
ATUALIZAÇÃO 01/2020 DO PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19:

1. Fica instituído um Comitê Emergencial do Serviço de Saúde Militar, presidido pelo TC

QOMPM Eudo Barroso Mendonça,  e  assessorado pelo Major  QOMPM Filipe  Ferreira

Brasileiro  e  pelo  Cap  QOMPM Sérgio  Agnaldo  Monteiro  Batista  Soares,  subordinado

diretamente  ao  comandante  Geral  da  PMSE,  responsável  por  avaliar  as  medidas

decorrentes do cumprimento desta Diretriz e do Decreto nº 40.560, de 16 de março de

2020,  além  de  propor  novas  condutas  e  ações  tendentes  a  diminuir  o  grave

comprometimento público.

2. O  Comitê Emergencial  do Serviço de Saúde Militar será o órgão central  para assuntos

relacionados ao Coronavírus, podendo ser contactado através do número: celular 98823-

2470 (Oficial Médico de Dia). 

3. Os  bombeiros militares que forem diagnosticados com o CID Coronavírus (COVID 19)

não  deverão  se  dirigir  à  sua  OBM,  mantendo-se  em  “isolamento”  ou  “quarentena”,

conforme  orientação  médica,  devendo  contactar  o  seu  comando  imediato  por  meio

telefônico,  encaminhando  a  referida  prescrição  médica  por  via  eletrônica  (ver  anexo),

preservando o original para posterior envio ao  Comitê Emergencial do Serviço de Saúde

Militar.

4. Em caso  de  diagnóstico  positivo  de  um  bombeiro militar  de  sua  OBM deverá  o  seu

Comandante imediato contactar o  Comitê Emergencial do Serviço de Saúde Militar que

fará as comunicações necessárias ao Comitê Gestor de Emergência, nos termos do art. 8º,

do Decreto nº 40.560, de 16 de março de 2020 e SES, para adoção de providências.

5. Os  comandantes  imediatos  devem  verificar  junto  à  sua  tropa  se  o  militar  sob  sua

subordinação direta tem algum familiar ou pessoa próxima que esteve fora do país este

ano.

6. As homologações de atestados, Inspeção de Tratamento de Saúde, Tratamento de Pessoas

da Família, Restrições de Serviço e Redução de Carga horária serão feitos online, conforme

segue no Anexo I.

7. Devem desempenhar em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto, as funções

determinadas pela chefia imediata, os seguintes bombeiros militares:

I. Que  apresentam  doenças  respiratórias  crônicas  (desde  que  comprovadas  por

atestado médico válido);



II. Que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas;

III. Gestantes;

IV. Com 60 anos ou mais;

V. Que viajaram e coabitam com pessoas que estiveram em outros países nos últimos

07 (sete) dias;

VI. Portadores de imunossupressão;

7.1  A  solicitação  do  trabalho  remoto  deverá  ser  encaminhado  ao  chefe  imediato,  com

documentação comprobatória da motivação;

7.2 No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto,  a chefia imediata  poderá

conceder flexibilização da jornada de trabalho, com efetiva compensação.

7.3 Os comandantes e chefes imediatos poderão trocar as funções do efetivo subordinado, a fim

de  adequarem-se  às  necessidades  decorrentes  da  adoção  do  regime  de  trabalho  remoto  -

homeoffice - por parte de bombeiros militares e demais afastamentos de serviço.

8. Militares em gozo de folga, férias e licença especial, deverão cumprir o isolamento social

orientado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Secretaria Estadual da Saúde (SES);

9. Os militares que têm viajem programadas, deverão realizar remarcação e/ou cancelamento, a

fim de evitar exposição ao risco de contaminação do COVID-19;

10. Retificando o item 5.6.2. O militar que apresentar um quadro de resfriado ou algum sintoma

do COVID-19 e se enquadra dentro das situações de riscos de contaminação, deverá informar

ao chefe imediato da impossibilidade de comparecer ao expediente administrativo, devendo

procurar rede de atenção e saúde, para uma avaliação e orientação. Onde lê-se   expediente

administrativo  ,   leia-se ao serviço.

Em consequência: Interessados e responsáveis tomem conhecimento e devidas providências.

ANEXO I



1-As homologações de atestados serão realizadas através do envio de atestados, receitas e ficha

de atendimento, bem como relatórios, todos escaneados ou fotografados, de boa qualidade, para

o email: jism.pm@pm.se.gov.br, enviados na seguinte formatação:

a. No ASSUNTO do email a ser enviado para Serviço de  Perícia  Médica

(SPM) deve ser colocado NOME COMPLETO, N° de MATRÍCULA  E

CPF do militar.

b. Anexar  no email,  cópia  escaneada ou fotografada  legível  do atestado,

relatório e receita médica contendo todas as informações necessárias para

emissão da homologação.

c. No corpo do email informar telefones de contato, companhia ou batalhão

a que esteja ligado e endereço caso seja necessária comunicação com o

setor.

d. Guardar documentos originais para posterior conferência e arquivo em

prontuário.

e. Não haverá , temporariamente , homologação presencial.

f. Os prazos para apresentação de atestados permanece de 1 dia útil da sua

emissão , não sendo aceito após 7(sete) dias.

2-Os  militares  convocados  em  BGO  para  inspeção  para  Tratamento  de  Saúde  (LTS),

Tratamento de Pessoa da família (LTSPF), Restrições de Serviço e Redução de Carga horária

deverão encaminhar a documentação para o email: jism.pm@pm.se.gov.br

a. No “ASSUNTO” do email  a ser enviado para SPM deve ser colocado

NOME COMPLETO, N° de MATRÍCULA E CPF do militar.

b. Anexar  no email,  cópia  escaneada  ou fotografada  legível  do  atestado,

relatório e receita médica contendo todas as informações necessárias para

emissão do parecer da inspeção.

c. No corpo do email informar telefones de contato,  a que esteja ligado, dia

para qual estava convocado e endereço caso seja necessária comunicação

com o setor.

d. Guardar documentos originais para posterior conferência e arquivo em

prontuário.

e. Não haverá, temporariamente, inspeção de saúde presencial.

f. Os  documentos  para  inspeção  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail  da

JISM até às 11h do dia a ser inspecionado. 



3-Caso  necessário,  inspeções  de  Saúde  presenciais  podem  ser  convocadas  pela  SPM  ou

solicitadas pelo militar ou seu superior. 

4-A ausência de apresentação dos documentos para manutenção das licenças e restrições de

saúde será comunicado ao CBMSE e deverá ser justificada à instituição.

5-É  de  responsabilidade  do  militar  a  apresentação  de  informações  e  dos  documentos  para

adequada inspeção.

6-Ficam  suspensas  inspeções  de  saúde  para  promoção,  cursos  ou  atividades  institucionais.

Salvo situações excepcionais a serem avaliadas pelo SPM.

Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria da Junta Médica através do número: (79)

98877-7052. (não serão aceitos documentos)


