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Belo Horizonte, 29 de junho de 2016. 

 
Ofício Circular n° 29.1 DPC/DS - NF 
 
Assunto: Orientação para emissão/envio de documentos fiscais a serem entregues nas 
Unidades de Processamento. 
 

 
 

Prezado Credenciado, 
 
 
Para fins de comprovação da prestação de serviços de Assistencia à Saúde aos 
beneficiários da PMMG-CBMMG-IPSM e realização do respectivo crédito bancário, viemos 
informar que a partir do Demonstrativo de Processamento - DPRO do mês de julho de 
2016, a ser disponibilizado no dia 17/07/2016, os documentos fiscais referente aos serviços 
prestados deverão ser encaminhadas às Unidades da Polícia Militar onde foi celebrado o 
seu credenciamento, sendo este envio obrigatório. 
 
 Os documentos fiscais deverão ser encaminhados às unidades da Policia Militar em até 3 
(três) dias após a disponibilização do DPRO no site do IPSM e as notas fiscais eletrônicas 
deverão ser encaminhadas para o e-mail da devida Unidade, conforme lista de e-mails em 
anexo. 
 
Ressaltamos que o pagamento será efetuado após o recebimento e a conferência do 
documento fiscal apresentado. Caso os documentos apresentem qualquer inconsistência, o 
prestador será notificado a corrigí-lo. 
 
O prestador credenciado como pessoa jurídica deverá emitir a nota fiscal em conformidade 
com os valores constantes no Demonstrativo de Processamento (DPRO), que está 
disponível no endereço eletrônico www.dpro.ipsm.mg.gov.br, destacando a sua respectiva 
competência, exemplo: “07/2016”. 
 
No documento fiscal deverão constar os dados da fonte pagadora: Instituto  de Previdência 
dos  Servidores Militares  do  Estado  de Minas Gerais  –  IPSM,  CNJP  17.444.779/0001‐37,  Inscrição 
Municipal:  1820400015.  Endereço:  Rua  Paraíba,  576,  Funcionários  –  Belo  Horizonte  /  MG  CEP: 
30.130‐140. 
 
Somente os impostos constantes no DPRO, deverão ser destacados na nota para o devido 
recolhimento. Os demais impostos não constantes, cuja legislação fiscal determina que a 
empresa faça o recolhimento deverão ter o comprovante apresentado junto da nota fiscal de 
referência. Sendo este recolhimento de responsabilidade do prestador credenciado. 
 
As empresas ou órgãos que gozem de imunidade tributária deverão apor, no corpo da Nota 
fiscal, carimbo evidenciando essa situação fiscal. 
 
Os prestadores optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão comunicar esta situação à 
unidade da Policia Militar, onde foi celebrado o seu credenciamento, para fins de registro no 
sistema informatizado. 
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O prestador credenciado como pessoa física deverá emitir o RPA, destacando as alíquotas 
de IRPF, a contribuição previdenciária (INSS) com os respectivos percentuais de incidência 
e o valor líquido.  
 
Caso o profissional recolha sobre o teto da contribuição previdenciária em outra fonte, 
deverá comunicar a unidade da Policia Militar onde foi celebrado o seu credenciamento, 
para não haver recolhimento.  
 
Os prestadores de Óticas, Farmácias, Drogarias, Fornecedores de Órteses e Próteses e 
Medicamentos de Uso Continuado, devem emitir um relatório mensal consolidado, em 
conformidade com o Demonstrativo de Processamento (DPRO).   
 
O modelo do relatório consolidado encontra-se disponível no endereço eletrônico 
http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/formularios/contr_consolida_nota_fiscal.pdf  
 
As dúvidas referentes a notas fiscais poderão ser sanadas através dos telefones (31) 3269-
2052 e (31) 3269-2112 ou através do e-mail das.notasfiscais@ipsm.gov.br e a partir do mês 
de Julho através dos números de cada Unidade Processadora e nos e-mails conforme 
anexo. 
 
 
Atenciosamente, 
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COORD CIDADE UNIDADE E-MAIL CONTATO 
4 JUIZ DE FORA 3828 nf4.juizdefora@ipsm.gov.br (32) 3690-7996 

5 

UBERABA 760 nf5.uberaba@ipsm.gov.br (34) 3318-3820 
ARAXÁ 801 nf5.araxa@ipsm.gov.br (34) 3201-1206 
ITURAMA 791 nf5.iturama@ipsm.gov.br (34) 3411-5221 
FRUTAL 779 nf5.frutal@ipsm.gov.br (34) 3423-8077 

6 LAVRAS 995 nf6.lavras@ipsm.gov.br (35) 3829-3264 

7 
DIVINOPOLIS 2560 nf7.divinopolis@ipsm.gov.br (37) 3301-0139 
BOM DESPACHO 923 nf7.bdespacho@ipsm.gov.br (37) 3521-9724 

8 GOV. VALADARES 3826 nf8.gvaladares@ipsm.gov.br (33) 3201-0129 

9 
UBERLANDIA 1967 nf9.uberlandia@ipsm.gov.br (34) 3233-1979 
ARAGUARI 3126 nf9.araguari@ipsm.gov.br (34)3512-1415 
ITUIUTABA 3128 nf9.ituiutaba@ipsm.gov.br (34) 3271-7918 

10 PATOS DE MINAS 1587 nf10.pminas@ipsm.gov.br (34) 3823-0907 
11 MONTES CLAROS 3787 nf11.mclaros@ipsm.gov.br (38) 3201-0256 

12 

IPATINGA 1499 nf12.ipatinga@ipsm.gov.br (31) 3094-0136 
MANHUAÇU 1321 nf12.manhuacu@ipsm.gov.br (33) 3339-6722 
ITABIRA 3152 nf12.itabira@ipsm.gov.br (31) 3834-6107 
JOÃO MONLEVADE 1526 nf12.jmonlevade@ipsm.gov.br (31) 3859-2650 
PONTE NOVA 1342 nf12.pnova@ipsm.gov.br (31) 3817-3489 
CARATINGA 1365 nf12.caratinga@ipsm.gov.br (33) 3321-3367 

13 
BARBACENA 1114 nf13.barbacena@ipsm.gov.br (32) 3052-1092 
COM. LAFAIETE 4117 nf13.clafaiete@ipsm.gov.br (31) 3062-0114 

14 
CURVELO 718 nf14.curvelo@ipsm.gov.br (38) 3729-1526 
SETE LAGOAS 2516 nf14.setelagoas@ipsm.gov.br (31) 3027-3823 

15 TEOFILO OTONI 2203 nf15.totoni@ipsm.gov.br (33) 3087-1275 
16 UNAI 2889 nf16.unai@ipsm.gov.br (38) 2102-1618 
17 POUSO ALEGRE 2295 nf17.palegre@ipsm.gov.br (35) 2102-8131 

18 
POÇOS DE CALDAS 3391 nf18.pcaldas@ipsm.gov.br (35) 3066-6039 
PASSOS 1411 nf18.passos@ipsm.gov.br (35) 3211-2017 

 


