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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Serviço de Controle de Contratos e Convênios

 

O�cio Circular IPSM/SCCC nº. 4/2019

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2019.

Assunto: Processamento de Contas

Referência:Ofício Circular nº 09/2017

 

     Senhor Credenciado,

 

      Em 29 de novembro de 2017, o Ins�tuto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais – IPSM, encaminhou o O�cio Circular nº 09/2017 informando sobre a obrigatoriedade de constar
na conta o número do CPF do profissional executante.

      Porém, a Divisão de Processamento de Contas (DPC/IPSM) tem recebido várias contas em que o CPF
do profissional executante não está devidamente cadastrado, o que impede o processamento de toda a
conta, gerando a sua devolução. 

      Diante disso, reiteramos a necessidade de encaminhar os dados dos profissionais executantes,
previamente, para que sejam lançados no sistema.

      Esclarecemos que a par�r de 01/03/2019 as contas que derem entrada na Divisão de Processamento
de Contas DPC/IPSM, em Belo Horizonte ou nas Coordenadorias Administra�vas, do IPSM, no Interior do
Estado, que não constarem os dados dos profissionais executantes(nomes e CPFs), serão devolvidas.

      Ressalta-se que a manutenção do corpo clínico atualizado é uma obrigação contratual do prestador
credenciado.

      Em caso de dúvidas relacionadas ao processamento entrar em contato na Divisão de Processamento
de Contas (DPC) - telefone: 3269-2124 ou no telefone 3269-2111 para o cadastro de profissional
executante.

 

.

                        Atenciosamente,

 

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR

Diretor de Saúde do IPSM

  

Documento assinado eletronicamente por Wilson Francisco de Souza Junior, Servidor(a) Público(a),
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em 04/02/2019, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 04/02/2019, às 14:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3164781 e
o código CRC E945C18A.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 2120.01.0000371/2019-62 SEI nº 3164781
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