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Histórico de Versões 
 

Versão Data Alterações Responsável 
1.0.0 13/12/2016  Versão inicial. M. Ferreira 
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 Alteração Tópico Introdução - Considerações Gerais: Inclusão de novos tipos de 
documento à definição do termo “documento fiscal”. 

 Alteração Tópico Consulta à situação de pagamento - Relação de documentos 
fiscais: Atualização de imagens. 

 Alteração Tópico Recursos auxiliares - Exportação de dados: Atualização de 
imagens. 

M. Ferreira 

1.2.0 30/10/2017 

 Alteração Tópico Consulta à situação de pagamento - Relação de documentos 
fiscais: Atualização de imagens. 

 Alteração Tópico Recursos auxiliares - Exportação de dados: Atualização de 
imagens. 

M. Ferreira 

1.3.0 19/09/2018 

 Alteração Tópico Consultas - Situação de Pagamento: Alteração do título “Relação 
de documentos fiscais“ para “Consulta situação de pagamento”. 

 Alteração Tópico Consulta situação de pagamento – Identificação do Prestador: 
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 Alteração Tópico Consulta situação de pagamento – Exibição do resultado: 
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Introdução 

O Sistema de Gestão Financeira – SISGEF foi idealizado pela Divisão de Tecnologia da 
Informação deste Instituto em conjunto com o Serviço de Arrecadação para gerenciar os 
procedimentos financeiros do IPSM. Por muito tempo, sua principal função foi a emissão de DAE 
(Documento de Arrecadação Estadual). Posteriormente, ele passou a auxiliar também no controle 
dos documentos fiscais recebidos fisicamente ou por meio eletrônico.  
 
Com a implantação do Módulo Pagamentos e Retenções do SISGEF é possível atender ao novo 
fluxo de pagamento e retenção de tributo ISSQN com base no recebimento de documentos fiscais 
emitidos pelos prestadores de serviço de saúde do IPSM.  

Objetivo 

Este manual tem a finalidade de registrar de forma estruturada os procedimentos operacionais do 
Módulo Pagamentos e Retenções do SISGEF. 
 
Visa atingir os seguintes objetivos: 
 

 Facilitar o acesso às informações; 

 Apoiar a execução de tarefas, aumentando, assim, a produtividade; 

 Documentar o sistema. 

Considerações Gerais 

Considera-se documento fiscal, a NF (Nota Fiscal de Serviços), NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ou 
DANFE (Demonstrativo Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), NFS-e (Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica), RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo), REC (Recibo/Nota) e documentos não 
fiscais que são enviados ao IPSM por algum produto adquirido ou serviço prestado. 
 
Considera-se competência, o período logístico de faturamento dos documentos fiscais 
representada pela denominação de um mês específico, embora este período não esteja 
exatamente compreendido neste mês em evidência. 
 
Considera-se prestador, o prestador de serviços que possui um contrato firmado com o IPSM 
para servir benefícios de saúde ao seu público beneficiário. 
 
Considera-se grupo de prestadores, o conjunto de prestadores reunidos pelo tipo de pessoa 
(física ou jurídica) e natureza do serviço (médico, odontológico ou cooperativa). 
 

 

Todas as orientações deste manual foram feitas baseadas em navegadores 
Internet Explorer e Firefox, este último o mais recomendado, os quais devem 
sempre ser utilizados nas versões mais atuais possíveis, e devem ter a função de 
“aceitar cookies” e “javascript” habilitadas. O uso de navegadores alternativos 
pode acarretar problemas. 

 

 

No decorrer deste manual, detalhes das ilustrações podem divergir do sistema 
real devido a atualização de versões e ao navegador utilizado pelo usuário. 
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Em todas as interfaces do sistema, os campos marcados com “ ” são 
obrigatórios. 

 

 

Todos os dados e informações contidos nas ilustrações deste manual têm caráter 
meramente ilustrativo e de testes, não refletindo em nenhum termo a realidade. 

Glossário de Ícones, Botões e Recursos Comuns 

O quadro apresentado a seguir mostra os ícones, botões e Recursos mais comuns no sistema. 
Utilize para consultar as funcionalidades de uma tela comum. 
 

Funcionalidades Descrição 

 

 Ajuda 

Exibe um balão descritivo 
com alguma explicação ou 
esclarecimento do item ao 
qual este ícone está vinculado 
(geralmente campos) para 
auxiliar no preenchimento do 
mesmo. 

 

 

Alterar 

Salva a linha de registro 
alterada. Disponível apenas 
se a alteração for realizada 
por linha. 

 

 Busca rápida 

Possibilita a pesquisa rápida 
nas interfaces através de 
palavras-chave ou 
expressões informadas.  

 

 
Cancelar 

Cancela a ação de 
inserção/edição da linha de 
registro. Disponível apenas se 
a inserção/alteração for 
realizada por linha. 

 

 
Contador de 
registros 

Exibe a contagem dos 
registros com a totalização 
dos mesmos de acordo com o 
filtro realizado. 

 Detalhamento 
Exibe todas as informações 
detalhadas do registro da 
consulta em uma nova tela. 

 

 Editar 

Coloca o registro evidente em 
modo de edição, seja abrindo 
uma nova tela ou abrindo a 
linha para edição dos 
campos. 
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Esconder / 
mostrar 

Esses ícones mostram (+) ou 
escondem (-) blocos de dados 
agrupados. 

 

 Excluir 

Aciona a ação de exclusão do 
registro evidente. Após clicar 
neste ícone o usuário deve 
confirmar a ação, por 
segurança. 

 
Filtro de 
pesquisa 

Abre tela de pesquisa que 
permite filtrar os dados que 
serão exibidos na 
consulta/formulário. Quanto 
mais filtros informados, mais 
refinado será o resultado da 
pesquisa. 

 Ordenação em 
colunas 

Recurso que permite definir 
em tempo real a ordenação 
dos registros da coluna. 

 Paginação 

Recurso que permite a 
navegação dentro dos dados 
retornados pela 
consulta. Botão desabilitado 
significa que se chegou ao 
início/fim de registros. 

 
Visualização 

Escolha de registro e da 
quantidade de registros 
exibidos por página. Após 
inserir os valores, deve-se 
clicar nos botões a esquerda 
parar executar. 

 

 
 

Seleção 
dupla 

Seleção de itens listados da 
esquerda para a direita e 
exclusão de itens listados da 
direita para a esquerda. 
 

 Enviar tudo para esquerda 

 
Enviar selecionados para 
esquerda 

 
Enviar selecionados para 
direita 

 Enviar tudo para a direita 
 

 

 

Esta é apenas uma fonte de referência global. Os ícones apresentados neste 
tópico poderão não aparecer no sistema.  
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Acesso ao sistema 

Para acessar este recurso do sistema, é preciso acessar o site do IPSM através do endereço 
“http://www.ipsm.mg.gov.br” e, em seguida, clicar no menu “Serviços - Credenciados”.  
 

 
 

A partir daí, seguir os passos: 
 

1. Localizar, dentre os itens, o link “Consulta situação de pagamentos ao Credenciado”. 
2. Clicar no link “Consulta situação de pagamentos ao Credenciado”. 

 
Será exibido, por fim, a página do serviço com a tela de identificação do prestador para consulta à 
situação de pagamento.   
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Consulta situação de pagamento 

Este recurso oferece ao prestador a possibilidade de consultar as informações de seus 
documentos fiscais assim como a situação de pagamento de cada um deles.  
  
Para tanto, tais documentos já deverão ter sido entregues ao IPSM no setor de Notas Fiscais e 
lançados no sistema correspondente, por este setor. 
 
Nos casos onde ainda não existir documento fiscal registrado, estará disponível apenas o valor 
total aprovado para a competência. 

Identificação do prestador  

 
 

Para realização da consulta, informar obrigatoriamente CPF ou CNPJ, o número do contrato e a 
competência. 
 
Por padrão o período de pesquisa corresponde às doze últimas competências. Para pesquisar 
uma competência específica informe-a nos dois campos (inicial e final). 
 
Se o número do contrato não tiver relação com o CPF/CNPJ, não é possível realizar a 
autenticação e o sistema exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
 
Por questões de segurança também é obrigatória a execução do teste CAPTCHA (uma 
sequência de letras e/ou números gerada aleatoriamente que aparece sob a forma de imagem 
distorcida). Para isso, bastará digitar no campo correspondente os caracteres da imagem. 
 

A seguir, clique no botão . O sistema redirecionará para a próxima tela. 
 

 

Apenas prestadores com contrato ativo no IPSM poderão consultar a situação de 
pagamento de seus documentos fiscais e os processamentos das competências 
através do site. 
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Exibição do resultado  

Os dados referentes a situação de pagamento serão exibidos da seguinte forma: 
 

 
 
Utilize as barras de rolagem do navegador e/ou os recursos de paginação para visualizar os 
registros. 
 

 Para encontrar um documento específico ou os dados de uma competência 
específica, utilize o modo “Busca rápida” disponível no canto direito da barra de ferramentas 
superior. Basta informar parte ou toda a descrição do número ou da competência e, em seguida, 

clicar no ícone . O sistema exibirá a mensagem “Registros não encontrados” se nada for 
localizado. 
 
Alguns prestadores podem enviar para a mesma competência mais de um documento fiscal. 
Nestes casos, a informação para o campo “Valor Aprovado” se repetirá nas linhas 
correspondentes a cada documento daquela competência. Veja um exemplo: 
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A soma dos valores líquidos de cada documento fiscal (R$3.464,17 e R$554.064,38) para a 
competência 03/2018 corresponde ao valor aprovado para aquela competência (R$557.528,55). 
 
 

 

A data de pagamento será visualizada somente para documentos recebidos a 
partir de 12/2016. 

 

 

A cor do valor do ISSQN estará atenuada quando não for responsabilidade do 
IPSM efetuar o recolhimento. 

 

 

Somente estão disponíveis para consulta os dados relacionados às 
competências a partir de 01/2014. 
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Recursos auxiliares 

Exportação de dados 

 
Este recurso está disponível em consultas e/ou relatórios e permite exportar 
seu(s) resultado(s) para arquivos nos formatos PDF, DOC e XLS. Além disso, 
oferece também o modo “Impressão”. 
 

Encontre o botão , localizado no lado esquerdo da barra de 
ferramentas superior e escolha uma das opções existentes. 
 

 
Para as opções PDF, WORD e Impressão o sistema exigirá uma configuração prévia antes da 

exportação propriamente dita. Veja as situações possíveis a seguir:  

 

Tipo da Impressão: Permite definir o modo de 

impressão colorido ou econômico. 

  

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 

em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 

Colorido. 

  

 

Modo de Impressão: Permite selecionar o que será 

impresso. Os tipos são: Página Corrente e Relatório 

Completo. 

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 

em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 

Colorido. 

 

Após a escolha, clique em  e o sistema dará prosseguimento ao processo de exportação. 

Para cancelar, clique em . 
 

 

Quanto maior o número de registros (linhas) retornados em uma pesquisa, maior 
o tempo necessário para exportar dados (gerar arquivos). 
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Para gerar um PDF, formato portátil para documentos (do inglês Portable Document Format), 

clique na opção “PDF”. O sistema abrirá outra janela do navegador exibindo o documento 

resultante 

 
 
 
 

 
Nota: Este manual utiliza o Adobe Reader XI 

 

Para salvar o documento, localize e clique no ícone . Na janela que aparecerá, escolha a pasta 
de destino, dê um nome ao documento e clique em “Salvar”. Caso deseje imprimi-lo clique no 

botão . 
 
Para gerar um DOC, formato de arquivo para Microsoft Word (do inglês Document) clique na 
opção “WORD”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em 
sua máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. A seguir basta localizar o 
arquivo e abri-lo com o Microsoft Word. 
 
Para gerar um XLS, formato de arquivo para Microsoft Excel (do inglês Excel Spreadsheet) clique 

na opção “XLS”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em 

sua máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. Localize o arquivo e abra-

o com o Microsoft Excel.  

 
Para imprimir utilizando o próprio navegador, clique na opção “Impressão”. O navegador exibirá a 
consulta/relatório em outra janela. A partir daí, siga as instruções de impressão do navegador em 
questão. 
 
  

 
Os documentos .xls e .doc podem ser alterados como preferir. 

Opções de ação 
Opções de ação 
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Observações 
O presente documento poderá ser alterado sem aviso prévio. 

Verifique frequentemente se há nova versão.   
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