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Governo do Estado deve R$ 2,8 bilhões 
a instituto de previdência dos militares

ria para receber a comissão e 
representantes de entidades. 
Contudo, servidores que fa-
ziam um ato público insisti-
ram em acompanhar a visita. 
A entrada não foi autorizada 
e, após entendimentos entre 
as partes, as conversas com 
a comissão e os convidados 
ocorreram na calçada do insti-
tuto. A visita também contou 
com a presença dos deputa-
dos Cabo Júlio (PMDB) e João 
Leite (PSDB).

O deputado defendeu 
que uma nova audiência pú-
blica seja realizada na ALMG 
para ouvir representantes do 
governo acerca da situação, 
denunciada por entidades em 
reunião da comissão em no-
vembro do ano passado.

Antes da apresentação 
dos dados pelo IPSM, hou-
ve momentos de impasse na 
portaria de entrada do institu-
to, em Belo Horizonte. O dire-
tor do órgão esteve na porta-

saltou a situação de municí-
pios como Barbacena (Região 
Central), onde, segundo ele, 
132 profissionais de saúde 
conveniados, entre os quais 
médicos, dentistas, psicólogos 
e outros, não estariam mais 
atendendo os segurados do 
instituto por falta de pagamen-
to. O parlamentar afirmou que 
a continuidade dos atrasos nos 
repasses pode resultar em pre-
juízos à saúde de 225 mil segu-
rados em todo o Estado.

O presidente da Comissão de 
Segurança Pública, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), 
disse que a situação encon-
trada durante a visita é ain-
da pior do que a informada 
anteriormente. Segundo ele, 
o Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira do Es-
tado (Siafi-MG) apontava, na 
última sexta-feira (2), uma re-
tenção de repasses ao IPSM 
de R$ 510 milhões.

Sargento Rodrigues res-

Órgão tem mais de 200 mil segurados

das as informações acerca 
do problema têm sido repas-
sadas sistematicamente ao 
comando da Polícia Militar e 
à área financeira do Estado 
desde sua posse em 13 de no-
vembro do ano passado. “Não 
tenho ainda um cronograma 
de reembolso, mas devemos 
começar a pagar os atrasa-
dos do mês de outubro nesta 
quarta-feira (7)”, afirmou.

no máximo, dez, não sendo 
nenhum deles de Belo Hori-
zonte. Entretanto, represen-
tantes dos servidores denun-
ciaram que o descrendencia-
mento formal não revelaria 
a dimensão do problema, já 
que, segundo eles, muitos 
serviços teriam suspendido o 
atendimento mas não forma-
lizado o descredenciamento.

O coronel frisou que to-

e aposentados) e suas famílias 
já estariam com a assistência 
médica comprometida pela 
recusa de atendimento de 
serviços conveniados.

O diretor do IPSM reco-
nheceu as dificuldades, mas 
informou que o número de 
estabelecimentos de saúde 
que cortaram formalmente 
o convênio com o órgão por 
falta de pagamento seria de, 

A dívida do Estado para com 
o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares (IPSM) 
é de cerca de R$ 2,8 bilhões, 
segundo o diretor do órgão, 
coronel Vinícius Rodrigues de 
Oliveira Santos. A informação 
foi dada ontem a deputados 
da Comissão de Segurança Pú-
blica, durante visita ao IPSM. O 
objetivo foi verificar a situação 
financeira da instituição.

O diretor do IPSM disse 
que o valor acumulado refe-
re-se a repasses da contribui-
ção patronal, que, segundo 
ele, estão em atraso desde 
outubro de 2016. Ele afirmou 
que o montante engloba va-
lores devidos à assistência em 
saúde prestada aos segura-
dos por meio de convênios.

Quanto à destinação da 
contribuição dos servidores 
ao instituto, o dirigente disse 
que ela ocorre normalmente, 
não sendo, porém, suficiente 
para as demandas de atendi-
mento na área de saúde. 

Segundo o presidente da 
Associação dos Profissionais 
de Segurança Pública no Sul 
de Minas, cabo Alberto Dias 
Valério, somente em Varginha 
cerca de 3 mil militares (ativos 

Ricardo Barbosa

Deputados da Comissão de Segurança Pública foram ao IPSM, motivados por denúncias de servidores
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ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse 
 1h Segunda Musical – Pianista Ernesto Hartmann 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (15/12) – Homenagem à 

Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
 4h30 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 

Ricardo Fabrino 
 6h Compactos de Comissões 
 6h30 Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 7h30 Assembleia Notícia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Brasil Eleitor 
 8h55 Minas é Muitas – Brumadinho 
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h30 Via Justiça – Fraudes no Brasil 
 13h Mundo Político

 13h30 Compactos de Comissões 
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Descriminalização das drogas 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Crianças sob pressão 
 20h Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas e 

a União (27/11) – Apreciação do Relatório Final 
 21h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 3.399/16

Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PRE 49/17
Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-

tém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de criar a 
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher (urgência)

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 1º 
turno

TV ASSEMBLEIA


