
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais 

Serviço de Controle de Contratos e Convênios

Ofício IPSM/SCCC nº. 400/2020

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Assunto: Implementação do processo de pagamento individualizado dos prestadores de 
serviços de assistência à saúde credenciados, mediante Cadastro no Portal de Compras.

                Prezado(a) credenciado(a),                    

               Para atendimento às normas legais, em especial a Resolução da SEPLAG nº 93/2018, 
será implementado no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais – IPSM, o processo de pagamento individualizado dos prestadores de serviços de 
assistência à saúde credenciados.

               O cadastro no Portal de Compras será realizado pelo IPSM, todavia, caso haja alguma 
pendência documental o pagamento não será efetivado.

               Assim, o cadastro do credenciado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, 
torna-se fundamental para que o prestador receba pelos serviços prestados, pois somente 
após a realização do cadastramento, será possível dar prosseguimento nas demais fases do 
processo, tais como: empenho, liquidação e pagamento.

              Portanto, caso haja alguma irregularidade ou divergência de dados nos documentos 
necessários ao credenciamento e sua manutenção, o credenciado deverá realizar a devida 
regularização/adequação junto ao(s) órgão(s) competente(s) para procederem à atualização 
dos dados, a saber: Junta comercial do Estado de Minas Gerais, Prefeitura sede do 
estabelecimento, Receita Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Caixa Econômica Federal, 
Polícia Civil Minas Gerais, SISAP e inclusive ao IPSM que conforme cláusula contratual deve ser 
comunicado acerca de qualquer alteração.

               Imperativo ressaltar que, se houver irregularidade, bem como divergência de dados 
apresentados ao Instituto com os dados cadastrados nos referidos órgãos, não será possível a 
conclusão do cadastro no sistema, logo, não conseguiremos efetuar o pagamento até a 
regularização/adequação.

                A implementação do processo de pagamento individualizado dos prestadores de 
serviços de assistência à saúde credenciados, mediante o devido Cadastro no Portal de 
Compras será a partir do dia 10/08/2020.
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                Destarte, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento, através do e-mail 
ipsm.portaldecompras@gmail.com e/ou pelo telefone (31) 3269-2103, renovando-lhes 
protestos de respeito e estima.

Atenciosamente,

Fabiano Villas Boas, Coronel PM QOR
Diretor de Saúde do IPSM

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Villas Boas, Diretor, em 10/06/2020, 
às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
15238913 e o código CRC 1292CBEC.

Referência: Processo nº 2120.01.0005105/2020-87 SEI nº 15238913

Rua Paraíba, 576  - Bairro Savassi - Belo Horizonte - CEP 30130-141 
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