ANEXO “F” (Manual de Utilização do Sistema de Controle de Contas {SISCON})
à O. Sv. Conjunta Nº 06/2018 – PMMG/CBMMG/IPSM

ACESSO AO SISTEMA:
1° Passo - O usuário deverá acessar o site do IPSM e realizar o login no sistema, através da intranet do Instituto, com o usuário e
senha fornecidos pelo IPSM.

2° Passo – Após realizar o login no sistema, o usuário deverá acessar o modulo “SISCON” em seguida “Controle”; “Vacinas” e “Gestão”.
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3° Passo – Ao acessar o link “Gestão”, proceder ao cadastro, seguindo todas as orientações a seguir. Recomenda-se imprimir as
páginas seguintes, a partir desta, para uma melhor orientação de cadastro.
Após acessar o link Gestão-Vacinas, caso o usuário logado não estiver associado ao menos uma unidade, o sistema exibe mensagem
de erro informativa,.

Os usuários fornecidos pelo IPSM já estão vinculados à unidade correspondente.
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Se o usuário logado estiver associado a mais de uma unidade de saúde na configuração, o sistema exibe o filtro para validação da
unidade, conforme imagem a seguir.

Se o usuário logado estiver associado apenas a uma unidade de saúde ou após a escolha da unidade no filtro de validação, o sistema
exibe a tela de gestão de lotes, listando todos os lotes das campanhas ativas gerados para a unidade informada, conforme imagem a
seguir.
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Para refinar o resultado informe os campos que julgar necessários e clique no botão
preenchidos, maior a precisão do resultado.
Os resultados encontrados serão exibidos logo abaixo da área de pesquisa.
Para maior organização do resultado utilize as opções de ordenação, clicando no ícone

. Quanto mais campos forem

ao lado do título de cada campo.

Para limpar os campos do filtro, clique no botão
e refaça a pesquisa. Os resultados encontrados serão exibidos logo abaixo da
área de pesquisa, substituindo a listagem anterior de registros.

Lotes de campanhas finalizadas poderão ser visualizados se a campanha for
informada no filtro e realizada nova pesquisa.

Para incluir um novo lote, clique no botão

e o sistema exibe a tela de criação do lote, conforme imagem a seguir.

Os tipos de público para criação são:
Logístico BM
Logístico PM
Civil
Civil DAE
Previdenciário
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Para confirmar a inclusão do lote, clique no botão
lotes.

. Em seguida o sistema gera o número do lote e retorna a tela de gestão de

Lotes poderão ser gerados apenas para campanhas de vacinação ativas.

Para manutenção de um lote, clique no ícone
manutenção, conforme imagem a seguir.

localizado ao lado esquerdo do registro correspondente e o sistema exibe a tela de
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Para alterar um vacinado clique no ícone

. Em seguida o sistema exibe o modo edição para o registro escolhido. Clique no ícone

para confirmar as alterações. Para sair da edição sem salvar, clique no ícone
Para excluir um vacinado, clique no ícone

.

.

Os vacinados poderão ser alterados ou excluídos enquanto o lote não for
finalizado.

Para incluir um vacinado, clique no botão

e o sistema exibe uma linha em branco para inclusão.

Se a data de vacinação do lote for informada, esta será considerada para atribuição do impedimento. Neste caso, o sistema avaliará se
o beneficiário teria direito ou não a ser vacinado na data indicada como sendo a data em que ocorreu a vacinação daquele lote. Caso
contrário, será considerado apenas a situação de exclusão do beneficiário no cadastro.
Os vacinados com impedimento (vacinação indevida) serão destacados em
vermelho após a inclusão.
Para o público logístico PM, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados da PMMG.
Para o público logístico BM, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados do CBMMG.
Para o público previdenciário, será permitida a inclusão apenas de beneficiários dependentes e pensionistas da PMMG, CBMMG com
assistência à saúde e em dia com a contribuição, com idade de 05 a 60 anos.
Para o público civil, será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis do IPSM com assistência à saúde, em dia com a
contribuição.
Para o público civil DAE, será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis com contribuição em atraso, funcionários civis do IPSM,
e funcionários civis da PMMG, CBMMG e de outros órgãos ligados a estes últimos.
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Será permitida a inclusão de até vinte vacinados por lote em situação ABERTO.

O sistema exige informar o CPF do vacinado para o público civil DAE. Para os demais públicos será exigida a matrícula.
Ao informar o CPF o sistema valida se o CPF existe no cadastro de emissores de DAE. Se existir, o sistema automaticamente preenche
o campo “Nome” e valida se o DAE foi gerado e pago e inclui o vacinado. Se o DAE não estiver gerado ou estiver sem pagamento, o
sistema permite a inclusão do vacinado e registra o impedimento. Se o CPF não existir, o sistema exibe mensagem informativa e não
permite a inclusão do vacinado.

Para validação do CPF, após a criação da campanha será necessário vinculá-la ao
evento de geração do DAE no SISGEF.
Ao informar a matrícula, o sistema valida se a matrícula existe no cadastro de beneficiários ativos e excluídos do IPSM. Se existir, o
sistema automaticamente preenche o campo “nome” e valida se a matrícula é compatível com o público do lote e inclui o vacinado.
Se for compatível e a matrícula for de um beneficiário excluído, o sistema permite a inclusão do vacinado e registra o impedimento. Se a
matrícula não existir, o sistema não permite a inclusão do vacinado.
Na validação, caso seja detectada matrícula incompatível ou inexistente, o sistema exibirá mensagem informando em qual situação se
refere a validação efetuada.
Após a finalização do lote, este pode ser visualizado sem permissão para edição e o formulário de vacinação poderá ser emitido para
assinatura.
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Um lote poderá ser finalizado apenas se existir um ou mais vacinados informados.

Para visualizar o lote, clique no ícone . Para emitir o formulário do lote, clique no ícone e o sistema exibe em outra aba ou janela do
navegador o formulário de vacinação, para gravação em disco ou impressão, conforme imagem a seguir. Ambos os ícones estarão
localizados ao lado do registro correspondente.

Para excluir um lote clique no ícone

localizado ao lado do registro correspondente e o sistema exclui o lote e lista os demais.

Um lote poderá ser excluído pela gestão de vacinas apenas se NÃO existir
vacinados informados.
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ORIENTAÇÕES GERAIS
1.

Preenchimento dos formulários:

1.1 Para o público logístico, será permitida a inclusão apenas de beneficiários segurados da PMMG ou CBMMG;
1.2 Para o público previdenciário, será permitida a inclusão apenas de beneficiários dependentes e pensionistas da PMMG e CBMMG com idade de 05 (cinco) a 60
(sessenta) anos;
1.3 Para o servidor público civil (previdenciário), será permitida a inclusão apenas de beneficiários civis do IPSM em dia com a contribuição, com idade acima de 05
(cinco) anos;
1.4 Para o público civil não contribuinte do SISAU – “DAE”.
2.

Registro de servidores CIVIS não contribuintes do IPSM – “DAE”

2.1 O sistema exigirá para cadastro o número do CPF do vacinado para o público civil DAE;
2.2 Ao informar o CPF o sistema validará se o CPF existe no cadastro de emissores de DAE. Se existir, o sistema automaticamente preencherá o campo “Nome” e
validará se o DAE foi gerado e pago e incluirá o vacinado;
2.3 Se o DAE não estiver gerado ou estiver sem pagamento, o sistema permitirá a inclusão do vacinado e registrará o impedimento. Se o CPF não existir, o
sistema não permitirá a inclusão do vacinado.

3.

Regras de registro de dados de beneficiários do SISAU:

3.1 Ao informar a matrícula, o sistema validará se a matrícula existe no cadastro de beneficiários ativos e excluídos do IPSM. Se existir, o sistema automaticamente
preencherá o campo “nome” e validará se a matrícula é compatível com o público do lote e incluirá o vacinado.
3.2 Se for compatível e a matrícula for de um beneficiário excluído, o sistema permitirá a inclusão do vacinado e registrará o impedimento. Se a
matrícula não existir, o sistema não permitirá a inclusão do vacinado.

Belo Horizonte, 16 de março de 2018.
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