
COMO REALIZAR O CADASTRO NO PORTAL DO BENEFICIÁRIO 

 

1º Passo: Acessar o site do IPSM, www.ipsm.mg.gov.br, e clicar no link “PORTAL DO BENEFICIÁRIO”, localizado no 

canto superior direito.  

 

2º Passo: Clique na opção "Clique aqui para se cadastrar". 

 

3º Passo: Preencha o campo matrícula com o número de matrícula com 9 dígitos. Obs: Em caso de militar informar 

00 antes do dígito verificador, ex: matricula militar: 123456-1, informar 123456001. 

 

  

http://www.ipsm.mg.gov.br/


4º Passo: Após informar a matrícula, o sistema informa o nome do beneficiário, será necessário confirmar. 

 

5º Passo: Após clicar em “SOU EU”, será necessário informar alguns dados pessoais para confirmar os dados no 

cadastro, de acordo com o tipo de beneficiário, conforme abaixo: 

Em caso de segurado (PMMG, CBMMG e Civil) será solicitado CPF, data de nascimento e o primeiro nome da mãe: 

 

Em caso de pensionista será solicitado CPF, data de nascimento e o código identificador (enviado na carta de aviso 

de inclusão de pensão): 

 

Após digitar os dados, será necessário confirmar clicando em “Confirmar dados”. 

  



6º Passo: Inserir e-mail, telefone e criar senha para acesso. 

 

Obs: Este passo é muito importante pois o e-mail será utilizado para confirmar o cadastramento e posteriormente, 

se necessário, gerar nova senha.  Em breve o telefone celular também será utilizado para confirmar o 

cadastramento, ou gerar nova senha.   

No campo senha é necessário informar a senha e depois confirmar, seguindo os critérios abaixo: 

 no mínimo 8 caracteres 

 pelo menos um caractere especial (! % & @ # $ ^ * ? _ ~) 

 pelo menos uma letra minúscula 

 pelo menos uma letra maiúscula 

 pelo menos um número 

7º Passo: Confirmação do e-mail. Após inserir as informações e clicar em “Criar conta” o sistema vai mostrar a tela 

abaixo:

 

Neste momento é necessário abrir a caixa do e-mail informado, acessar o e-mail de confirmação (remetente: IPSM, 

assunto: Confirme sua conta no Portal do Beneficiário) e clicar em “Confirmar e-mail”. Obs: É possível que o e-mail 

de confirmação esteja na caixa de spam. 

Caso o beneficiário tenha digitado o e-mail errado ele pode alterá-lo clicando no botão “Alterar e-mail”. 

 



Após clicar em “Confirmar e-mail” o sistema vai abrir a seguinte página: 

 

Para acessar o portal é necessário clicar em “Voltar para o login”, informar a matrícula e a senha criada e clicar em 

“Acessar conta”, conforme tela abaixo: 

 

OBS: Caso o beneficiário tenha digitado o e-mail errado, é possível alterar este e-mail antes de confirmar. É 

necessário informar na tela acima, a matrícula e a senha criada e na tela seguinte clicar em “Alterar e-mail”. 

 

EM CASO DE DÚVIDAS OU PROBLEMAS NO PORTAL, GENTILEZA ENTRAR EM CONTATO COM O IPSM 

ATRAVÉS DO FALE CONOSCO!! 


