1.247. A legislação está sendo modernizada e vai permitir ao
segurado fazer a aquisição de aparelhos Bipap/Cpap (Aparelho de
pressão positiva nas vias aéreas), ao invés de alocar, o que significarão
redução de custos e processos administrativos. A pandemia também
levou os beneficiários a utilizarem mais a comunicação eletrônica do que
a presencial e isto levou a um conhecimento maior da legislação e em
consequência, um aumento nos pedidos de reembolsos de assistência
especial à saúde.
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AS - Assistência à Saúde
AES - Assistência Especial à Saúde
CPAP/BIPAP - Locação do aparelho CPAP/BIPAP

Gráfico 55 - Solicitações de reembolso saúde 



Reembolso de Ótica

O reembolso de óculos e lentes foi inserido no SISAU em 2019 e teve a sua
legislação reformulada, permitindo ao segurado fazer a aquisição em
qualquer ótica sediada no País e solicitar o pedido de reembolso de forma
totalmente informatizada, sem o trâmite de documentos físicos. Essa
inovação facilitou o processo e o acesso ao benefício, levando também a
redução de contratos, pois todas as óticas foram descredenciadas. No
ano de 2021 já foram realizados 7.948 reembolsos de óculos e lentes. 
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Gráfico 56 - Solicitações de reembolso de ótica 



Notas Fiscais

Em média, são recebidos 3280 documentos fiscais por mês de todo o Estado. O
processo de recebimento que era todo manual, atualmente está com 99,8%
virtual, sem trâmite de papéis, tornando mais célere e segura às informações
cadastradas no Sistema de Gestão Financeira - SISGEF. 

Documentos processados Sede x Representações Regionais

O gráfico abaixo demonstra a expressiva evolução do projeto de centralização
de contas na Gerência de Processamento de Contas. Em média, apenas 15% do
total das contas estão sendo incluídas pelas 15 Representações Regionais. A
maioria com índice inferior a 1%.
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Gráfico 57 - Notas fiscais recebidas 

Gráfico 58 - Contas processas na Sede e nas Representações Regionais 



Gastos com o Sistema de Saúde

Os dados apresentados a seguir são relativos aos gastos dispendidos com a
área de saúde nas Redes Orgânica e Credenciada no período de 2017 a 2021,
bem como, a diferença percentual de um ano para o outro. 

Nota-se uma diminuição de gastos no ano de 2020, devido a paralisação de
atendimentos e cirurgias eletivas, tanto na rede orgânica quanto credenciada,
devido a pandemia do Corona vírus. Nota-se um aumento de 32% (trinta e dois
por cento) no faturamento de 2021 em relação à 2020, isto se deve em parte a
demanda reprimida dos eventos de alto custo que deixaram de ser realizados
em 2020, face a Pandemia, bem como a inflação médica que chegou a 13,4% no
ano.
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Gráfico 59 - Gasto total com Saúde - Redes Orgânica e Credenciada 

Gráfico 60 - Comparativo gasto anual com Saúde - Redes Orgânica e
Rede Credenciada



Conforme dados do Comitê COVID-19 PMMG-CBMMG-IPSM, de janeiro a
abril/2021 foram realizadas 1.626 internações de beneficiários do SISAU com
COVID-19 confirmado, sendo em março 555 internações de casos confirmados e
353 em abril, período em que foi registrado o maior surto de COVID-19,
aumentando exponencialmente o número de internações em todo estado, o que
representou 56% das internações do período.
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Gráfico 61 - Evolução gasto anual com Saúde - Rede Credenciada 

Gráfico 62 - Evolução gasto anual com Saúde - Rede Orgânica 



O gráfico acima demonstra a evolução anual da quantidade de Processos
Judiciais em cada ano nas modalidades de Cirurgias; Medicamentos;
Cumprimentos de Liminares e Antecipação de Tutelas Judiciais.

Apresentou-se uma ligeira queda de 2017 em relação a 2018, e de 2018 em
relação a 2019 houve uma queda acentuada de 32,50 %. No ano de 2020, com
uso acentuado dos Processos Judiciais por meio eletrônico (PJE) houve um
aumento de 62,96% em relação à demanda do ano anterior (2019). Já em 2021
percebemos uma redução na demanda de Processos Judiciais de 13,64% em
relação ao ano de 2020.

Judicializações
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Gráfico 63 - Quantidade de atendimento por Rede - Média anual 

Gráfico 64 - Evolução anual de processos



RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

PREVIDÊNCIA



Responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência dos Militares Mineiros, o
IPSM gerencia todos os assuntos inerentes aos benefícios previstos na Lei
Estadual nº 10.366/90, regente do Instituto. A assistência previdenciária,
especificamente, relaciona-se com o direito e garantias dos servidores militares
e seus dependentes, tais como inclusões e exclusões de beneficiários,
manutenção ou suspensão do direito à saúde, auxílio-natalidade, auxílio-funeral,
pensão por morte, pecúlio e auxílio-reclusão.

A fim de tornar seus processos mais seguros, ágeis e menos burocráticos, o IPSM
tem investido no atendimento de qualidade aos seus segurados e dependentes.
Entre 2017 e 2021, diversos serviços foram modernizados e novas rotinas foram
adotadas buscando assistir as necessidades dos beneficiários e garantir o
acesso aos serviços ofertados.

Atualmente, os requerimentos de auxílio-natalidade, auxílio-funeral, pensão e
pecúlio são totalmente digitais e podem ser realizados através do Portal do
Beneficiário. Ao realizar a solicitação do auxílio-natalidade, por exemplo, o
segurado já consegue incluir o recém-nascido como dependente. Isso foi
possível a partir da integração dos sistemas de inclusão e benefícios. O Portal
do Beneficiário foi um importante avanço conquistado logo no início de 2019.
Criado para trazer mais praticidade e segurança aos beneficiários, ele facilita o
acesso aos serviços oferecidos pelo Instituto em ambiente web. Além dos
requerimentos, pensionistas têm acesso ao contracheque da pensão,
declaração de rendimentos, extrato de consignados, entre outras
funcionalidades.

Uma parceria com os Correios, em 2020, permite aos pensionistas do IPSM
realizarem o recadastramento anual e a emissão do contracheque diretamente
nas agências próprias dos Correios em Minas Gerais. O objetivo foi disponibilizar
os serviços com qualidade, comodidade e com baixo custo financeiro.

Além de modernizar os serviços, o IPSM tem se destacado por adotar medidas –
pioneiras no Estado de Minas Gerais – a fim de coibir as fraudes previdenciárias.
Em 2019, a administração do Instituto criou o Departamento de Controle e
Regularidade de Pensões e Auxílios, que tem demonstrado enorme economia ao
erário, servindo, inclusive, de exemplo para os demais órgãos da administração
do Estado de Minas Gerais, e até mesmo dos outros Entes Federativos. Desde
2018, foram excluídas por fraude cerca de 474 (quatrocentos e setenta e
quatro) pensões, o que significa, em valores brutos, uma economia anual
(imediata e futura) de, aproximadamente, R$71.000.000,00 (setenta e um
milhões de reais) ao erário.
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O atendimento ao beneficiário é a porta de entrada do IPSM, e a atual
administração tem investido muito na melhoria da qualidade do atendimento.
Desde o final de 2017, o atendimento passou por grandes mudanças e muitos
processos foram informatizados, conferindo mais modernidade e praticidade
aos serviços prestados. A restruturação organizacional do IPSM, em 2020,
também trouxe profundas mudanças.

Algumas inovações, surgidas no início da gestão, como a implantação do 
 Sistema Gestão do Atendimento com Geração de Senha - SIGANET,
proporcionou mais fluidez, celeridade e organização em relação ao atendimento
presencial. Essa ação, apesar de simples, proporcionou um aumento no número
de atendimentos, bem como a satisfação dos nossos beneficiários.

A plataforma SISBEN, criada em 2017, foi alimentada com novas funções, como a
Gestão de Beneficiários, permitindo um acompanhamento facilitado dos dados
cadastrais dos dependentes, segurados e pensionistas. É a partir desses dados
que são confeccionados os Cartões de Saúde. Em 2018, o IPSM criou o Cartão
Digital, disponível no aplicativo do IPSM, com a proposta de inovar o acesso dos
beneficiários à assistência à saúde, além da redução de custos com a produção
de um cartão físico. Com o passar dos anos e a difusão dentro das
Corporações, o Cartão Digital vem sendo cada dia mais utilizado pelos
beneficiários, principalmente por aquele que necessita da 2ª via do cartão. A
tabela a seguir apresenta o número de emissões de cartões físicos ao longo dos
anos.

Atendimento ao Beneficiário
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Tabela 9 - Emissão de cartões de assistência à saúde - 2018 -2021 



Ainda sobre inovações tecnológicas, em 2018 o IPSM iniciou a inclusão do CPF de
todos os beneficiários para a implantação do sistema de cadastramento
biométrico. A biometria já é utilizada para consultas na rede orgânica e, além de
ampliá-la para a rede credenciada, no futuro o IPSM pretende validar os
procedimentos relativos à Previdência e Saúde por meio da digital.

Também merece destaque em relação ao atendimento ao beneficiário a
inscrição de dependentes inválidos. O agendamento de Perícia Médica realizado
diretamente com a Junta Central de Saúde da PMMG - JCS, tem se tornado
cada vez mais célere, com o aumento do número de perícias médicas por
teleconferência (Tele-JCS) ocorridos no período, evitando o deslocamento de
pacientes impossibilitados de realizarem a perícia em Belo Horizonte.

As Sindicâncias Administrativas para inclusão de dependentes – companheiros,
genitores, irmãos, menor sob guarda e enteado – passaram por grandes
alterações neste período. Com a pandemia, em 2020, e a suspensão dos
atendimentos presenciais, o recebimento da documentação passou a ser por e-
mail, agilizando a análise, inscrição e a comunicação com o beneficiário de Belo
Horizonte/RMBH e interior do Estado. Em dezembro de 2021 nova mudança
ocorreu neste procedimento, com a eliminação das oitivas de testemunhas. Este
é um marco para a agilidade na análise dos processos e inclusão dos
beneficiários.

Um ponto extremamente relevante ocorreu em julho de 2021 quando o IPSM
iniciou a digitalização dos arquivos do setor de Atendimento ao Beneficiário,
permitindo o início de tramitação de processos 100% digital, à medida que os
mesmos são digitalizados. A documentação é organizada em ordem
cronológica e remetida à empresa contratada. Ao retornar para o setor, ela
passa por uma rigorosa análise, em que são retirados dos lotes segurados
falecidos, destinando-os ao Arquivo Central do IPSM. A digitação dos arquivos
trará mais celeridade para os serviços, facilitando busca de informações e
análises de documentos no computador, a comunicação entre os setores, e
dispensando a busca e manuseio de uma pasta física.
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O IPSM possui um departamento específico que faz a gestão do cadastro,
exclusão, renovação da condição de estudante, perícias médicas e também
cuida de toda a organização do fluxo dos documentos, sejam eles recebidos
presencialmente, por meio do malote vindo das Unidades da PMMG/CBMMG, ou
online. A pandemia apresentou novos cenários e o IPSM se reinventou e se
adaptou, priorizando sempre o bom atendimento aos segurados, seus
dependentes e pensionistas.

Dados de 2017 a 2021, apresentados abaixo, refletem o trabalho realizado pelo
Instituto em relação ao atendimento aos nossos beneficiários: 
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Gráfico 65 - Evolução das inclusões de dependentes por grau de
parentesco (2017 -2021)

Gráfico 66 - Evolução das inclusões de dependentes totais (2017-2021)



Desde o início da Pandemia da COVID-19 foi perceptível a queda brusca das
inscrições de beneficiários no IPSM, em que a diminuição de inclusão de
filhos(as) e esposas(os) foram substanciais. Apesar do real motivo dessa
redução não poder ser mensurado, podem ser levantadas algumas hipóteses,
entre elas, o adiamento do planejamento de vínculo familiar ou de gestação
frente aos riscos que poderiam ocorrer no atual cenário.

Abaixo, o gráfico representa a evolução das inclusões de dependentes por
dependência econômica. Em relação a esse tipo de inclusão, que necessita de
sindicância administrativa, é notória a diminuição, sendo resultado das políticas
internas ao combate à fraude previdenciária. Para garantir maior controle, o
IPSM tem solicitado mais provas documentais, com a finalidade de proteger os
interesses do Instituto.

Em relação à inscrição de dependentes na modalidade Menor Sob Guarda,
foram indeferidos diversos processos em que o militar possuía grau de
parentesco direto e não conseguia comprovar a total dependência econômica,
pois nas gestões passadas isto não era observado e ocasionava diversos
prejuízos a esta autarquia devido a utilização indevida.
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Gráfico 67 - Evolução das inclusões de dependentes por dependência
econômica (2017 - 2021)



Desde que foi implantando o setor de controle e regularidade de benefícios no
Instituto, a quantidade de beneficiários excluídos aumentou. O Instituto tem
realizado processos de auditoria, sindicâncias e investigações de possíveis
inscrições irregulares. Essas medidas estão de acordo com os interesses da
administração do IPSM, uma vez que a exclusão de beneficiários irregulares gera
economia e garante a sustentabilidade da autarquia. Veja abaixo a evolução
das exclusões por tipo de dependentes ao longo do ano, bem como a evolução
do número total de excluídos.
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Gráfico 68 - Evolução das exclusões de dependentes (2017 - 2021)

Gráfico 69 - Evolução das exclusões de dependentes totais (2017 - 2021) 



O procedimento de renovação de estudante também passou por mudanças nos
últimos quatro anos. Hoje, ele é realizado duas vezes ao ano, em que,
normalmente, no primeiro semestre a validade é até o dia 31/08 e no segundo
semestre até 31/03 do ano subsequente.  
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Gráfico 70 - Evolução das renovações de dependentes (2019 - 2021) 



Serviço Social

Avanços significativos são observados também no que diz respeito ao Serviço
Social, principalmente a partir de 2020, em decorrência da restruturação
organizacional do IPSM e também da pandemia de COVID-19. As realizações de
sindicâncias sociais para fins de inclusão de beneficiários que, até então, eram
realizadas de forma presencial, passaram a ocorrer em modalidade à distância,
sem, contudo, perder-se o foco na "segurança administrativa", haja vista a
adesão do IPSM em Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que inclusive
culminou no recebimento da Marca de Participante do Programa pelo IPSM.

A inovação no fluxo de prestação do serviço aos beneficiários do IPSM, em
modalidade à distância, demandou do setor de Serviço Social, em conjunto com
a TI, a criação de formulários a serem disponibilizados em link específico em sítio
eletrônico do IPSM, gerando também comodidade aos beneficiários (os referidos
formulários também são enviados via e-mail e correios).

As visitas domiciliares também foram adequadas ao contexto de isolamento
social, tendo sido ofertas também em modalidade virtual, a partir de televisitas
realizadas através de plataformas como o Google Meet. 

Outro fato que demonstra o compromisso da gestão do Instituto para com seus
segurados nesta área foi a contratação de Assistentes Sociais Reguladoras, as
quais passaram a auditar processos com vistas a subsidiar revisão de atos
administrativos por parte da Diretoria de Previdência, novamente com foco na
Prevenção à Corrupção previdenciária. Além disso, iniciou-se a supervisão do
trabalho desenvolvido nas Representações Regionais.

Não obstante, a atual gestão, em parceria com a Associação Feminina de
Assistência Social – AFAS, vem promovendo possibilidade de educação
continuada à equipe de profissionais do serviço social, haja vista a oferta de
cursos que ampliam a qualidade da prestação de serviço social aos segurados
do IPSM.
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Implementação do Manual de Investigação Social 

Implementação de Visitas Sociais aos genitores dos segurados 

Implementação de Visitas Sociais aos beneficiários inválidos

Implementação de Auditoria aos processos dos segurados

Inserção de pasta do segurado no SEI e movimentação do processo de
forma eletrônica

Abaixo estão relacionadas outras ações desenvolvidas em 2021:

    
    O novo manual, que retira a necessidade de apresentação de testemunhas,
para a inclusão de militares vivos, tornando o processo baseado na prova
documental, aumenta a agilidade do processo de inclusão de beneficiários. 

   
   Análise realizada pelo Departamento de Serviço Social, que visa verificar a
regularidade das inscrições desses dependentes.

   
    Análise realizada pelo Departamento de Serviço Social, que visa verificar a
regularidade das inscrições desses dependentes.

     
     Análise documental dos processos dos segurados.

     Com a implementação do Manual Interno no IPSM, todos os processos que já
foram digitalizados passaram a tramitar internamente de forma eletrônica, no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), evitando extravios de documentos,
emissão de papel e aumentando a celeridade na análise dos processos.
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Pensões e Auxílios Previdenciários

O IPSM assiste hoje a aproximadamente 222 mil beneficiários, deste total, cerca
de 13.500 são pensionistas. A pensão é paga ao(s) dependente(s)
regularmente inscrito(s), do segurado do IPSM, a partir da data de seu óbito, e
dividida em cotas iguais. O valor do benefício é igual à remuneração do
segurado e possui reajustes simultâneos e nas proporções dos reajustes de
vencimentos concedidos pelo Estado militares.

Nos últimos anos, tivemos um aumento gradual no número de cotas de pensão,
observe:

Estes números foram majorados, especialmente em 2019, 2020 e 2021,
principalmente, pelo crescente número de óbitos em razão da pandemia de
COVID-19. 
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Gráfico 71 - Número de cotas de pensão e linha de tendência 

Gráfico 72 - Valor total em pagamento de pensões 



Pelos números expostos, verifica-se um aumento gradual no pagamento dos
pensionistas, e, comparando os últimos dois anos (2020/2021) observa-se um
crescimento de 8,48% sobre o valor pago de pensão.

Ainda sobre as pensões, importante destacar aqui o trabalho do Departamento
de Controle e Regularidade de Pensões e Auxílios. Como apresentado
anteriormente, o setor é o responsável pelas investigações para combate e
coibição às fraudes previdenciárias, demonstrando enorme economia ao erário,
servindo, inclusive, de exemplo para os demais órgãos da administração do
Estado de Minas Gerais, e até mesmo dos outros Entes Federativos. 

Desde 2018, foram excluídas por fraude cerca de 474 (quatrocentos e setenta e
quatro) pensões, o que significa, em valores brutos, uma economia anual
(imediata e futura) de, aproximadamente, R$71.000.000,00 (setenta e um
milhões de reais) ao erário.
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Tabela 10 - Comparativo pensões excluídas 

Gráfico 73 - Pensões excluídas e economia gerada 



Não obstante aos valores de economia gerada (imediata e futura), devido ao
combate às fraudes previdenciárias, que totalizam R$70.886.629,58, ressalta-se
ainda que, desde meados de março de 2020, foi implementada pela Lei Federal
nº 13.954/19 a contribuição dos pensionistas do IPSM para a proteção social.
Assim, até a presenta data, o IPSM já reforçou os cofres do Estado em
R$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), por meio do repasse
direto dos valores das contribuições dos pensionistas do Instituto ao tesouro do
Estado de Minas Gerais.

O pagamento de auxílio reclusão tem previsão legal do artigo 20, da Lei nº
10.366/90, por meio do qual determina que é devido, este auxílio, aos
dependentes de segurado detento ou recluso, não albergado e recolhido à
prisão, a partir da data em que se verificar a perda total de sua remuneração,
enquanto permanecer nessa situação, em valor correspondente a 70% (setenta
por cento) do valor da pensão, e distribuído aos dependentes habilitados na
forma prescrita em Lei.

Entre 2017 e 2021, o IPSM pagou cerca de 900 auxílios, abaixo o gráfico indica o
valor empenhado por ano.
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Gráfico 74 - Condição do beneficiário extinto e economia gerada 



Entre 2017 e 2021, o IPSM pagou cerca de 900 auxílios, abaixo o gráfico indica o
valor empenhado por ano.

Pode-se observar que o pagamento de Auxílio Reclusão tem diminuído nos
últimos anos. Em comparação ao ano de 2020, em 2021 houve uma redução de
11% sobre o valor total pago. O resultado está apoiado, principalmente, no
aumento do controle dos requisitos exigidos por lei para a liberação do auxílio.
Como exemplo, podemos citar a liberação de acesso ao Sistema Integrado de
Gestão Prisional - SIGPRI da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
de Minas Gerais, que possibilitou atestar as informações constantes nas
certidões carcerárias apresentadas, bem como as condições reais do
cumprimento da pena pelos ex segurados do IPSM.

No que se refere a Auxílio Natalidade, previsto no artigo 15 da Lei Estadual nº
10.366/90, este é devido em razão do nascimento de filho do Segurado. Nos
últimos anos, estes foram os dados apresentados em relação ao pagamento do
benefício:
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Gráfico 75 - Auxílio reclusão 



Considerando os últimos dois anos (2020/2021), podemos observar uma certa
estabilidade dos valores pagos a título de Auxílio Natalidade. No entanto, a
redução de 3,41% apresentada em 2021 não é a tendência dos próximos anos,
tendo em vista que o referido auxílio é baseado no salário mínimo vigente à
época do nascimento do filho do Segurado, o que sempre eleva o valor de um
ano para o outro.

Importante ressaltar o grande desenvolvimento tecnológico conferido a todo o
processo de auxílio natalidade desde 2019. Hoje, o requerimento, análise,
deferimento e pagamento é realizado totalmente de forma digitalizada, o que
reduziu o tempo de todo o procedimento, sem abrir mão da segurança de todos
os atos que compõe o referido processo, promovendo economia e celeridade,
princípios básicos que regem a administração pública.

Quanto ao Auxílio Funeral, com previsão legal do artigo 32 da Lei Estadual nº
10.366/90, este é devido ao executor do funeral de segurado, dependente,
pensionista ou natimorto, filho do segurado, e tem o limite máximo de 75%
(setenta e cinco por cento) da remuneração básica de um soldado de 1ª classe,
conforme previsto na Portaria nº 867/20.

No gráfico abaixo, representamos a evolução dos valores gastos de 2017 a 20221.
Se compararmos os dois últimos anos, observa-se um aumento de 38,44% nos
valores pagos à título de auxílio funeral. O referido aumento pode ser explicado
pelo elevado número de óbitos registrados, principalmente, em razão da
situação pandêmica enfrentada atualmente.
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Gráfico 76 - Auxílio natalidade 



Importante ressaltar que, a exemplo do que foi realizado no auxílio natalidade,
todo o processo de auxílio funeral também foi aprimorado tecnologicamente.
Assim, atualmente, este processo é realizado de forma 100% digital, desde o
requerimento até o efetivo pagamento, o que facilitou o acesso ao público
atendido pelo IPSM, diminuiu o tempo de todo o procedimento, mantendo a
segurança dos atos envolvidos no referido processo.

Por fim, referente ao Pecúlio, benefício previdenciário previsto pelo artigo 21 da
Lei Estadual nº 10.366/90, devido ao dependente do segurado regularmente
inscrito no IPSM, houve um crescimento de 23,15% no pagamento deste benefício
previdenciário em 2021. Ressalta-se que os valores envolvidos no pagamento de
pecúlio acompanham o crescimento dos valores do pagamento de pensão,
tendo em vista a relação direta de um benefício ao outro.

Assim, a justificativa para o aumento é a mesma reportada ao aumento de
pensão. Estes valores foram majorados, principalmente, pelo crescente número
de óbitos em razão da pandemia de COVID-19.
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Gráfico 77 - Auxílio funeral 



Destaca-se ainda que o procedimento para requerer o Pecúlio, tal como ocorreu
com a pensão, também foi modernizado, sendo hoje requerido de forma
totalmente digital, por meio do Portal do Beneficiário, localizado no site do IPSM,
promovendo celeridade, economia e segurança a todo o processo e sua
execução.

A gestão eficiente dos recursos, o trabalho para garantir a sustentabilidade do
órgão que é o maior Patrimônio da Família Militar Mineira e uma atuação
baseada na legalidade, ética e inovação, demonstra o quanto a atual
administração do IPSM está alinhada à visão de economia do Governo do
Estado. 

Recadastramento de Pensionistas

Um dos maiores aperfeiçoamentos registrados na Previdência foi referente ao
recadastramento anual dos pensionistas do Instituto. Com o intuito de
modernizar o procedimento e facilitar a ação para os pensionistas, o IPSM
realizou uma inédita parceria com os Correios, por meio dos serviços do “Balcão
Cidadão”.

Assim, hoje, além do procedimento já conhecido para o recadastramento que é
realizado por meio da apresentação física dos documentos exigidos, os
pensionistas do IPSM possuem a opção de realizar o recadastramento anual em
qualquer agência própria dos Correios, localizadas em todos os municípios de
Minas Gerais. Este novo procedimento significou um avanço do ponto de vista
procedimental e financeiro, tendo em vista a facilidade de sua execução em
contrapartida a modesta taxa cobrada pelo serviço.
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Gráfico 78 - Pecúlio 



RESULTADOS E
AVANÇOS
INSTITUCIONAIS 

PLANEJAMENTO,
GESTÃO E 
FINANÇAS



Para além das áreas de previdência e saúde, que compreendem as atividades
finalísticas do IPSM, o Instituto possui uma a Diretoria de Planejamento, Gestão e
Finanças, que tem como atribuição a elaboração do orçamento do órgão e a
realização de operações financeiras. Também estão sob sua responsabilidade a
área de recursos humanos e gestão de pessoas, o que inclui carreiras e
renumerações, a gestão do patrimônio, as compras, os contratos, assim como a
logística, transporte e a administração de imóveis.

A área de planejamento, gestão e finanças atua para garantir a eficácia e a
eficiência do gerenciamento administrativo, em consonância com as diretrizes
estratégicas do IPSM, bem como planejar, supervisionar e coordenar as
atividades referentes aos bens imóveis, aos serviços de atuária e subsidiar o
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais –
FAHMEMG. Quanto às atividades desenvolvidas, as ações executadas
convergiram para o aprimoramento dos serviços, buscando o equilíbrio das
contas e a saúde financeira do Instituto, como forma de assegurar a
manutenção da assistência prestada aos militares e seus dependentes. 

Foram realizadas mudanças importantes na área de recursos humanos, além do
remodelagem de processos de compras, contratos e pagamento, a busca
permanente pelo balanceamento entre receita e despesas e, ainda,
recentemente foi realizado um estudo mais aprofundado da gestão
patrimonial/imobiliária, que permitiu algumas decisões importantes referentes
aos imóveis do IPSM.

Destaca-se, também, que o
incentivo constante por uma maior
interação entre as áreas meio e
finalísticas propiciou importante
avanço da gestão das atividades da
área de planejamento, gestão e
finanças, contribuindo para o
aprimoramento da qualidade dos
serviços do IPSM.
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Gestão de Pessoas e Documentos

A área de recursos humanos (RH) é parte fundamental de uma empresa, já que
são as pessoas que alcançam resultados nos âmbitos de qualidade,
produtividade e atendimento. Observando isso, a gestão do IPSM, entre 2017 e
2021, investiu no capital humano, modernizou processos e, aos poucos, está
substituindo o RH operacional pelo RH estratégico, buscando capacitar e integrar
as equipes para melhor atender o público do Instituto.

Desde 2017, momento em que o Estado de Minas Gerais já estava proibido de
aumentar despesas com pessoal, o IPSM busca alternativas de melhorias para
os servidores junto ao Governo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão
- SEPLAG, para modernizar, inovar e participar das Políticas de Recursos
Humanos do Estado.

Abaixo, elencamos os principais avanços em relação às políticas estaduais:

- Plano de Carreiras

Aprovação do Termo de Acordo e o Anteprojeto de Lei resultante de
negociações e pactuações entre o Governo do Estado de Minas Gerais e
representantes dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais – IPSEMG e Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, com relação à revisão das carreiras
do Grupo de Atividades de Seguridade Social a que se refere a Lei n. º 15.465, de
13/01/2005, foram encaminhados para a SEPLAG no dia 10/10/2018, Of. IPSEMG
13/2018. O documento ainda está em análise pelo Governo.

122



- Modernização da Folha de Pagamento e criação do MASP para os servidores do
IPSM

Anteriormente, o sistema de pagamento do IPSM era instável e obsoleto, com muitas
funcionalidades realizadas de forma manual. No ano de 2018 foram concluídos os
trabalhos de migração da folha de pagamento para o Sistema de Pagamento do
Estado - SISAP, o que permitiu a vinculação da Matrícula do Servidor Público (MASP) 
 aos respectivos servidores do IPSM. Sem o MASP, o IPSM não tinha acesso nas
principais ferramentas política de recursos humanos do Estado. A migração da folha
possibilitou:   
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Empréstimo consignado (2018)

Após a migração da folha para o SISAP os servidores passaram a ter
oportunidade de solicitar empréstimo consignado.

Acesso ao Portal dos Servidores do Estado de Minas Gerais (2018)

Com a criação do MASP, os servidores passaram a ter acesso ao Portal dos
Servidores para consulta de suas informações pessoais e funcionais, acesso ao
contracheque, solicitação de perícia médica entre outras. 

Modernização do processo de Avaliação de Desempenho via MASP (2019)

Anteriormente, a avaliação de desempenho era feita com a matrícula do
servidor e de forma manual. Com a utilização do MASP foi possível fazê-la
através do Sistema de Avaliação de Desempenho – SISAD, onde são realizadas
e armazenadas todas as avaliações, possibilitando consultas futuras.

Implantação do Ponto Digital (2019)

A Implantação do Ponto Digital para todos servidores do IPSM somente foi
possível após a migração da folha de pagamento, pelo motivo da integração
entre os sistemas.

Acesso ao sistema de solicitação de Diária do Estado (2019)

A Implantação do  Sistema de Concessão de Diárias e Passagens de Minas
Gerais (SCDP) no IPSM somente foi possível após a migração da folha de
pagamento, pelo motivo da integração entre os sistemas.



Outras ações de gestão também foram adotadas durante esse processo de
modernização pelo qual a área de Recursos Humanos do IPSM vem passando.
Entre 2017 e 2019, o IPSM nomeou 17 novos servidores do concurso SEPLAG/MG.
Além disso, o Instituto participou do Programa Transforma Minas para nomear
candidatos por competência, conforme critérios técnicos do programa de
recrutamento e seleção. 

Internamente, em parceria com a área de Tecnologia da Informação, foram
desenvolvidos Sistemas próprios para: cadastro de pessoal (SISRHO),
movimentação interna de servidores (SISMOV) e um sistema de pagamento
para a Bolsa Estágio, que anteriormente era contratado.

No campo de desenvolvimento, foi criado o Plano de Treinamento para os
servidores do IPSM em 2021. O objetivo foi definir uma política para treinamento
continuado dos colaboradores, aprimorando suas capacidades técnicas e
auxiliando na execução de suas tarefas.

Além dos treinamentos internos, o IPSM vem buscando capacitar os servidores e
gestores de forma estratégica. Neste sentido, foram concedidas bolsas de pós-
graduação, cursos de extensão, e participação dos servidores em capacitações
do Governo. Confira na tabela abaixo o investimento do IPSM em cursos ao
longo dos anos:

05 Bolsas de Pós-Graduação para 05 servidores
42 Gestores capacitados (Gestão de Líderes)
53 servidores capacitados (Cursos administrativos)

Conforme mencionado anteriormente, o IPSM investiu na capacitação dos
servidores e gestores ao longo dos anos. O número de servidores capacitados
aumentou do ano de 2018 para 2019, com diminuição em 2020, decorrente ao
impacto da pandemia, voltando a crescer após a implantação do Plano de
Treinamento.

Principais Destaques:   
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Tabela 11 - Investimento em cursos de extensão e pós-graduação para
servidores 



Código de Conduta Ética

Ainda observando o bem-estar e qualidade de vida no trabalho, o Instituto criou
recentemente o Código de Conduta Ética para os servidores do IPSM. Conforme
recomendação do Governo do Estado, para todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo, o IPSM possui uma
Comissão de Ética que atua na prevenção e na apuração de falta ética no
âmbito da autarquia, bem como para desenvolver e melhorar a conduta dos
servidores em questões disciplinares.

Reestruturação das Representações Regionais

No decorrer do ano de 2020, com vistas a padronização de alguns processos de
trabalho, a Direção do IPSM transferiu e centralizou grande parte das atividades
desenvolvidas no interior para a Capital. Além disso, como acontece em outros
setores na atualidade, alguns processos de trabalho foram modernizados e sua
realização acontece por meio da internet, sem a necessidade da presença física
do interessado nos locais de atendimento. Essa última prática redundou no
atendimento do beneficiário, diretamente, pelas Diretorias/Gerências/
Departamentos na Sede do Instituto. 

Neste contexto, num estudo da área técnica e estratégica do IPSM, percebeu-se
que as Representações não mais realizavam atividades como: formalização dos
contratos de assistência à saúde; gestão dos contratos de assistência à saúde;
visitas técnicas nos estabelecimentos credenciados; redimensionamento da
rede de assistência à saúde; digitação de grande parte das contas de saúde
(com a tendência de cada vez diminuir mais o número de contas a ser digitada
pela Representação), requerimento de auxílio funeral e requerimento de auxílio
natalidade. 

O grupo de estudo do IPSM, além de propor uma diminuição de quadro de
colaboradores no interior, propôs a extinção de núcleos regionais que
pertenciam às representações, diminuindo ainda mais o número de
colaboradores, consequentemente, uma grande economia para os cofres
públicos do Estado. Após a conclusão dos estudos do mapeamento das
atividades, chegou-se na definição do número efetivo de colaboradores por
representação regional:
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Representante

Auxiliares administrativos ou
Técnicos em Seguridade Social

Digitador

Os colaboradores terceirizados foram colocados à disposição da empregadora
e, posteriormente, foram demitidos pela mesma. Em relação aos servidores
efetivos que trabalhavam nos núcleos extintos, os mesmos foram removidos
para as Representações Regionais. Cinco núcleos foram extintos.

Também em 2020, visando atender a estrutura orgânica do Estado de Minas
Gerais, o IPSM, após estudos e avaliações dos seus processos de negócio para
melhoria da qualidade e eficiência na prestação dos serviços que lhe compete,
fez a reestruturação do instituto, regulamentada pelo Decreto 48064/20 que
define sua estrutura básica com as respectivas competências de cada unidade
administrativa até nível de Gerência. 

1

1
3
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Tabela 12 - Reestruturação no interior



Normatização de documentos

Em relação à gestão de arquivo e documentos, em 2020, foi criado um sistema
único (SISDOC), compartilhado por todos os setores do IPSM, para geração de
número de Portarias e Ofícios, facilitando a identificação dos documentos. Já em
2021, a Cartilha de Normatização de Documentos padronizou a elaboração dos
principais documentos expedidos pelo órgão. Para a criação da Cartilha, foi
utilizado fonte o Manual de Redação do Estado de Minas Gerais elaborado em
2012 e vigente até a presente data, bem como de outras normas em vigor.

Transformação Digital e Sustentabilidade

Nos anos de 2019 e 2020 foi realizado um levantamento do volume de
documentos físicos armazenados pelo Instituto no Arquivo Central/IPSM e nas
Representações Regionais, visando a eliminação de papéis. A partir desse estudo,
da Comissão de Arquivos do IPSM, com o apoio da PMMG e do CBMMG, foram
recolhidos documentos de todas as Representações e do Arquivo Central/IPSM
em Belo Horizonte, culminando da eliminação de mais de 60 toneladas de papel.
O descarte foi aprovado pelo Arquivo Público Mineiro – APM e seguiu a tabela de
temporalidade do Executivo de Minas Gerais. Essa ação gerou otimização de
espaço e economia, tendo como objetivo maior a sustentabilidade.

Em 2021, iniciou-se no Instituto o Projeto de Transformação Digital e
Sustentabilidade. O objetivo foi regulamentar a tramitação eletrônica de
documentos, bem como reduzir a produção e tramitação de documentos na
forma física. Além disso, incentivar a utilização do Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, e, se necessário, definir projeto para a criação de outros
sistemas no âmbito do IPSM para a produção, tramitação e guarda de
documentos eletrônicos, com vistas à restrição de demandas de espaço para
arquivo que sobreponha as instalações físicas existentes neste Instituto para essa
finalidade. Nesse contexto, grande avanço dessa gestão foi a contratação uma
empresa para preparar a tabela de temporalidade de documentos própria do
Instituto compreendendo: elaboração do plano de classificação, tabela de
temporalidade e outras atividades relacionadas à avaliação documental, em
conformidade com o exigido pelo Arquivo Público Mineiro.

Essa empresa também fará a digitalização de documentos do IPSM. O novo
contrato beneficiará muitos setores do Instituto no que diz respeito à gestão de
documentos. A empresa contratada é responsável pela digitalização dos
documentos bem como pelo fornecimento de sistema de Gestão Eletrônica de
Documento - GED. A conversão dos documentos físicos em digitais transforma o
modo de armazenagem destes arquivos que uma vez digitalizados poderão ser
disponibilizados em vários formatos de mídias como CDs, DVDs, pendrives ou
ainda no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. O uso regular do SEI foi
priorizado nessa gestão, evitando extravios de documentos, emissão de papel e
aumentando a celeridade na análise de processos. 
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Orçamento Anual

O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
(IPSM) tem orçamento próprio, conforme todos os anos é discriminado na Lei
Orçamentária Anual - LOA, para a Unidade Orçamentária 2121. Tal instrumento
estima as receitas e fixa as despesas da autarquia, de acordo com o que o
arcabouço legal vigente determina.

Recentemente, o IPSM teve a base de cálculo da estimativa de suas receitas
alterada quando, por meio da Lei Federal nº 13.954/2019, houve uma reforma na
previdência dos militares afetando o financiamento dos benefícios de prestação
beneficiária e do plano de assistência à saúde.

Assim, a principal fonte de receita deste Instituto, que era a contribuição
patronal com alíquota de 20% sobre a folha dos militares ativos e veteranos,
acabou. A mudança provocada pela reforma instituiu a contribuição para o
sistema de proteção social dos militares, a partir de janeiro de 2020, com
alíquota de 9,5%, e a partir de janeiro de 2021, elevando-se para 10,5%, valor esse
calculado sobre a remuneração do militar e também da(o) pensionista.
Entretanto, tal contribuição é recolhida aos cofres do Tesouro Estadual e não
para o IPSM. Cabendo ao Estado de MG complementar a folha de pensionistas e
da inatividade caso haja insuficiência de recursos.

Atualmente, o IPSM arrecada
receitas, principalmente, na Fonte
60 (recursos próprios), as quais
são derivadas, por exemplo, de
coparticipação nos serviços de
saúde e de pagamento de
aluguéis dos imóveis de
propriedade da Instituição. Por
haver tal previsão de
arrecadação de receitas, pode o
IPSM fixar despesas no mesmo
montante arrecadado na Fonte
60. Entretanto, o valor arrecadado
em recursos próprios é
insuficiente para financiar todas
as despesas da instituição. 
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Então, nos dois últimos anos, a SEPLAG permitiu a inserção da Fonte 10 no
orçamento do IPSM. Em 2020, o valor de Fonte 10, foi apenas o montante
necessário para pagamento dos encargos com pensionistas e as demais
despesas foram custeadas pelas fontes 60 e 49, esta última sendo
suplementada na medida da necessidade de cobertura das despesas e
paralelamente foi sendo dada baixa do valor suplementado na dívida que o
Estado possui com o IPSM. Já em 2021, o IPSM atingiu todo o limite orçamentário
fixado pelo Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN para execução de
despesas correntes no exercício ainda em outubro. Dessa forma, a alta gestão
acionou os secretários e os comandantes para buscarem soluções sobre a
necessidade de suplementação e cobertura das despesas de saúde do último
trimestre.

Nos quadros e gráficos a seguir, observa-se a evolução do orçamento do IPSM
de 2017 a 2021, o qual mesmo passando por mudanças em seu custeio,
apresentou aumento nos créditos autorizados.
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Gráfico 79 - Créditos na LOA 



A tendência crescente, em 2020 se deu em função do reajuste salarial dos
militares em julho/2020, que refletiu na folha de pensão, que é a maior despesa
do IPSM.

Já em 2021, o crescimento no orçamento, se deu em função da retomada da
economia e o cenário de retorno dos beneficiários à utilização do plano de
assistência à saúde, aliado à inflação sobre os serviços de saúde e à realização
de eventos médicos que se encontravam represados em 2020, devido à
pandemia, mas que, em 2021, foram retomados. Nota-se que, o valor das
despesas totais do Instituto, antes do encerramento de 2021, já superou o
exercício de 2020, e ainda estão em aberto as despesas do faturamento de
saúde referentes ao último trimestre do ano.
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Gráfico 80 - Despesas com encargos de pensão 

Tabela 13 - Execução de despesas (liquidações) 



Conforme os dados acima indicam, as despesas do IPSM têm leve tendência
crescente, pois, no período de 2017 a 2021, as despesas de pessoal, correntes e
precatórios se elevaram. Nas despesas de pessoal estão os encargos com
pensionistas e a remuneração de efetivos e comissionados, então, aumentos
são resultantes de ajustes salariais. Nas despesas correntes, estão contratos de
terceirizados, serviços de manutenção e aquisições de material de consumo, os
dois primeiros sofrem atualizações de acordo com índices (IPCA, por exemplo) e
acréscimos de Convenção Coletiva (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT), já a compra de materiais de consumo está atrelada a preços de
mercado. Os precatórios dependem de atualização e sua execução depende
também dos trâmites na Advocacia Geral do Estado – AGE/MG e Tribunal de
Justiça do Estado - TJMG.

Desempenho das ações orçamentárias

A estruturação do orçamento do IPSM em ações orçamentárias na LOA sofreu
algumas modificações de 2017 a 2021, pois ao longo desses anos, houve
recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) para
dividir as ações entre saúde e previdência, o que já era realidade, porém, ficou
mais evidente nas ações finalísticas, isto é, nas ações onde estavam alocados
os recursos para cobertura de despesas do plano de assistência à saúde e do
pagamento de pensões e de auxílios previdenciários, a partir de 2018. 

A partir de 2019, a elaboração do orçamento do IPSM passou a utilizar a
metodologia de centro de custos, conforme estabelecido pela SEPLAG, então as
ações foram remodeladas, de modo a refletir o custo total de cada uma das
políticas públicas realizadas pelo Instituto (a de saúde e a de previdência).
Assim, dentro de cada ação finalística, passaram a ser contabilizadas também
as despesas com mão de obra terceirizada e com remuneração de pessoal
efetivo, culminando no custo total da política, por somar desde os recursos
administrativos e humanos envolvidos até o efetivo pagamento do benefício.

Por similaridade, o mesmo foi feito com as ações da área-meio, onde estão os
recursos de apoio e suporte para as áreas-fins, portanto, os contratos de
suporte, manutenção e também os de pessoal relativos à área-meio foram
divididos em área-meio da saúde e área-meio da previdência. 
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Abaixo estão apresentados dados que mostram a evolução do desempenho das
ações no período de 2017 a 2021. O detalhamento das ações por tipo e
descrição pode ser consultado na LOA disponível no site da SEPLAG.

Quanto ao desempenho das ações meio do IPSM, os demais anos de 2017 a
2020 tiveram uma margem de 73% a 92% na execução das ações, com exceção
do ano de 2021 onde tivemos apenas 46% da execução realizada, conforme
pode ser verificado no gráfico e na tabela a seguir:
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Gráfico 81 - Desempenho das ações-meio

Tabela 14 - Desempenho das ações-meio 
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Quanto ao desempenho das ações fins do IPSM verifica que o projetado teve um
ligeiro aumento nos anos de 2017 a 2019. Por outro lado, no período de 2019 a
2021 tiveram uma redução das ações fins no programado. Estas reduções foram
em decorrência da pandemia que estamos vivenciando desde então.

Gráfico 82 - Desempenho das ações-fim

Tabela 15 - Desempenho das ações-fim



Conclui-se que o IPSM apresentou superávit de execução orçamentária nos
últimos 5 anos, pois, no período em foco, o valor programado superou o valor
realizado.
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Em relação ao desempenho das demais ações, como pode ser observado no
gráfico e na tabela abaixo, com exceção do ano de 2017 onde tivemos apenas
22% da execução realizada, os demais anos de 2018 e 2020 realizaram 100% do
programado. E nos anos de 2019 e 2021, 70% foi realizado. Isto mostra a eficiência
da execução das ações do IPSM.

Gráfico 83 - Desempenho demais ações - operação especial e projeto

Tabela 16 - Desempenho demais ações - operação especial e projeto



Processos licitatórios

Os processos licitatórios no IPSM são realizados por Diretoria, sendo: Diretoria de
Saúde - DS, Diretoria de Previdência - DP e Diretoria de Planejamento, Gestão e
Finanças - DPGF. Nos gráficos abaixo, pode ser observado que os valores
homologados nos últimos 5 anos têm mais materialidade na Diretoria de Saúde,
dado que os objetos licitados que compõem o plano de assistência à saúde são
de maior vulto, por exemplo, remoção de pacientes, medicamentos de alto custo
e atendimento domiciliar terapêutico. 

Na área da DPGF, o valor é significativo, considerando que se refere a objetos
como, por exemplo, serviços de telecomunicação, serviços de manutenção de
equipamentos, manutenção de frota, combustível, aquisição de equipamentos
de informática, mão de obra terceirizada e técnica e serviços de reforma e
manutenção de imóveis.

Na área da DP, os valores homologados correspondem a processos da extinta
ação 4003 – Reserva de Benefícios -, antes nomeada 4017, que foi excluída do
orçamento de 2021, porém teve suas despesas divididas entre outras ações. Por
isso, o valor homologado é menos expressivo.

Taxa de homologação de processos do IPSM x Valor de
referência
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Gráfico 84 - Valores homologados por Diretoria



No período de 2017 a 2021, houve um grande crescimento na área da Saúde, o
que resultou na homologação de R$ 130.876.533,29. O IPSM, ao longo dos anos,
vem otimizando as Compras Públicas, aliando a tecnologia e o uso do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, trazendo maior transparência e agilidade nas
contratações.

A busca da economicidade mostrada no gráfico acima demonstra o
compromisso do IPSM na busca de um valor justo nas compras públicas, sem a
perda na qualidade dos produtos e serviços prestados. 
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Gráfico 85 - Valores homologados x Valores de referência

Gráfico 86 - Valores homologados



Entre 2017 e 2021, o IPSM investiu de forma massiva em sua área de saúde. Houve um
aumento considerável nas compras, correspondendo a um crescimento de mais de
3.000%. Entre inúmeros processos licitatórios realizados pelo IPSM, podemos citar o de
atendimento domiciliar terapêutico em casos específicos, o sistema de compras de
medicamentos de alto custo e o sistema de remoção em casos de urgência e
emergência. Tudo isso revela o comprometimento do IPSM com o bem-estar e
qualidade de vida da Família Militar Mineira.
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Fonte: www.compras.mg.gov.br

Conforme gráfico acima, no ano de 2021 houve queda acentuada dos valores
homologados pela Diretoria de Saúde. Isso ocorreu pelo fato de que o orçamento da
saúde para o exercício já havia sido executado em sua integralidade até o mês de
outubro. Diante disso, as declarações de disponibilidade orçamentária tiveram de ser
negadas, após haver negativa de suplementação de orçamento por parte do COFIN e
negativa de autorização para licitar. Dessa maneira, processos com valores de
referência bastante expressivos não puderam ser licitados novamente, como ocorreu
no caso do objeto remoção de pacientes. E o impedimento imposto à licitação do
objeto telemedicina. Assim, serviços continuados que faziam parte de plano de
assistência à saúde foram interrompidos com o fim da vigência atual e não puderam
ser renovados. E, outros, como a telemedicina, que traria inovação mercadológica,
diante do contexto de pandemia, não puderam ocorrer.

Nos últimos anos, o IPSM aumentou seu parque tecnológico em sua sede e trouxe
novos sistemas, elevando a excelência de atendimento aos seus beneficiários.
Destaca-se aqui o Pregão que originou a expansão da rede do IPSM a todas suas
Representações espalhadas pelo Interior do estado de Minas Gerais, trazendo maior
integração em seus polos de apoio. 

Gráfico 87 - Diretoria de Saúde - Valores homologados
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Fonte: www.compras.mg.gov.br

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Importante ressaltar que não há valores relacionados à Previdência no ano de 2021,
pois, com a restruturação do IPSM, as compras realizadas pela Diretoria de Previdência
agora são executadas pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, não
alterando sua rotina de cuidados com os imóveis de propriedade do IPSM, conforme
demonstrado nos gráficos seguintes:

Gráfico 88 - Diretoria de Previdência - Valores homologados

Gráfico 89 - Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças - Valores
homologados



O IPSM, como todos os demais órgãos do Estado, licita seus serviços e suas
aquisições de materiais. Conforme política estadual de Minas Gerais, a cada dia
vem se convergindo para execução de processos de compras de Registro de
Preço - RP, em que são aglutinadas a participação de vários órgãos do Estado,
objetivando a redução de custos. Atualmente, as compras por RP correspondem
a 31,88% das aquisições do IPSM. Nestas compras, podemos citar medicamentos,
computadores, material de escritório, limpeza e serviços como os de reprografia.
O Sistema de Registro de Preço (SIRP) traz economicidade e qualidade nas
compras realizadas pelo Instituto. 

Taxa de efetivação de processos do IPSM
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Fonte: www.compras.mg.gov.br

O IPSM teve uma taxa de efetivação de processos de 89,00% durante estes anos,
como retratado no gráfico a seguir. Aliado ao treinamento e comprometimento de
seus servidores e aos princípios constitucionais, o IPSM realiza suas compras públicas
com a maior eficiência e efetividade.

Gráfico 90 - Procedimentos de contratação no IPSM - 2017 a 2021



No gráfico abaixo é demonstrado o quantitativo de procedimentos realizados ao
longo destes anos por Diretoria:
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Legenda: 
Homologados: Processos onde se obteve sucesso na compra;
Desertos: Processos onde não houve apresentação de propostas de compra;
Anulados: Processos Anulados por força de lei;
Fracassados: Onde o IPSM não obteve melhor proposta vencedora ou que o produto não atendeu as
expectativas;
Revogados: a interesse da administração do IPSM.

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Gráfico 91 - Processos efetivados no IPSM - 2017 a 2021

Gráfico 92 - Procedimento de contratação por Diretoria - 2017 a 2021



Compras para combate à COVID–19
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Outro destaque do IPSM foi no enfretamento à COVID-19. Foi investido um valor
de R$ 217.764,54, para compra de totens de álcool em gel, mascaras, tapetes
sanitizantes entre outros, para melhor receber o seu beneficiário e para
segurança de seus colaboradores.

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Verifica-se que dos processos homologados, 12,2% representam compras que
foram realizadas para o enfrentamento à COVID-19.

Gráfico 93 - Compras COVID-19 IPSM - 2020/2021

Tabela 17 - Valores homologados no IPSM



Contratos celebrados IPSM
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Para atendimento de seu público interno e externo, o IPSM celebra contratos com
a finalidade de apoiar as atividades meio e fim deste Instituto. Os contratos
administrativos ora celebrados são oriundos de procedimentos licitatórios como
pregões presenciais, pregões eletrônicos, compras diretas, cotações eletrônicas,
dispensas de licitação, inexigibilidades e registros de preço.

No que diz respeito a atividade meio, apoio administrativo, a Diretoria de
Planejamento Gestão e Finanças - DPGF e a Diretoria de Previdência – DP,
celebraram e homologaram, entre os anos de 2017 a 2021, um montante de R$
62.451.467,85 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Os contratos
celebrados têm como objetivo o fornecimento de soluções para melhoria da
infraestrutura e suporte a processos operacionais como sistemas de informação
(aquisição de sistemas, ampliação do parque informacional do IPSM, aquisição
de equipamentos, licenças, entre outros), bem como o foco no atendimento as
necessidades administrativas em geral e manutenção de todo aparato
operacional do IPSM (material de escritório, mobiliário, limpeza, serviços de
manutenção em geral, contratos de mão de obra terceirizada entre outros). 

Já no tocante a atividade fim, apoio a área de assistência à saúde, entre os
anos de 2017 a 2021 a Diretoria de Saúde celebrou e homologou um montante de
R$ 323.633.238,02 (trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e trinta e três mil,
duzentos e trinta e oito reais e dois centavos). Contratos esses, que visam a
sustentação do Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), possibilitando a
prestação de serviços de natureza médica, hospitalar, farmacêutica, por
intermédio da compra de medicamentos de alto custo, aquisição de aparelhos
de próteses e órteses, serviços de remoção aérea e terrestre, ampliação do Call
Center do IPSM para o atendimento e redução da fila de espera telefônica,
obtenção de equipamentos e materiais em geral destinados a assistência à
saúde dos beneficiários do SISAU e a promoção do maior bem estar da Família
Militar Mineira. 

A dedicação do IPSM na manutenção dos contratos pode ser observada no
gráfico a seguir:



De 2017 a 2021, o IPSM celebrou cerca de 280 contratos, vários destes destinados
à área de saúde. Foram R$ 386.084.705,87 em contratos celebrados, já
considerando as possíveis renovações.
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Fonte: www.compras.mg.gov.br

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Gráfico 94 - Valores de contratos celebrados por Diretoria

Tabela 18 - Contratos celebrados por Diretoria - Valor total

Gráfico 95 - Número de contratos celebrados



Acompanhamento diário dos saldos
contábeis, seguido de reunião semanal
de análise;

Implementação de um processo de
controle entre os processos de
pagamentos enviados no SEI e as
informações constantes no Sistema
Integrado de Administração Financeira -
SIAFI;

Controle diário do fluxo de caixa do
Instituto, possibilitando a realização do
cronograma de desembolso financeiro
ao longo do exercício.

Estão entre os principais avanços:

Finanças e Contabilidade

A partir de 2017, o IPSM iniciou uma reestruturação e reorganização de sua
parte Financeira e Contábil. Tais mudanças proporcionaram o redesenho de
diversos processos, bem como a edição e revisão de algumas normas internas,
permitindo mais controle, avaliação e efetividade das ações.

Hoje, o setor responsável pelo equilíbrio contábil-financeiro do IPSM atua em
três frentes de trabalho: contábil, contas a pagar e financeiro. O
desmembramento, além de trazer maior agilidade na tratativa das tarefas,
permitiu a especialização nas atividades inerentes ao processo de execução,
controle, acompanhamento e avaliação de ações relativas ao processo de
realização da execução orçamentária e financeira do órgão.

Além disso, foram adotadas medidas para reduzir a necessidade de
comparecimento ao IPSM para a solicitação de serviços. Como exemplo temos
a inclusão das informações referentes aos débitos de saúde e emissão de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE no Portal do Beneficiário.

Todas as atividades contábeis e financeiras são realizadas através do Sistema
Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG, implantado em 1994, por
meio do Decreto nº. 35.304 de 30.12.1993, para a execução automatizada dos
processos de execução orçamentária, administração e execução financeira,
registros contábeis e gestão do patrimônio público, assim como os demais
órgãos da administração pública estadual.
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Contudo, o SIAFI-MG exige que todos os pagamentos sejam incluídos de forma
individualizada, o que muitas vezes exige uma quantidade de recursos
humanos, logísticos e tecnológicos que demandarão recursos financeiros
elevados ao erário. Dessa forma, ainda em 2017, o IPSM deu início à criação de
um sistema que possibilitou, 4 anos mais tarde, ou seja, em 2021, a realização
do pagamento individualizado aos prestadores de serviços de assistência à
saúde da Autarquia. 

A criação desse sistema permite que atualmente os pagamentos de auxílios
natalidade e funeral, e reembolso de ótica utilizem o serviço disponibilizado
pelo sistema, denominado SISGEF. Os pagamentos, quando realizados por
arquivo bancário, impossibilitava a transparência das informações, exigida por
Lei, dentro do SIAFI-MG. Hoje, a média mensal de pagamentos realizados está
na casa de 4.200.

As despesas do Instituto dividem-se entre o pagamento de benefícios
previdenciários (pensão, auxílio-reclusão, auxílio-funeral, pecúlio e auxílio-
natalidade), assistência à saúde dos segurados e seus dependentes, e
despesas com a manutenção do IPSM, como: água, luz, telefone, pessoal
(servidores, terceirizados e estagiários), contratos e convênios.

Nos termos da Lei Estadual nº 10.366/90, o Estado tem por obrigação efetuar o
pagamento da Contribuição Patronal, que corresponde a 20% do total da folha
da PMMG e do CBMMG, sendo que ¼ desse valor era destinado ao custeio dos
militares veteranos. Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/2019, tudo
mudou e partir de março de 2020, o IPSM deixou de ter direito à Contribuição
Patronal, com base em Parecer emitido pela Advocacia Geral do Estado –
AGE/MG. Assim, todas as despesas do IPSM estavam sendo custeadas com
saldo de Patronal que o Estado devia ao IPSM.

Por esse motivo, o saldo reduziu ao longo dos meses, chegando a 341 milhões
em abril de 2021, ocasião em que foi convencionado por meio de acordo entre
o Estado e o IPSM, que haveria o ressarcimento dos valores descontados
indevidamente. O Estado reconheceu a impropriedade nos abatimentos das
pensões e, por meio de Ata, ficou definida a devolução do valor de R$
1.150.468.175,01 ao Instituto. Até dezembro de 2021, já foram devolvidos ao IPSM
R$545.468.175,01.
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Outra situação a ser mencionada é a paralização dos financiamentos do programa
de habitacional destinados aos militares. Este financiamento é regulado pelo Fundo
de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais - FAHMEMG, do qual o
IPSM é gestor e agente executor. Nos termos da Lei Estadual nº 17.949/2008, o Estado
deveria efetuar o pagamento do valor de R$ 760.345.182,33, o qual seria pago em
360 mensais, corrigidas mensalmente. Porém, desde março de 2015, não há repasse
da parcela, motivo pelo qual não é possível conceder novos financiamentos.
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Conforme gráfico acima, o valor acumulado da dívida do FAHMEMG é de R$
1.008.830.204,72. A redução da dívida em 2018 deve-se à quitação financeira
escritural de precatórios, utilizando o saldo devedor da Lei nº 17.949/2008, conforme
orientação da Secretaria de Estado de Fazenda.

O processo de execução orçamentária é realizado dentro do SIAFI-MG, instrumento
que permite realizar a arrecadação de receitas, execução de despesas e registro de
atos e fatos que afetam o patrimônio das entidades públicas. No gráfico abaixo, é
possível visualizar o quantitativo total de Ordens de Pagamentos emitidas entre 2017 a
2021.

Gráfico 96 - Variação da dí́vida do Estado com o IPSM

Gráfico 97 - Evolução saldo devedor da Lei nº 17.949/2008 (FAHMEMG)
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O crescimento da quantidade de Ordens de Pagamentos emitidas entre 2018 e 2020
se deu porque diversos pagamentos, antes realizados por meio de CNPJ
administrativo, passaram a ser realizados de forma individualizada dentro do SIAFI. O
salto no gráfico em 2021 relaciona-se à criação do Sistema de Gestão Financeira -
SISGEF, com a respectiva implementação do processo de pagamento individualizado
por credor no SIAFI-MG (um acréscimo mensal de mais de 4200 Ordens de
Pagamentos).

Comprovando o que já foi exposto sobre a implementação do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI no IPSM, a utilização do Sistema trouxe maior celeridade também na
execução de pagamentos. Todos os processos físicos de pagamentos foram
eliminados, ainda em 2019. Veja no gráfico abaixo o quantitativo ano a ano de
processos de pagamentos gerados dentro do referido sistema:

Todas as ações e mudanças propostas na área de contabilidade e finanças ao
longo dos anos, demonstram o trabalho da administração em modernizar os
processos garantindo uma gestão financeira efetiva (fluxo de caixa, projeções e
indicadores), observando todas as obrigações perante a lei e fornecendo
informações essenciais para a tomada de decisão.

Gráfico 98 - Emissão de ordens de pagamentos

Gráfico 99 - Quantitativo de processos de pagamentos movimentados no SEI



Logística e Transporte

A prestação de um serviço de qualidade aos nossos beneficiários também é
sustentada por uma gestão eficiente dos recursos internos. Assim, a DPGF possui um
setor específico pelo gerenciamento de materiais de consumo e permanentes,
contratações de serviços e obras, aquisições de materiais diversos, gestão e
fiscalização de contratos, administração de imóveis, bem como a gestão de
conservação, limpeza e manutenções de todo o Instituto. 

Desde de 2017, o número de funcionários do IPSM vem crescendo, exigindo melhor
gestão e controle do consumo dos materiais que são distribuídos aos diversos
setores, bem como das aquisições realizadas, a fim de não haver desperdício de
materiais. No gráfico abaixo podemos comparar o gasto total de material de
consumo no período de 2017 a 2021.
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O elemento de despesa 30 compreende materiais de escritório, limpeza, elétricos,
hidráulicos, de construção civil, água, café, dentre outros. Em uma análise breve do
gráfico, percebemos que mesmo com o aumento exponencial de funcionários, não
houve acréscimo significativo do consumo desses materiais. Em 2019, que tivemos
um consumo mais alto teve apenas um aumento de 15,67% quando comparado a
2018. Esse aumento se justifica pelo aumento de funcionários, que gerou um
aumento em materiais de limpeza e de
escritório.

Ressalta-se que prezando pela sustentabilidade, desde 2019 não realizamos compra
de copos descartáveis, sendo os que ainda são distribuídos foram das últimas
compras realizadas. A economia representada por essa iniciativa é entorno de R$
5.000,00 ao ano. O gráfico a seguir representa mais detalhadamente os principais
elementos de despesa: 3005 – materiais de escritório, 3008 – compreende
aquisição de água e café, 3017 – materiais de limpeza.

Gráfico 100 - Gastos com material de consumo (elemento de despesa 30)



Ressalta-se que no ano de 2020, a adoção do regime de teletrabalho reduziu
consideravelmente o gasto com materiais de escritório. Já em relação ao
elemento 3008, desde 2020 tal item compreende apenas o consumo de água, já
que o consumo de café foi amplamente reduzido e o material não foi adquirido
desde início de 2020, uma economia de R$ 15.000,00 por ano. Em relação ao
baixo gasto em 2021, a instalação de purificadores de água em alguns locais
proporcionou a redução do consumo de galões de água. No que diz respeito ao
consumo de materiais de limpeza (elemento 3017), foi possível manter a média
mesmo com o consumo elevado em 2020 e 2021, devido à COVID-19. 

Sobre as ações contra a pandemia, especificamente, nos anos de 2020 e 2021,
foi necessário adquirir itens de prevenção e combate ao Coronavírus. O gráfico
abaixo demonstra o consumo desses materiais durante esses anos. O
decréscimo do consumo em 2021 foi decorrente de materiais que foram doados
pelo Hospital de Campanha ao IPSM. 
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Gráfico 101 - Valor gasto em R$ por elemento de despesa

Gráfico 102 - Gastos com materiais para enfrentamento à COVID-19



Dentro da gestão dos materiais permanentes, o IPSM realizou uma análise dos
materiais inservíveis e encaminhou para alienação, de forma a gerar
rendimentos a esta. Assim, de acordo com levantamento efetuado, no período
compreendido entre 2017 e 2021, foram realizados 16 leilões tanto de veículos
como de materiais inservíveis. O valor arrecado com esses leilões foi de R$
336.433,77, quantia que pôde ser empregada em outras ações.

Veículos e Combustível

Nos anos de 2017 e 2018, o IPSM possuía uma frota antiga, o que demandava
muitas manutenções veiculares. Assim, em 2019 foram adquiridos 19 novos
veículos, que fizeram reduzir exponencialmente o gasto com manutenções. Já
em 2020 foi realizada a troca do veículo das representações.

O gráfico a seguir demonstra o gasto com as manutenções realizadas nos
veículos no período compreendido de 2017 e 2021.
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No que diz respeito a materiais permanentes, com o aumento no número de
colaboradores, houve a necessidade de aquisição de móveis para comportá-los
nos ambientes de trabalho. Assim, prezando pelo princípio da economicidade, o
IPSM conseguiu doações do TJMG, da ROTAM e também do Hospital de
Campanha. Os demais materiais foram adquiridos, conforme planejamento. O
gráfico abaixo demonstra os gastos com materiais permanentes de 2017 a 2021:

Gráfico 103 - Gastos com aquisições de materiais permanentes



A aquisição de combustível pelo IPSM é realizada de duas maneiras: através de
compra dos insumos para serem colocados em postos orgânicos, bem como
através de cartão magnético em postos comuns. 

O gráfico abaixo demonstra o consumo anual do combustível no período
compreendido de 2017 a 2021.
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Gráfico 104 - Gastos com manutenções veiculares

Gráfico 105 - Gastos com combustível



Os dois períodos de baixa no gráfico representam, em 2017, a escassez de
combustível nos postos orgânicos, devido a problemas contratuais com a
empresa responsável pelo abastecimento dos postos, e em 2020, o período de
pandemia em que reduzimos em 50% o consumo de combustível. 

Em 2021, retomamos parte das atividades, como viagens para demandas
administrativas e jurídicas, e apesar do aumento expressivo no litro do
combustível (passamos por reequilíbrio econômico a cada dois meses),
conseguimos adquirir combustível apenas em março de 2021, da cota referente
ao contrato de 2020.

A fim de garantir a continuidade dos serviços prestados e evitar situações, como
a que ocorreu em 2017, quando o abastecimento ficou comprometido nos
postos orgânicos, o IPSM formalizou contrato com a Empresa Ticket Log. Desde
2020, a utilização do cartão é monitorada e precedida por uma autorização de
abastecimento. Além disso, a utilização dos postos orgânicos deve ser priorizada
e o cartão utilizado apenas em viagens que não possuem postos disponíveis.
Vale destacar que, em 2017 foi o início do contrato com a Empresa Ticket Log e
devido a isso, o consumo foi extremamente baixo.

Representamos abaixo o consumo de combustível através do cartão (postos
comuns):
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Gráfico 106 - Gastos com combustível - Cartão



Contratos de serviços e obras

O Departamento de Logística e Transporte possui sob sua gestão 20 contratos
fixos que vão desde a manutenção predial, bem como de equipamentos de uso
interno dos prédios. Em todos os casos, são contratos de serviços continuados
sob gestão e fiscalização do Departamento. No ano de 2021, pela primeira vez,
foi realizada licitação para contratação de dedetização, limpeza de caixa d‘água
e desentupimento, bem como manutenção de cancela. Além disso, atualmente
o IPSM possui contrato de obras e reformas por períodos certos, não
compreendendo serviços continuados, para atendimento de demandas.

Abaixo, gráfico com serviços no período compreendido de 2017 a 2021. 

Conforme demonstrado no gráfico, houve um aumento considerável do valor
investido  em serviços e obras entre 2018 e 2021, o que é explicado pelo emprego
de valores em reformas e melhorias nas instalações do IPSM, como por exemplo:
elaboração de projeto elétrico para ampliação da carga do prédio 576 (sede do
IPSM) e reforma da recepção para atendimento aos beneficiários
(pensionistas). 

Atualmente, o IPSM conta com um sistema de chamados interno para
manutenções e mudanças de sala. Assim é possível quantificar as demandas
de manutenções ocorridas e otimizar o serviço. Outra modernização relacionada
à organização e otimização foi a norma do estacionamento, implementada em
2021 através da publicação da Instrução normativa nº 05/2021, que estabeleceu
as diretrizes de utilização do estacionamento dos dois prédios sede do IPSM. 

Dentro das normatizações realizadas recentemente, destaca-se ainda a norma
que estabelece as competências das unidades administrativas, para a utilização
do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD.Tal norma
estabelece uma unidade administrativa dentro do SIAD para cada Gerência,
Departamento, Assessorias e Representações, de forma a organizar os materiais
permanentes nos mapas carga de cada unidade, e para que cada setor possa
realizar sua requisição de material permanente em sua própria unidade. 
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Gráfico 107 - Gastos com serviços e obras



Imóveis e Habitação

O IPSM possui 31 imóveis, entre prédios comerciais, residenciais e terrenos.
Considerando todas as salas e lojas, contabilizam 99 imóveis no total. A gestão
e fiscalização desses imóveis é realizada pelo próprio Instituto, que administra os
aluguéis e também os serviços de manutenção predial. Além dos imóveis, o IPSM
é o gestor e agente executor do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do
Estado de Minas Gerais – FAHMEMG.

Criado pela Lei Estadual 17.949/08 e pelo Decreto 45.078/09, o FAHMEMG visa a
concessão de financiamento de imóveis para servidores militares do Estado de
Minas Gerais que sejam segurados do IPSM ou pensionistas. Em 2021 foi
publicada a nova composição do Grupo Coordenador do FAHMEMG/Promorar,
bem como foram retomadas as reuniões. As informações ficam disponíveis no
site do IPSM. 

Também merece destaque nessa gestão o estudo para a criação de uma nova
sede para o IPSM. Foi realizada uma análise das possibilidades de desfazimentos
dos imóveis que possuímos para a construção de uma sede mais moderna.
Como primeiro passo desse estudo, foi um levantamento de necessidades entre
todos os setores do IPSM, para quantificar a real necessidade de salas, andares,
móveis, dentre outros aspectos, necessários para que prossigamos no segundo
passo que é a realização de um projeto arquitetônico.
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Imóvel Situação

Avenida Afonso Pena, nº 2.169 Cedido

Rua Rio Grande do Norte, nº 630 Alugado

Avenida Afonso Pena, nº 4.220 Alugado

Avenida Afonso Pena, nº 4.230 Alugado

Avenida Afonso Pena, nº 4.234 Desocupado

Rua Aimorés, nº 1.006, apt. 302 Desocupado

Rua Alagoas, nº 506 Alugado

Rua Almirante Alexandrino, nº 277 Alugado

Avenida Amazonas, nº 2.475 Alugado

Rua Aquiles Lobo, nº 564 IPSM

Rua Aquiles Lobo, nº 576 IPSM

Rua Aquiles Lobo, nº 580 IPSM

Rua Aquiles Lobo, nº 586 Desocupado

Rua Bernardo Guimarães, nº 474 Alugado

Rua Curitiba, nº 987 Alugado

Rua da Bahia, nº 1.196 Alugado

Rua da Bahia, nº 1.200 Alugado

Rua da Bahia, nº 1.204 Alugado

Avenida do Contorno, nº 5057 Alugado

Rua Levi Coelho, nº 29 Cedido

Rua Levi Coelho, nº 51 Alugado

Rua dos Tupis, nº 848 Alugado

Rua dos Tupis, nº 862 Alugado

Rua dos Paraguaios, nº 105 Terreno

Rua Itiuba, nº 425 Terreno

Rua Paraíba, nº 576 IPSM

Rua Paraíba, nº 575 IPSM

Rua Paraíba, nº 596 IPSM

Rua Paraíba, nº 1.441 Parcialmente ocupado

Avenida Amazonas, nº 61 Desocupado

Belmonte Terreno

Quanto aos imóveis do Instituto, a tabela abaixo traz relação e situação dos
mesmos:

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 19 - Situação dos imóveis do IPSM



Ao contabilizar todas as salas do Edifício Paraíba Center e do Edifício Marena,
totalizamos 99 imóveis disponíveis para locação. Destes imóveis, 19 lojas e 01
apartamento do Edifício Marena, assim como o apartamento localizado à Rua
dos Aimóres nº 1.006 e as casas comerciais da Rua Alagoas nº 506 e Avenida
Amazonas nº 2.475, estão disponíveis para leilão que ocorrerá no ano de 2022,
conforme autorização do Conselho de Administração do IPSM.

Durante o ano de 2021, foram realizadas diversas reuniões com o representante
do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais –
Sinduscon-MG, que assessorou o IPSM sobre a oportunidade/viabilidade de
alienação dos imóveis. Neste período, foi realizado um estudo sobre os imóveis
diretamente impactados pelo novo Plano Diretor de Belo Horizonte, que reduz o
coeficiente de aproveitamento básico para os imóveis e que poderiam perder
valor de mercado. Ao final, o resultado foi apresentado ao Conselho de
Administração do IPSM, que autorizou a alienação dos imóveis já citados no
parágrafo anterior.

Em relação à locação dos imóveis, no gráfico a seguir, pode-se observar que,
desde 2017, o IPSM totaliza números médios superiores a 50 imóveis alugados,
superando 60 entre 2018 e 2020. Nota-se, ainda, que mesmo durante o período
de pandemia, que causou o fechamento do comércio, não houve uma grande
queda do número de imóveis alugados.
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Gráfico 108 - Número médio de imóveis alugados



A receita obtida com os aluguéis alcançava a média mensal entre R$180.000,00
e R$240.000,00 até janeiro de 2020, ocorrendo oscilações nos períodos em que
havia desocupação e ocupação dos imóveis. Em fevereiro, de 2020, com o início
da pandemia de COVID-19, houve uma queda na receita dos aluguéis,
aumentando a ocorrência de casos de inadimplência. A partir de agosto de
2021, com a reabertura da economia, os débitos foram negociados ou ajuizados
e a arrecadação retomou patamares superiores a R$210.000,00. 

Importante destacar que existe, hoje, no IPSM, um setor específico para
acompanhamento e vistoria dos imóveis. Regularmente são realizadas visitas e
contratados serviços de limpeza e manutenção conforme necessidade. O
objetivo é realizar melhorias nos imóveis, bem como evitar multas da Prefeitura
de Belo Horizonte. Podemos citar alguns dos diversos serviços realizados entre
2017 e 2021, como: capina de terrenos, reformas prediais, reforma de rede
elétrica, além de projetos de recuperação de área degradada e de prevenção e
combate a incêndio e contratação de empresa especializada em serviços de
Engenharia e/ou Arquitetura para prestar assessoria ao IPSM.
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Gráfico 109 - Receita de aluguéis por mês (2017 a 2021)



CONSIDERAÇÕES
FINAIS



Criado em 1911 – com o nome de Caixa Beneficente da Força Pública de Minas
Gerais –, o IPSM nasceu com a missão de prover a subsistência das famílias dos
militares que falecessem, e hoje abriga atividades que incluem benefícios
previdenciários e de assistência à saúde. Desde a sua criação, muita história foi
vivida por todos aqueles que por aqui passaram.  Este documento tem como
objetivo partilhar, com todos os que fazem parte da nossa história, os avanços e
também os obstáculos superados nos últimos quatro anos  dessa gestão.

Desde meados de 2017,  adotamos como diretrizes de trabalho a transparência,
inovação e integridade, valores que, para nós, são indissociáveis e fazem do
IPSM uma Instituição de renome, solidamente constituída. Nosso modelo de
gestão, sustentabilidade institucional e modernização dos serviços fazem com
que o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais seja
tomado como exemplo por várias coirmãs de outras unidades de federação. 

Nos últimos anos, o IPSM vem enfrentando um grande desafio, propiciar o melhor
amparo à Família Militar Mineira, sem comprometer o crescimento sustentável
do Instituto. Para tal, tem-se trabalhado no sentido de implementar uma gestão
com maior agilidade nos processos e maior controle. Houve momentos de
centralização na gestão das atividades, além da grande utilização de
ferramentas informatizadas.

Numa visão institucional, tivemos grandes avanços como a revisão do
planejamento estratégico; a implementação da gestão dos processos internos
do Instituto e do gerenciamento de projetos. Em um contexto de crescente
necessidade de adoção de sistemas integrados de informação, muitos sistemas
foram desenvolvidos e modernizados, a fim de melhorar a experiência do
usuário e facilitar a atuação dos colaboradores, como a implantação da
solução de biometria para identificação dos beneficiários; a implantação de
rede Wi-Fi no IPSM; a otimização dos sistemas corporativos e a criação de
aplicativo mobile para as plataformas Android, Windows e IOS. Outrossim, a
comunicação, servindo de suporte para o desenvolvimento de um modelo de
gestão bem estruturado, habilitado para enfrentar os desafios impostos,
desenvolveu estratégias para fortalecer a imagem do Instituto, criando uma
identidade coerente e credível. 

Em busca da melhoria na qualidade de suas atividades e serviços, o IPSM
aprimorou suas condições físicas e técnicas, o que se traduz na realização de
análises relativas ao controle interno, à auditoria, à correição administrativa, ao
incremento da transparência, do acesso à informação e ao fortalecimento da
integridade. Além disso, muito foi feito no sentido de evitar a judicialização de
demandas afetas à saúde e previdência, a fim de proteger o patrimônio do IPSM
e do erário.
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No tocante à gestão, planejamento e finanças, tivemos importantes ações como a
reforma no Arquivo Central, reestruturação do prédio sede do IPSM, bem como
levantamento e estudo para uma nova sede; a renovação da frota de veículos; a
institucionalização da comenda do IPSM e a implementação da homenagem aos
servidores destaques; a centralização da execução orçamentária, dos processos de
compras e contratos; e a revisão e atualização da legislação que dispõe sobre o
IPSM.

Na área de assistência à saúde, podemos destacar a centralização dos contratos de
credenciados, a gestão dos mesmos e o redimensionamento da rede assistencial
credenciada, através de visitas técnicas em todos os estabelecimentos; a mudança
no sistema de reembolso para aquisição de óculos e lentes e as reformulações nos
processos de auditoria; o envio eletrônico de contas de saúde com a finalização da
implantação do Sistema de Gestão de Assistência à Saúde (SIGAS) em todo o
Estado; a ampliação da capacidade de suporte da Central de Atendimento e a
implantação do Posto Avançado de Atendimento do IPSM no HPM; a revisão do
Programa de Medicamentos de Uso Continuado para o público logístico; a
Implantação do serviço de atendimento domiciliar do SISAU; a ampliação da
cobertura de transporte terrestre em UTI e ambulância básica; a revisão no fluxo de
auditoria odontológica; o credenciamento de hospitais em outros Estados; a
incorporação da Assistência em Equoterapia, acupuntura e urgent care, entre outros
projetos. 

No campo das pensões e outros benefícios, os avanços foram expressivos e
podemos elencar a implementação da informatização dos processos de auxílios
natalidade e funeral; a agilidade nos processos de recadastramentos e pensões;
além do efetivo controle contra fraudes nos pagamentos de pensões. Além disso, foi
possível melhorar a celeridade da concessão de todos os benefícios.

O maior desafio do Instituto é oferecer aos seus beneficiários soluções práticas frente
às suas necessidades, com máxima agilidade administrativa e mínimo custo
financeiro, garantindo a qualidade na prestação dos serviços e a sustentabilidade da
Instituição. Os gestores têm um papel fundamental na elaboração do planejamento,
controle e avaliação das ações para o alcance destes objetivos e, atentos às
necessidades dos beneficiários, têm conquistado avanços significativos para a
longevidade do IPSM.

Atender melhor implica na melhoria de estrutura e serviços. Faz-se necessário adotar
mecanismos eficazes que atendam prontamente às necessidades dos segurados,
seus dependentes e pensionistas. Em busca de servi-los da melhor forma, nossa
prioridade é garantir a qualidade e a sustentabilidade do nosso Instituto investindo
em tecnologia, preparando melhor nossos servidores e colaboradores, e ampliando
nossa capacidade de atendimento. O Instituto defende o interesse de milhares de
beneficiários e o nosso compromisso é contribuir para o engrandecimento e
longevidade desta instituição, Patrimônio da Família Militar Mineira.
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Siglário

AAT - Assessoria de Apoio Técnico
ADT - Assistência Domiciliar Terapêutica
AES - Assistência Especial à Saúde
AFAS - Associação Feminina de Assistência Social
AGE/MG - Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais
APP - Aplicativo (Application)
ACT - Acordo Coletivo de Trabalho
APM - Arquivo Público Mineiro
ASCOM - Assessoria de Comunicação Social
ATI - Assessoria de Tecnologia da Informação
BIPAP - Aparelho de pressão positiva nas vias aéreas a dois níveis (Bilevel Positive Airway Pressure)
BPMN - Business Process Modeling Notation
CAGEF - Cadastro Geral de Fornecedores
CBMMG - Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais
CCT - Convenção Coletiva de Trabalho
CEPD - Comitê Estadual de Proteção de Dados Pessoais
CFTV - Circuito Fechado de Televisão
CGE/MG - Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COFIN - Comitê de Orçamento e Finanças - SEPLAG
COVID-19 - (Co)rona (vi)rus (d)isease. Doença do coronavírus
CPAP - Aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas (Continuous Positive Airway Pressure)
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas
CSEC - Controladoria Seccional
DAE - Documento de Arrecadação Estadual
DG - Diretoria Geral
DP - Diretoria de Previdência 
DPGF - Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
DS - Diretoria de Saúde 
EC - Emenda Constitucional
e-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
FAHMEMG - Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais
FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
GED - Gestão Eletrônica de Documento
HPM - Hospital da Polícia Militar 
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPSM - Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
IPSEMG - Instituto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
LOA -  Lei Orçamentária Anual 
MASP - Matrícula do Servidor Público
NAIS - Núcleo de Atenção Integral à Saúde  
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Siglário
 
OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais
PACI - Plano de Atividade de Controle Interno
PAD - Processo Administrativo Disciplinar
PJE - Processo Judicial Eletrônico
PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais
PNPC - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
QOS - Quadro de Oficiais de Saúde
RE - Recurso Extraordinário
RH - Recursos Humanos
RMBH - Região Metropolitana de Belo Horizonte
ROTAM - Rondas Táticas Metropolitanas
RPM - Região da Polícia Militar
SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens de Minas Gerais
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
SIAD - Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
SIGANET - Sistema de Gestão do Atendimento com Geração de Senha
SIGAS - Sistema de Gestão de Assistência à Saúde
SIGPRI - Sistema Integrado de Gestão Prisional
SINDUSCON MG - Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais
SIRP - Sistema de Registro de Preço
SISAP - Sistema Integrado de Administração de Pessoal
SISAD - Sistema de Avaliação de Desempenho
SISAU - Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM
SISBEN - Sistema de Beneficiários
SISDOC - Sistema de Documentos
SISGEF - Sistema de Gestão Financeira
SISMOV - Módulo de Movimentação de Pessoal
SISRHO - Sistema de Recursos Humanos e Operacionais
STF - Superior Tribunal Federal
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TAD - Termo de Ajustamento Disciplinar
TCEMG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
TI - Tecnologia da Informação
TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação
TJMG - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
URA - Unidade de Resposta Audível
UTI - Unidade de Terapia Intensiva
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