PREFEITURA MUNICIPALDE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV

REQUISIÇÃO DE EXAME OCASIONAL DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA PARA
ISENÇÃO DO IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA APOSENTADO
01 – Nome do(a) Aposentado(a):

02 – CPF:

03 – Órgão Requisitante: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV
04 – Senhor(a): Presidente da Junta Médica,
Solicito de Vossa Senhoria providência no sentido de emitir laudo sobre o estado de sanidade e
capacidade física do (a) aposentado (a) acima mencionado (a) para comprovação de incapacidade
por doença grave, contagiosa ou incurável especificada no rol das doenças especificadas no art.
21, caput, da Lei nº 1.793, de 2009 c/c com o rol do inciso XIV, do artigo 6º, da lei 7.713, de 1988.
Abaixo transcritos, respectivamente:
Art. 21. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome de
imunodeficiência adquirida - AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.
Art. 6º (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, 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, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma.
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