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Excelentíssimo Senhor 

DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

O deputado Esmael Almeida, signatário, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos 
artigos 141, Inciso VIII e 174 do Regimento Interno, seja 
encaminhado à Casa Civil do Governo do Estado (CV), a presente 
 

INDICAÇÃO 
 

Que o Governo do Estado encaminhe Projeto de Lei a esta Casa, 
propondo dispensa do exame pericial admissional aos 
servidores aprovados em concurso público que já estejam em 
atividade no serviço público estadual. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Nossa proposta com esta Indicação é para que os aprovados em concurso 
público, ingressantes no serviço estadual, fiquem dispensados dos exames de 
perícia médica inicial de ingresso e admissão, para fins de emissão do laudo de 
aptidão para o exercício do cargo, desde que estejam em atividade e 
trabalhando em qualquer unidade do serviço público estadual, há ao menos 
três anos. 
 
Considerando-se, principalmente que a certidão de frequência e regularidade, 
emitida pelo departamento de recursos humanos do órgão de lotação sirva 
como documento de cumprimento da exigência médica. 
 
Sabe-se que a exigência de laudo médico, para admissão no serviço público, 
serve para atestar a boa saúde do servidor contratado efetivamente pelo 
Estado. Porém, há muitos servidores que, por já terem alguma forma de 
contrato com a administração pública, estão em exercício e em atividade – o 
que, por si só, já comprova sua aptidão ao trabalho. 
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Assim, dispensar esse documento (mais um dos tantos exigidos pela burocracia 
pública) àqueles que estejam em atividade há no mínimo três anos, agiliza o 
ingresso no serviço público e economiza tempo e recursos do Estado, e não 
penaliza nenhum servidor. Esperamos encontrar apoio à nossa proposição, 
levando-se em consideração tratar-se de uma medida justa. 
 
Palácio Domingos Martins, em 26 de Novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 

ESMAEL ALMEIDA 
Deputado Estadual - PSD 
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