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Ofício Circular. N.º 115.1 / 2014 – DPC/DS  
 
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2014.  
 

Assunto: Orientação para emissão de Notas Fiscais/Recibos de Pagamento Autônomo/Relatório 
Gerencial 

Senhor Credenciado, 

Considerando a necessidade de estabelecer o fluxo de recebimento de notas fiscais e de recibos 
de pagamento autônomo (RPA), para fins de comprovação da prestação de serviços de Assistencia à 
Saúde aos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM e realizar os respectivos créditos 
bancários decorrentes, deve ser observado o seguinte, na emissão obrigatória e encaminhamento dos 
referidos documentos: 

1) Emissão da nota fiscal: 
 
1.1  O prestador credenciado como pessoa jurídica deverá emitir a nota fiscal, conforme os 
dados da fonte pagadora (IPSM) e 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; 
 
1.2 No documento fiscal deverão ser destacados somente os impostos constantes no DPRO. 
Os demais impostos não constantes no DPRO, cuja legislação fiscal determina que a empresa 
faça o destaque na nota fiscal, deverão ter seus respectivos comprovantes de recolhimento 
apresentados junto da nota fiscal de referência. Sendo este recolhimento de responsabilidade do 
prestador credenciado; 
 
1.3 As empresas ou órgãos que gozem de imunidade tributária deverão apor, no corpo da 
Nota fiscal, carimbo evidenciando essa situação fiscal; 
 
1.4  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. 
 
1.5      No campo da nota fiscal deverá constar a referência do DPRO, por exemplo: “05/2014”; 

 
2) Emissão do Recibo de Pagamento Autônomo (RPA): 

 
2.1  O prestador credenciado como pessoa física deverá emitir o RPA, conforme os dados da 
fonte pagadora (IPSM) e os valores constantes no Demonstrativo de Processamento (DPRO), que 
está disponível no endereço eletrônico www.dpro.ipsm.mg.gov.br, destacando-se as alíquotas de 
IRPF, a contribuição previdenciária com os respectivos percentuais de incidência e o valor líquido; 
 
2.2 No RPA deverão ser destacados os descontos constantes no DPRO, que são o Imposto 
de Renda Retido na Fonte e a Contribuição Previdenciária (INSS); 
 
2.3        Caso o profissional recolha sobre o teto da contribuição previdenciária em outra fonte, 
deverá comunicar a unidade da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiro, onde foi celebrado o seu 
credenciamento, para não haver recolhimento; 
 
2.4 No campo do RPA deverá constar a referência do DPRO, por exemplo: “05/2014”; 
 

3) Óticas, Farmácias, Drogarias, Fornecedores de Órteses e Próteses e Medicamentos de Uso 
Continuado: 
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3.1 Os prestadores que possuem estes tipos de contrato devem emitir um relatório mensal 
consolidado, em conformidade com o Demonstrativo de Processamento (DPRO), disponível no 
endereço eletrônico www.dpro.ipsm.mg.gov.br; 
 
3.2 O modelo do relatório consolidado encontra-se disponível no endereço eletrônico 
http://www.ipsm.mg.gov.br/inst_formularios.asp . 
 

4) Entrega dos documentos fiscais: 
 
4.1 A entrega dos documentos fiscais, RPA e relatórios deverá ser realizada nas unidades da 
Policia Militar onde foi celebrado o credenciamento do prestador, de onde, após a conferência 
inicial, serão encaminhados a sede do IPSM; 
 
4.2 Os documentos deverão ser encaminhados pelos credenciados as unidades, em até 3 
(três) dias após a disponibilização do DPRO; 
 
4.3 A partir de 02 de fevereiro de 2015, os documentos fiscais deverão ser direcionados à 
sede do IPSM, localizado na Rua Paraíba, n° 576, Bairro Funcionários, CEP. 30.130.140, Belo 
Horizonte/MG – Setor de Notas Fiscais. 
 

5) Efetivação do Crédito Bancário:  
 
5.1 Após a conferência do documento fiscal apresentado com o processamento o respectivo 
crédito financeiro será feito; 
 
5.2     Caso a nota fiscal, RPA apresente qualquer inconsistência, o prestador será notificado a 
corrigi-lo e após nova conferência o crédito será feito na respectiva conta bancária;  
 
5.3 A não apresentação do documento fiscal nos prazos estipulados ensejará a não 
efetivação do crédito bancário que somente será regularizado após a apresentação do documento 
fiscal. 
 

As dúvidas poderão ser sanadas através dos telefones (31) 3269-2026 e (31) 3269-2095 

ou através do e-mail das.notasfiscais@ipsm.gov.br. 

 

 

Atenciosamente, 

 

[a] José Martinho Teixeira, Coronel PM QOR 

Diretor de Saúde do IPSM 

 


