
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUICA E FUNDACIONAL 

REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 
DE PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, 

FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL 

01 – NOME CIVIL :        02 – MASP/MATRÍCULA: 

      
NOME SOCIAL:       

03 - NÚMERO DO PROTOCOLO DO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS: 

      

04 – PEDIDO: 

O requerente acima identificado requer a concessão do benefício previsto no art. 19 do Decreto 45.841 de 26 de dezembro de 2011, 

para TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA do processo acima identificado, por ser portador de doença(s) grave(s), contagiosa(s) ou 

incurável(is), definidas em lei e motivadoras de aposentadoria por invalidez. 

Declara estar ciente de que para a análise deste requerimento é de sua responsabilidade obter junto ao médico o atestado do seu 

estado de saúde, com o preenchimento completo do campo abaixo. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

_________________________________      _______ / _______ / ___________     ____________________________________________________ 

                     LOCAL                                                           DATA                                                     ASSINATURA DO REQUERENTE 

 PARA USO EXCLUSIVO DO MÉDICO  

05 – CONCLUSÃO MÉDICA: 

 Atesto que o requerente acima identificado SE ENQUADRA no art. 8º, § 2º, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 64 de 25 de 

março de 2002. 

 Atesto que o requerente acima identificado NÃO SE ENQUADRA no art. 8º, § 2º, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 64 de 

25 de março de 2002. 

_______________________________        _______ / _______ / ___________        ____________________________________________________ 

                        LOCAL                                                     DATA                                              ASSINATURA E CRM DO MÉDICO COM CARIMBO 

Art. 8º, § 2º, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 64 de 25 de março de 2002: 

“Art. 8º - O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar será aposentado: 

§ 2º Para fins do disposto na alínea "a" do inciso III do caput, entende-se como: 

III - doença grave, contagiosa ou incurável, com base em conclusão da medicina especializada, as seguintes enfermidades: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, artrite reumatóide, fibrose cística (mucoviscidose), lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), pênfigo foliáceo e outras que a lei indicar.” 

 PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS OU EQUIVALENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE DE LOTAÇÃO  

06 – DECISÃO: 

 PEDIDO DEFERIDO – DEFIRO o pedido de tramitação prioritária do processo de acumulação de cargos do requerente, visto que 
conforme atestado do seu estado de saúde firmado pelo Médico, o requerente SE ENQUADRA no art. 8º, § 2º, inciso III da Lei 

Complementar Estadual nº 64 de 25 de março de 2002. 

 PEDIDO INDEFERIDO – INDEFIRO o pedido de tramitação prioritária do processo de acumulação de cargos do requerente, visto 
que conforme atestado do seu estado de saúde firmado pelo Médico, o requerente NÃO SE ENQUADRA no art. 8º, § 2º, inciso III da 

Lei Complementar Estadual nº 64 de 25 de março de 2002. 

 

_______________________________           _______ / _______ / ___________        ___________________________________________________ 

                        LOCAL                                                       DATA                                                  ASSINATURA E MASP DO DIRIGENTE 

07 – CIENTIFICAÇÃO DA DECISÃO AO SERVIDOR: 

  Declaro que nesta data cientifiquei o servidor da decisão de DEFERIMENTO do seu pedido de tramitação prioritária por meio de 

                                                    . 

  Declaro que nesta data cientifiquei o servidor do INDEFERIMENTO do seu pedido de tramitação prioritária por meio de 

                                                    e da possibilidade de renová-lo em qualquer fase do processo.   

_______________________________        _______ / _______ / ___________        ____________________________________________________ 

                        LOCAL                                                     DATA                                             ASSINATURA E MASP DO SERVIDOR DA UNIDADE 

 


