
Projeto de Lei nº_____/2020 

 

 

 

Organiza o Sistema de Proteção Social dos 

Militares do Estado de Minas Gerais, em 

observância ao disposto na Lei Federal nº 13.954, 

de 16 de dezembro de 2019, e dá outras 

providências. 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:  

 

Art. 1º - Esta lei organiza o Sistema de Proteção Social dos Militares do 

Estado de Minas Gerais, em observância ao disposto na Lei Federal nº 13.954, de 

16 de dezembro de 2019. 

 

Art. 2º - O Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado constitui-se 

por um conjunto de instrumentos legais, ações afirmativas permanentes e 

interativas que visam assegurar, além de remuneração, para ativos e inativos, 

compatível com as peculiaridades da profissão militar, amparo social aos 

militares, incluindo, dentre outros direitos, pensão militar, assistência à saúde e 

assistência integrada aos beneficiários e a seus dependentes. 

 

Parágrafo único - O Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado 

compreende o disposto nesta lei, na Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, na 

Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, na Lei nº 10.366, de 28 de 

dezembro de 1990, na lei 13.404 de 15 de dezembro de 1999, na Lei 

Complementar nº 100, de 05 de novembro de 2007, na Lei nº 17.949, de 22 de 

dezembro de 2008 e na Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016. 

 

 

Art. 3º - A ementa da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Dispõe sobre o Instituto de Proteção Social dos Militares do Estado de 

Minas Gerais – IPSM.”. 

 

Art. 4º- O art. 1º da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

"Art. 1º- O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 

Minas Gerais - IPSM, sucessor da Caixa Beneficente da Polícia Militar, criada 



pela Lei nº 565, de 19 de setembro de 1911, passa a denominar-se Instituto de 

Proteção Social dos Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM). 

 

§ 1º – O Instituto de Proteção Social dos Militares do Estado de Minas 

Gerais (IPSM) é autarquia estadual vinculada à Polícia Militar, com sede na 

Capital, e tem por finalidade a gestão compartilhada do Sistema com a Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar. 

 

§ 2º - O IPSM possui autonomia administrativa, financeira e orçamentária, 

em especial, a relativa: 

 

I – à gestão dos recursos oriundos da participação do Estado, dos militares 

e dos pensionistas; 

 

II – aos atos de concessão dos direitos previstos em lei; 

 

III – às ações de saúde e de assistência.”. 

 

 

Art. 5º - O art. 3º da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 3º - O militar da ativa, da reserva remunerada, o reformado e o juiz 

militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais são integrantes 

compulsórios do sistema de proteção social.  

 

Parágrafo único: O militar será considerado inscrito a partir de seu ingresso 

na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar.”. 

 

Art. 6º - O “caput” e os §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 4º - O custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, 

para os fins do disposto no art. 2º, será mantido por meio da participação dos 

militares, dos pensionistas e do Estado, e incidirá sobre a totalidade da 

remuneração do militar e da pensão militar, excetuadas as vantagens ocasionais 

e transitórias, nos termos do art. 58 da Lei nº 5.301, de 1969. 

 

§ 1º - A participação a que se refere o caput é fixada:  

I - para o militar e o pensionista, em 10,5% (dez e meio por cento);  

II - para o Estado, em 20% (vinte por cento). 



§ 2º - (...) 

§ 3º - As filhas não inválidas pensionistas vitalícias de militares, além do 

previsto no inciso I do § 1º deste artigo, contribuirão com a alíquota adicional de 

3%, incidente sobre o valor da quota-parte recebida a título de pensão.”. 

 

Art. 7º - O § 1º do art. 6º da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 6º - (...)  

 

§ 1º- A contribuição não recolhida no prazo estabelecido será acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, de correção monetária fixada 

segundo os coeficientes de variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC ou 

outro indexador que vier a substituí-lo.”. 

 

Art. 8º - O art. 8º da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 8º - O estipêndio de contribuição do segurado compulsório que tiver 

suspenso seu vencimento ou remuneração será o correspondente ao de militar do 

seu grau hierárquico, com suas condições de tempo de serviço, remuneração 

básica, gratificações e adicional de desempenho, observado o seguinte: 

 

I - se militar, o correspondente ao de militar do seu grau hierárquico, com 

suas condições de tempo de serviço, remuneração básica e Adicional de 

Desempenho (ADE). 

 

II - se servidor civil, o correspondente ao seu vencimento básico com suas 

condições de tempo de serviço e ADE.”. 

 

Art. 9º - O “caput” e o § 1º do art. 10 da Lei nº 10.366, de 1990, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10 - São considerados dependentes do militar, desde que assim 

declarados por ele na Instituição militar competente: 

 

I - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em união estável, na 

constância do vinculo; 

 

II - o filho ou o enteado: 

a) menor de 21 (vinte e um) anos de idade; 



b) inválido. 

 

§ 1º - Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar, desde que 

não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na Instituição Militar 

competente: 

I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de 

idade; 

II - o pai e a mãe; 

III - O tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de 

idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial.”. 

 

Art. 10 - O art. 10-B da Lei nº 10.366/90, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

"Art. 10-B. Os beneficiários do Sistema Proteção Social dos Militares do 

Estado de Minas Gerais ficam obrigados a se submeter a recadastramento anual, 

nos termos de regulamento.". 

 

Art. 11 - O art. 11º da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 11 - Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que: 

I - venha a ser destituído do pátrio poder, no tocante às quotas-partes dos 

filhos, as quais serão revertidas para estes filhos;  

II - atinja, válido e capaz, os limites de idade estabelecidos nesta Lei;  

III - renuncie expressamente ao direito; 

IV - tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a 

morte do militar ou do pensionista instituidor da pensão militar; 

V - tenha seu vínculo matrimonial com o militar instituidor anulado por 

decisão exarada após a concessão da pensão ao cônjuge.”. 

 

Art. 12 - O Capítulo Único do Título II da Lei nº 10.366, de 1990, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“TÍTULO II 

DOS BENEFÍCIOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA PRESTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". 

 

Art. 13 - O “caput” do art. 12 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar 

com nova redação, acrescendo-se ao artigo a alínea “d” em seu inciso I, a alínea 

“f” em seu inciso II e parágrafo único, da forma seguinte: 



 

“Art.12 - Ao IPSM, no âmbito da Proteção Social, compete a gestão dos 

seguintes benefícios e serviços. 

 

I – para o segurado: 

(...) 

d) assistência habitacional; 

 

II – para o dependente: 

(...) 

f) assistência social. 

 

Parágrafo único: O benefício previsto no inciso I, alínea "d", estende-se ao 

pensionista.". 

 

Art. 14 - O § 2º do art. 15 da lei 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 15 – (...)  

 

(...) 

 

§ 2º - Em caso de falecimento ou impedimento legal do militar, o 

pagamento a que se refere o parágrafo anterior será feito ao genitor 

sobrevivente.”. 

 

Art. 15 - O art.17 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 17 - A assistência à saúde compreende os serviços de natureza 

médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica, psicológica, fisioterápica, de 

enfermagem e de aquisição de aparelhos de prótese e órtese, nos termos do 

Plano de Assistência à Saúde da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(PMMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do IPSM, 

aprovado pelo Conselho de Administração do IPSM. 

 

§ 1º - Ao militar é assegurada, mediante recolhimento das participações 

previstas no art. 4º desta lei, gratuidade na assistência básica à saúde, nos 

termos e condições do Plano de Assistência à Saúde. 

 

§ 2º - A assistência à saúde aos dependentes e pensionistas dos militares 

é prestada nos termos e condições do Plano de Assistência à Saúde, em regime 

de coparticipação. 



§ 3º - A assistência básica de que trata o § 1º deste artigo compreende o 

conjunto de procedimentos preventivos ou curativos indispensáveis à manutenção 

da saúde do militar, conforme disposto no Plano de Assistência à Saúde.”. 

 

Art. 16 - O art. 18 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 18 - A assistência à saúde será prestada pela rede orgânica 

constituída pelas unidades e setores de saúde da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Estado de Minas Gerais ou por meio de entidade, empresa ou 

profissional habilitado em virtude da celebração do instrumento legal e específico 

apropriado. 

 

Parágrafo único - O IPSM poderá realizar convênio com a Polícia Militar e 

com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais para prestação de 

assistência básica à saúde aos dependentes e pensionistas dos militares, na rede 

orgânica, mediante contrapartida financeira, com repasse de verba orçamentária 

para estas corporações.". 

 

 

Art.17 - O art. 19 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 19 - O benefício da Proteção Social será prestado à vista de 

comprovação de recolhimento ao IPSM das participações previstas no art. 4º 

desta lei.”. 

 

Art. 18 – Ficam acrescidos os §§ 5º e 6º ao art. 20º da Lei nº 10.366, de 

1990, com a seguinte redação: 

 

“Art. 20 – (...) 

 

(...) 

 

§ 5º - O benefício do auxílio reclusão somente será conferido a dependente 

por crime cometido por segurado, enquanto este se encontrava na condição de 

militar. 

 

§ 6º - O beneficiário do auxílio reclusão deverá apresentar à Administração 

do IPSM certidão carcerária em prazo estabelecido em regulamento e deve 

informar imediatamente a soltura do ex-militar, sob pena de responsabilidade.”. 

 



Art. 19 - O § 1º do art. 24 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte a seguinte redação: 

 

“Art. 24 – (...) 

 

§ 1º- Concedida a pensão, a inscrição de novo dependente só produzirá 

efeito a partir do deferimento de sua inscrição.”. 

 

Art. 20 - O art. 26 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 26 - O benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do 

militar da ativa ou em inatividade. 

 

§ 1º - O benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto 

automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da 

ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do 

posto ou graduação que lhe deu origem. 

 

§ 2º - O militar da reserva remunerada ou reformado, contribuinte 

obrigatório da proteção social que perder posto/patente, ou graduação deixará 

aos seus beneficiários a pensão militar.”. 

 

Art. 21 - O art. 27 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 27 - É vedada a acumulação de pensão militar, devendo o beneficiário 

optar, em caráter irrevogável, pela que lhe convier. 

 

Parágrafo único – A participação dos militares e pensionistas, 

correspondentes a 10,5% (dez vírgula cinco por cento), será destinada 

exclusivamente ao pagamento de pensão militar e os outros direitos geridos pelo 

IPSM.”. 

 

Art. 22 - O “caput” do art. 34 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 34 - O patrimônio e os recursos financeiros do IPSM serão utilizados 

exclusivamente para as finalidades da proteção social.”. 

 

Art. 23 - O art. 38 da Lei nº 10.366, de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 



“Art. 38 - O IPSM terá a seguinte estrutura básica: 

 

I - Unidades Colegiadas:  

a) Conselho de Administração; 

b) Conselho de Beneficiários; 

 

II - Unidades de Direção: 

a) Direção Superior: Diretor-Geral; 

b) Unidades Administrativas: 

1. Assessoria de Apoio Técnico; 

2. Procuradoria; 

3. Unidade Seccional de Controle Interno; 

4. Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;  

5. Diretoria de Saúde; 

6. Diretoria de Pensão e Benefícios. 

 

 

§ 1º - O Conselho de Administração do IPSM, unidade colegiada de caráter 

normativo e deliberativo, responsável pela política de gestão administrativa, 

financeira e operacional do Instituto, será presidido pelo Comandante Geral da 

Polícia Militar, cabendo ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar sua 

vice-presidência, e ao Diretor-Geral do IPSM sua secretaria executiva. 

 

§ 2º - São membros natos do Conselho de Administração: 

I - o Comandante Geral da Polícia Militar; 

II - o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - o Diretor Geral do IPSM; 

IV - o Diretor de Saúde da PMMG; 

V - o titular do cargo correspondente ao de diretor de saúde da PMMG no 

âmbito do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

§ 3º - O Conselho de Beneficiários do Instituto de Proteção Social dos 

Militares do Estado de Minas Gerais - CBI - IPSM -, órgão auxiliar do IPSM, 

integrante da estrutura do Instituto, tem por objetivo fiscalizar a execução da 

política de prestação de serviços e benefícios da autarquia. 

 

§ 4º - Compete ao CBI fiscalizar o cumprimento da política geral, em 

especial o disposto no art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, e das ações de 

atendimento, concessão de benefícios e prestação de serviços ao usuário do 

IPSM, oferecer sugestões para o aperfeiçoamento e a melhoria do funcionamento 

do Instituto e recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às regras 

da boa administração, acionando, quando necessário, os órgãos competentes. 



§ 5º - O CBI é composto por sete membros integrantes da Polícia Militar, do 

Corpo de Bombeiros Militar e pensionista, escolhidos em conjunto pelas 

respectivas entidades de classe dos militares que tenham, no mínimo, dois mil e 

quinhentos filiados militares e pensionistas, com atuação em todo o território 

estadual e eleições regulares, todos designados pelo Governador do Estado. 

 

§ 6º - O mandato dos membros do CBI – IPSM. será de dois anos, 

permitida uma recondução por igual período. 

 

§ 7º - O Presidente do CBI - IPSM, escolhido por seus membros na forma 

do regulamento, terá mandato de dois anos admitida uma reeleição por igual 

período. 

 

§ 8º - O IPSM fornecerá suporte técnico e administrativo para o 

funcionamento do CBI - IPSM. 

 

§ 9º - As normas complementares relativas às atividades do CBI - IPSM 

serão estabelecidas em seu regimento interno. 

 

§ 10 - A estrutura e atribuições das Unidades Colegiadas e de Direção 

serão definidas em regulamento. 

 

§ 11 - Os membros do Conselho de Administração e do Conselho de 

Beneficiários não perceberão remuneração de nenhuma espécie pelo 

desempenho de suas atividades. 

 

§ 12 - Três membros do Conselho de Administração serão nomeados 

mediante indicação conjunta, dentre os militares e pensionistas, pelas respectivas 

entidades de classe dos militares que tenham no mínimo 2.500 filiados militares e 

pensionista, com atuação em todo o território do estado e com eleições regulares. 

 

§ 13 - Os ocupantes dos cargos dos órgãos de que trata o inciso II do 

“caput” deste artigo serão designados pelo Governador do Estado 

 

Art. 24 - Fica acrescido à Lei nº 10.366, de 1990, o seguinte art. 46-A: 

“Art. 46-A - O valor da participação dos militares e pensionistas para a 

Proteção Social, de que trata o inciso I, do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 

1990, será de 9,50% (nove vírgula cinquenta por cento) a partir de 17 de março 

de 2020, e de 10,50% (dez virgula cinquenta por cento) a partir de 1º de janeiro 

de 2021.”. 

 



Art. 25 - Ficam acrescidos os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 44 da Lei Delegada nº 

37, 13 de janeiro de 1989, com a seguinte redação: 

“Art. 44 - (...) 

 

(...) 

 

§ 1º - Ao militar reformado em virtude de invalidez permanente, 

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar ou 

bombeiro-militar, em conseqüência de acidente no desempenho de suas funções 

ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o 

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu 

posto ou graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins. 

 

§ 2º - O benefício a que se refere o parágrafo anterior será concedido aos 

militares que se encontrarem nas condições nele previstas na data da publicação 

desta lei. 

 

§ 3º - Aos beneficiários do auxílio-invalidez decorrente da aplicação da Lei 

Complementar nº 109 de 22, de dezembro de 2009, será garantida a sua 

manutenção independentemente de nova avaliação.”. 

 

Art. 26 - Os §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei nº 17.949, de 22 de dezembro de 

2008, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - (...) 

 

(...) 

 

§ 2º O prazo para contratação de financiamentos no âmbito do FAHMEMG 

será de doze anos contados da vigência desta Lei, podendo ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, por ato do Poder Executivo, com base na avaliação 

de desempenho do fundo. 

 

§ 3º O prazo de duração do FAHMEMG é de até vinte e quatro anos, após 

o que o seu patrimônio, incluindo as receitas decorrentes de seus direitos 

creditórios e as disponibilidades de caixa remanescentes, reverterá ao Instituto de 

Proteção Social dos Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, preservando-

se os direitos e as obrigações referentes aos contratos em vigor na data da 

extinção do fundo.”. 

 

Art. 27 - Fica acrescido o inciso V ao art. 4º da Lei nº 17.949, de 2008, da 

seguinte forma: 



 

“Art. 4º - (...) 

 

(...) 

 

V – o montante de recursos referentes à dívida consolidada do Estado 

perante ao IPSM, decorrente do não pagamento da obrigação prevista n o art. 4º, 

§1º, inciso II, da Lei nº 10. 366, de 28 de dezembro de 1990, e a dívida do Estado 

para com o pró-morar militar, com valores atualizados até a data de publicação 

desta lei.”. 

 

Art. 28 - Ficam acrescidos ao art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, os incisos X 

e XI e o § 3º, da seguinte forma:  

 

“Art. 26 - (...) 

 

(...) 

 

X - assistência básica à saúde, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.366, de 

1990. 

XI – proteção social, nos termos da lei. 

 

(...) 

 

§ 3º - A Assistência Básica à Saúde dos militares, a que se refere o inciso 

X deste artigo, prestada pelas respectivas redes orgânicas de saúde das 

Instituições Militares Estaduais, será, integralmente, custeada pelo Tesouro 

Estadual através de dotação orçamentária da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, podendo o atendimento, mediante 

celebração do instrumento legal e específico apropriado, ser estendido aos 

demais beneficiários.". 

 

 

Art. 29 - Fica acrescido § 2º ao art. 36 da Lei nº 5.301, de 1969, 

transformando-se o parágrafo único em § 1º, da forma seguinte: 

 

“Art. 36 - (...) 

 

(...)  

 

§ 2º – A remuneração a que se refere o “caput” deste artigo será 

integralmente paga com recursos do tesouro estadual, consignados em dotação 



orçamentária própria da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Minas Gerais.” 

 

Art. 30 - Fica acrescido o art. 240-F à Lei nº 5.301, de 1969, da seguinte 

forma: 

 

“Art. 240-F - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Minas Gerais manterão rede orgânica de saúde, para garantia da assistência 

básica à saúde." 

 

Art. 31 – Fica acrescido o § 4º ao art. 12 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro 

de 2011, da seguinte forma:  

 

“Art. 12 - (...) 

(...) 

§ 4º - O limite de 70% previsto no caput poderá, excepcionalmente, ser 

ultrapassado, se, e quando, decorrente da implementação do sistema de proteção 

social dos militares.”. 

 

Art. 32 - O “caput” do art. 78, da Lei nº 22.257, 27 de julho de 2016, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 78 – O Instituto de Proteção Social dos Militares do Estado de Minas 
Gerais – IPSM –, vinculado à Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –, tem 
como competência e  finalidade a gestão compartilhada do Sistema com a Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar nos termos da legislação especifica.”. 

 

Art. 33 - Eventuais insuficiências financeiras necessárias à 

complementação do pagamento dos benefícios de que trata a Lei nº 10.366, de 

1990, serão asseguradas pelo Tesouro Estadual. 

Art. 34 - Ficam revogados o inciso I do art. 2º, o parágrafo único do art. 9º, 

o art. 13 e o inciso II do art. 25 da Lei nº 10.366, de 1990; o art. 8º da Lei 

Complementar nº 125, de 2012; a Lei nº 12.278, de 29 de julho de 1996; e a Lei 

nº 13.758, de 30 de novembro de 2000. 

 

Art. 35 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 



Justificação: a ideia de se elaborar uma proposta normativa com o fito de 

consolidar o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Minas Gerais 

atende, acima de tudo, a dois objetivos fundamentais.  

 

O primeiro deles é de ordem prática. É preciso facilitar o acesso e a compreensão 

das normas que dispõe sobre os militares estaduais, no que tange aos seus 

benefícios constitucionais e legais. Afinal, diversas são as leis que versam sobre 

tal matéria, entre as quais, destacam-se a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, 

a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, a Lei nº 10.366, de 28 de 

dezembro de 1990, a Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, a Lei Complementar 

nº 125, de 4 de dezembro de 2012, e, em âmbito federal, a recente Lei nº 13.954, 

de 16 de dezembro de 2019. 

 

O outro objetivo dessa proposta é de cunho social e jurídico. Sistematizar as 

regras que tratam dos benefícios jurídicos dos militares é a forma mais adequada 

de se valorizarem as peculiaridades dessa categoria de agentes do Estado. 

Aconteça o que acontecer, os militares sempre serão chamados a intervir, com 

firmeza e coragem, na resolução das mais variadas tensões sociais. Justamente 

por isso, exercem as suas missões sob forte pressão e risco. 

 

Há quase dez anos, dispõe o art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 4 de 

dezembro de 2012, sobre a obrigação de o Poder Executivo encaminhar à 

Assembleia Legislativa (no prazo de um ano a contar da data da referida lei 

complementar) projeto de lei complementar para reformulação do regime próprio 

de previdência e de assistência social dos militares do Estado. 

 

Não obstante, ao longo dos últimos anos foram aprovadas diversas leis tratando 

da matéria e, mais recentemente, a Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 

2019. 

 

O art. 24-E do Decreto Lei 667, de 2 de julho de 1996, inserido nesse diploma 

legal pela referida Lei Federal nº 13.954, de 2019 (em atenção ao disposto nos 

art. 42, notadamente o seu § 1º, da Constituição da República) é revelador das 

particularidades funcionais dos militares do Estado, além de expor a necessidade 

de se instituir para esses agentes um verdadeiro sistema de proteção social, algo 

que, conforme já dito, em grande medida já aparece em leis diversas, as quais 

carecem, urgentemente, de ser sistematizadas para que se atenda ao ideal de 

clareza e segurança que deve presidir a configuração de qualquer ordenamento 

jurídico. 

 

Da leitura do art. 25 da citada Lei Federal nº 13.954, de 2019, observam-se 

importantes dispositivos que asseguram direitos e vantagens aos militares os 

quais, se devidamente, incorporados ao sistema estadual, hão de permitir que 



eles exerçam as suas funções com a seriedade habitual que marca a sua atuação 

e, principalmente, com a tranqüilidade necessária para o enfrentamento de 

situações de violência social crescente. 

 

Somados esses dispositivos a outros tantos da referida lei federal, que versam até 

mesmo sobre valores de alíquotas previdenciárias, percebe-se que só resta ao 

Estado trazê-los todos à lume, em legislação específica, de natureza ordinária, 

consoante preceitua, literalmente, o já citado art. 24-E, “verbis”: 

 

Art. 24-E - O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estado, do 

Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do 

ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá 

prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de 

custeio. 

 

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos 

Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação 

dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.” 

 

Note-se que não se trata de instituir ou reinstituir um regime previdenciário próprio 

para a categoria. Esse regime já existe. Trata-se de incorporar, de maneira 

ordenada, as normas existentes em leis diversas à ordem jurídica do Estado, 

razão por que, do ponto de vista da iniciativa, não nos parece haver óbice à 

iniciativa parlamentar, sobretudo à vista do disposto no art. 66 da Constituição do 

Estado, que não versou sobre o tema, e à luz do acima citado art. 24-E. 

 

Na mesma toada, as normas relativas à proteção da saúde, encartadas na 

proposta, não estão sujeitas, em termos claros e literais, à reserva de iniciativa. 

 

Acerca do conteúdo geral da proposta, por sistema de proteção social entende-

se, com efeito, o conjunto dos instrumentos legais e de ações afirmativas 

permanentes que visam assegurar, além de vencimentos compatíveis com as 

peculiaridades da profissão militar, o amparo aos integrantes das instituições 

militares, proventos da inatividade, pensão, saúde e assistência integrada aos 

militares estaduais e a seus dependentes. 

 

Consoante o parágrafo único do art. 1º da proposta, tal sistema compreende, 

além do disposto na proposta, conteúdos que permanecem em vigor na Lei nº 

5.301, de 1969, na Lei Delegada nº 37, de 1989 e na Lei nº 10.366, de 1990. A 

partir de agora, aprovada a presente proposta, ficará mais fácil entender o 

arcabouço normativo aplicável aos militares no campo da sua proteção social. 

 



Assim, pois, em linhas gerais, a proposta promove alteração de denominação do 

instituto previdenciário militar, a fim de ajustá-la ao novo conceito de sistema de 

proteção social instaurado pela Lei Federal nº 13.954, de 2019. 

 

As normas relativas ao Conselho de Beneficiários do Instituto de Previdência dos 

Servidores Militares de Minas Gerais - CBI – IPSM foram extraídas, diretamente, 

da Lei nº 13.758, de 30 de novembro de 2000, que é revogada ao final do projeto.  

 

Em direção semelhante, as atribuições conferidas ao IPSM apenas reproduzem, 

com as necessárias adaptações, o que já estava em vigor em legislação esparsa 

e não específica e reiteram as competências que essa autarquia costumeiramente 

praticava. 

 

Ademais, ela reproduz os valores das alíquotas de contribuição para o sistema 

previdenciário, conforme definido em lei federal, simplifica o sistema de 

recadastramento anual dos beneficiários do sistema e altera a nomenclatura do 

capítulo único do título II da Lei nº 10.366, de 1990 (também para adequar à 

nomenclatura da citada lei federal). 

 

A proposta ainda elenca para o IPSM os benefícios e serviços que deve 

assegurar, com destaque para a assistência habitacional que inclui o pensionista, 

nada mais justo e razoável, pois que tem ele condição jurídica similar ao do titular. 

Além disso, o texto versa sobre a assistência social ao dependente, decorrência 

natural da atuação de um sistema de seguridade. 

 

No tema da saúde, são explicitados os benefícios compreendidos na assistência à 

saúde, incluídos os dependentes e pensionistas dos militares, por meio de uma 

rede orgânica constituída pelas unidades e setores de saúde da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros Militar ou mediante a atuação de entidade, empresa ou 

profissional habilitado em virtude de convênio específico. As despesas serão 

custeadas com recursos provindos de verbas orçamentárias dessas corporações, 

não obstante se deva lembrar que a contribuição dos militares sofre majoração, a 

par da inserção da contribuição para o pensionista, o que provoca, 

evidentemente, um aumento de arrecadação estadual para custeio dos 

benefícios. 

 

Por derradeiro, em razão da instituição, por norma federal, da contribuição dos 

pensionistas e da majoração das contribuições já existentes, a proposta amplia o 

limite do consignado obrigatório para tornar viável a implantação das novas regras 

federais. 

 

Em síntese, eis o conteúdo da presente proposta. 

 



Certo de poder contar com a compreensão e o apoio dos meus ilustres pares, 

submeto a presente proposta à sua criteriosa e valorosa apreciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


