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ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL N° 172

ara conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:
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SEM ALTERÇÃO
2' PARTE — INSTRUÇÃO:
SEM ALTERÇÃO
3' PARTE — ASSUNTOS GERIAS E ADMINISTRATIVOS:
A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1— ATOS DESTE COMANDO:
PORTARIA N° 0490, DE 24 DE AGOSTO DE 1999 — GAB. CMDO.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador
Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições, e...
RESOLVE:
Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento das Juntas de Inspeções de Saúde do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Pará (REJIS).
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçoes em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
2 — REGULAMENTO DAS JUNTAS DE INSPEÇÕES DE SAÚDE DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (REJIS):
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APRESENTAÇÃO:
O presente manual visa normalizar os balhos na Junta de Inspeção de Saúde do
de dirimir dúvidas dos integrantes da
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com o objeti
Corporação, regulamentar os exames necesários em da tipo de inspeção, atualizar conceitos
orâneos e estabelecer regras twa o
buscando tomá-los menos dúbios e mais cont
funcionamento das Juntas de Inspeção de Saúde.

INSTRUÇÕES REGULADORAS DAS INSPEÇ
INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

S DE SAÚDE E DAS JUNTAS DE
ILITAR DO PARÁ

TITULO — I
DAS INSPEÇÕES DE S
Art. 1° - As inspeções de saúde con
permanentes, periódicas ou extraordinárias, de interess
competente, com finalidade de verificar o estado de
enquadrados nos casos abaixo:
1) Candidatos para ingresso no servi
2) Militares para permanência
licenciamento, transferência para a reserva, reforma,
melhoria de reforma, reajustamento de proventos, au
readaptação;
3) Candidatos ao amparo pelo E
moléstia contraída em serviço;
4)Dependentes qualificados, para at
para concessão de pensão, licença para tratamento de
5) Arrolados em processo de justiça
competente;
6) Militares do CBM-Pa e seu
compreendidas nos itens anteriores, para atender a •
permanente.Parágrafo Único - As decisões decorrent
soberanas e somente poderão ser modificadas através
serão realizadas por Juntas de Inspeção de Saúde (JIS)

E
em perícias médicas ou médico-legais
do CBM-Pa, determinada por autoridade
úde fisica e mental de militares e civis
ativo;
serviço ativo, promoção, licenças,
exclusão, reversão, matrícula em cursos,
lio-invalidez, remanejamento de função e
o, por acidente ocorrido em serviço ou
dimento de exigências regulamentares ou
de e outros amparos legais;
1 ou militar, por solicitação de autoridade
dependentes legais, em situações não
s exigências regulamentares da legislação
dos pareceres das juntas de inspeção são
e recurso.Art. 2° - As inspeções de saúde
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Art. 3° - As
temporário ou extraordinário.

, não

TITULO II
pETÊNCIA DAS JUNTAS DE INSPEÇÃO

Juntas de Inspeção de Saúde poderão ser de caráter

§ I° - As Juntas

permanente,

de Inspeção de

de caráter
permanente
(JISP) são
compostas por três membros, militares médicos da ativa Saúde
do CBM-Pa,
nomeados
pelo Comandante
Geral através da indicação do Diretor
de
Saúde
ou de seus
e visam a inspeção de
dependemes,
de doenças adquiridas
saúde do Bombeiro Militar
em serviço ou não, e podem

..."

atividade ou inatividade, permanente ou temporária para o
definir a situação de
§ 2° serviço, do examinado.
As Juntas de
constituídas
Inspeção de Saúde de
de três membros,

saúde e nomeados pelo

militares

caráter temporário «ST) são

médicos da ativa do CBM-Pa indicados pelo Diretor
Comandante Geral,
de caráter temporário e
de
....,....,inclusão no serviço ativo. rPv.ra-visam a inspeção
de saúde fl....

r ,

§ 3° - As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter extraordinário
(JISE) são
constituídas por cinco membros, militares médicos da ativa do CBM-Pa, nomeados pelo
Comandante Geral sob indicação do Diretor de Saúde para, em caráter extraordinário, julgarem em
grau de recurso o interessado que se sinta prejudicado pela decisão de JISP ou
JIST realizada
anteriormente.
Toda ordem de inspeção de saúde, em grau de recurso, deverá ser acompanhada
da cópia da ata de inspeção de
saúde efetuada pela junta recorrida, contendo diagnósticos lavrado
por extenso, bem como os respectivos exames subsidiários.
§ 4° - As decisões de cada Junta de Inspeção
aúde serão registrados em
Livro- Registro de Atas de Inspeção de Saúde individualizado para cadatipo de Inspeção de Saúde.
Inspeções de Saúde deverão satisfazer os vários interesses da
Corporacão, de seus militares e das autoridades civis, quando for o caso, e poderá ser de vários
Tipos ou Finalidades :
I) Ingresso ao serviço ativo;
II) Licenciamento :
a) Apedido;
b) Licenciamento a bem da disciplina;
III) Matricula em curso;
IV) Promoção;
V) Reserva;
VI) Reforma;
VII) Solicitação médica para licença de saúde própria;
VIII) Solicitação de licença para tratamento de pessoa da família;
IX) Conclusão de licenças :
a) De saúde própria;
b) Conclusão de licença para tratamento de saúde de pesoa da família;
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de inspeção realizada em ata ulterior cujo parecer foi consid

c) Conclusão
Inapto temporariamente;ra comprovação
o da justiça
de causa e efeito de uma sofrido por militar em âmbito
X) Solicitaçã
a
a) p
Para comprovação de sanidade mental;
civil ou militar;
b) Para comprovação de saúde de militar;
is;
c) Para atender outras exigências médiconos
itens anteriores, para atender a
d)
XI) Reversão;
XII) Outras situações não compreendida
ao constituídas por, no mínimo, três
meados pelo Comandante Geral sob
outras exigências regulamentares.
An. 5° - As Juntas de Inspeção de Saú
anos para cada membro, não podendo —
(03) oficiais médicos do serviço de saúde do CBM-Pa,
de Saúde, para um período de dois (0
acrescidas de
o de Saúde poderão ser
,
indicação do Diretor
as.
Único – As Juntas de Insp plementação de exames e diagnósticos
funcionar incompletas
,
profissionais da área de saúde, militares ou civis para co e serão organizadas, em principio, nas
,
sempre por proposta circunstanciada do Presidente
da Sa sários à sua composição e funcionarão
nspeção de
Art. 6° - As Juntas de I
em outras instalações estabelecidas
unidades em que existam oficiais do serviço de saúde nec
preferencialmente, em hospitais ou policlínica, ou s inspeções de saúde mandadas realizar
a execução
e
ou Boletim Geral, com antece cia muuma
izadas nos locais onde existam condições
Art. 8° - As JIS somente serão or
para o pleno desempenho de suas atribuições.
entre seus componentes, militar ou civil
Art. 9° - As JIS não poderão
parente consangüíneo até o terceiro grau ou afim dos insp orlados.
s para solicitar a inspeção de saúde:
Art. 10° - São autoridades compet
1) Pelas JISP:

a) Comandante geral do CBMPA;

b) Diretor de Saúde,
spital para o pessoal baixado nesses
c) Diretor de Policlínica ou H
estabelecimentos;
d)Chefe de formação Sanitária, qua o o militar apresentar atestado médico ou
5 (quinze) dias;
afecção que determine afastamento do trabalho por mais bgrupamento
do CBMPA, para o pessoal a
e) Comandante de Grupamento ou
eles subordinados.
2) Pelas JIST :
a) Comandante Geral do CBM-Pa;
b) Diretor de Saúde;
c) Durdor de Ensino;
d) Presidente da Comissão de prom

o.

3) Pelas J1SE :
Comandante Geral do CBM-Pa;
Diretor de Saúde.
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Parágrafo Único - Para realização de JISP solicitada por comandantes de
grupamento e de subgrupamento faz-se necessário a autorização do Comandante Geral do CBMPa.
Art. 11° - Compete à autoridade que solicita a inspeção de saúde especificar,
também, a sua fmalidade.
Art. 12° - Os militares que necessitem de inspeção de saúde serão encaminhados à
JIS específica competente mais próxima, dentro da jurisdição da região militar em que se
encontrarem.
§ I° - Quando o inspecionado não servir na área da região militar, serão solicitados
informações à UBM de origem, devendo ser anexada toda a documentação relativo ao caso e
remetida à JIS.
§ 2° - No caso de impossibilidade de locomoção, a inspeção de saúde deverá ser
realizada no local onde o inspecionado se encontrar, sendo que as despesas com transporte, estadia
e alimentação dos inspetores corre por conta do CBM-Pa.
Art. 13° - As despesas com exames subsidiários, intemações e outras necessárias à
formulação do parecer das JIS, quando as inspeções de saúde forem realizadas no interesse do
serviço, correrão por conta do CBM-Pa.
--Parágrafo Único - São consideradas de interesse do serviço as inspeções de saúde
para promoção, matrícula em curso, portadores de Documento Sanitário de Origem (DSO) , e
outras solicitadas por autoridades competentes, desde que declaradas "de interesse do serviço".
Art. 14° - Quando as inspeções de saúde forem requeridas pelo interessado e as
despesas não se enquadrarem como interesse do serviço, serão indenizadas, integralmente, pelo
inspecionado, devendo ser recolhidas pela organização militar de saúde à qual for encaminhado o
pedido de exame.
Art. 15° - As despesas com transporte, alimentação e pousada, decorrentes das
inspeções de saúde no interesse do serviço, correrão por conta do CBM-Pa.
Art. 16° - O horário de trabalho da Junta será estabelecido pelo Presidente da
mesma.
TITULO III
TRABALHOS NAS JUNTAS DEE INSPEÇÃO DE SAÚDE
CAPÍTULO I
FUNCIONAMENTO
Art. 17° - Os Oficiais do quadro de saúde designados para integrar as Juntas de
Inspeção de Saúde não ficam dispensados das funções que estiverem exercendo, exceto quando
integrando Juntas que funcionem fora de suas Organizações Militares.
Art. 18° - A Junta de Inspeção de Saúde será presidida pelo membro mais
antigo e secretariado pelo mais moderno.
Art. 19° - O presidente da Junta de Inspeção de Saúde poderá limitar o número
de inm.- 304-, lide a serem realizadas em cada sessão de reunião das respectivas Juntas.
ntt. .241° - O presidente da JIS pode corresponder-se, diretamente, com
quaisquer autoridades, quando se tratar de assuntos relativos à Inspeção de Saúde.
Art. 21° - Todas as determinações relativas à Inspeção de Saúde, bem como os
req,,e,tives resultados, deverão ser publicados, obrigatoriamente, nos Boletins das Organizações
Alibres onde funcionarem as Juntas de Inspeção de Saúde, discriminando-se a data em que foi
efetuada cada uma das inspeções.
Parágrafo Único - Nas publicações dos resultados da Junta de Inspeção de
Saúde no Boletim Geral não deverá constar o diagnóstico, nem mesmo o código internacional de
doenças (CID) que implique em violação de segredo médico.
Art. 22° - Os trabalhos das Juntas de Inspeção de Saúde devem ser sempre
registrados em livro próprio para as respectivas atas, as quais serão assinadas por todos os
membros da junta, e é de competência do secretário transcrever o referido livro.
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§ 1° - O arquivo das Juntas de speção de Saúde permanentes será de
responsabilidade do presidente e organizado pelo res divo secretário, nas dependências das./
mesmas.
§ 2° - O arquivo da JIS será de resp. bilidade da Diretoria de Saúde.
Art. 23° - Os membros das Junta e Inspeção de Saúde gozam de inteira
julgamento que tenham de formular,
independência, sob o ponto de vista técnico, quanto
mes e inspirado em sua consciência
baseados nas conclusões resultantes dos dados de
profissional.
§ 1° - Os pareceres das Juntas de In eção de Saúde, tendo por fim elucidar e
os claros, concisos e isentos de toda
orientar a autoridade militar, devem ser expressos em
ambigüidade, conforme prevê a legislação em vigor.
§ 2° - Em toda e qualquer inspeçã e saúde, deve haver o maior escrúpulo,
das juntas. Serão eles responsáveis,
seriedade e isenção de ânimo, por parte dos mem
fiança, todas as vezes que se servirem,
pecuniária, disciplinar ou criminalmente, por abuso de
arbitrariamente ou de maneira ilegítima, das suas errogativas especiais para se tomarem
condescendentes ou parciais, em seus pareceres.
Art. 24° - Quando for necessário, a J ta de Inspeção de Saúde deverá solicitar,
diretamente, os exames especializados ou baixa hospita r do inspecionado, devendo comunicar a
providência adotada ao órgão ou autoridade a quem ele iver subordinado.
§ 1° - Os pareceres e exames sub diários solicitados pelas JIS revestem-se
sempre de caráter de urgência, devendo, portanto, ter pri 'dade sobre os demais;
§ 2° - Os exames subsidiários, para lucidação e comprovação de diagnóstico,
poderão ser solicitados a organizações oficiais, quand no local não houver estabelecimento do
CBM-Pa em condições de realizá-lo;
§ 3° - De posse da observação linica ou dos exames pedidos, a junta
completará a inspeção de saúde, lavrando a ata e emitin , então, o parecer defmitivo;
§ 4° - A responsabilidade diagnó, ca cabe ao especialista, entretanto, a do
parecer consignado em ata de inspeção de saúde perten aos membros da junta, não podendo estes
se abster, nem de abdicar do seu pronunciamento.
§ 5° - A Junta de Inspeção de Sas) tens pleno poder de rejeitar diagnósticos
especializados e pedidos de afastamento do trabalh para tratamento de saúde, desde que
fundamentada em bases sólidas de investigação médica.
§ 6° - Os pacientes surpreendidos, avés de investigação médica ou oficial,
o propósito de lesar o erário püblicot
simulando doença para usufruir de licença médica ou
através de reforma serão, imediatamente, considerad APTO AO SERVIÇO BOMBEIRO
MILITAR e denunciados ao comando do CBM-Pa.
Art. 25° • Os pareceres, laudos exames subsidiários serão reservados e
arquivados nas sedes das juntas.
Art. 26° - Nos casos que impli• em em amparo do Estado, licença para
tratamento de saúde (LTS) e movimentação de mili es , as juntas deverão anexar à ata de
inspeção de saúde, cópia da documentação médica com obatória de seu parecer.
---~44:- '
- •
a realizar +
Att. 27° - O inspecionado que se ne
como meio mais indicado de cura, para remover inca cidade física, deverá declarar tal fato por
escrito, cabendo às juntas fazer constar esta decisão em
Art. 28° - Em todos os casos de in eção de saúde com finalidade de Licença
sua
para Tratamento de Saúde, deverá constar da ata a data o início e do término da licenrprorrogação.
Art. 29° - As atas de inspeção de Me de militares serão lavradas no livro
registro da ata de inspeção de saúde específica para ca tipo de JIS. Haverá uma só ata para cada
sessão, podendo constar da mesma vários inspecionado
§ 1° - Compete ao secretário da jun lavrar, no livro de atas, o diagnóstico e o
parecer de cada inspeção de saúde,
§ 2° - Todos os membros da jun após a sessão, assinarão a ata, no livro
destinados a este fim;
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§ 3° - Os pareceres das JIS serão sempre tomados de acordo com o parecer da
maioria dos sais membros, incluindo o do presidente, devendo os membros vencidos, justificar,
por escrito, na ata, o seu parecer;
§ 4° - As sessões serão numeradas, seguidamente, dentro de cada ano civil, a
partir de um, para cada tipo de junta.
Art. 30° - Da ata original de inspeção, registrada no livro respectivo, será
extraída uma cópia, autenticada pelo secretário da junta, a qual será remetida, de imediato, à
autoridade que solicitou a inspeção e/ou à BM-1.
Parágrafo Único - Quando se tratar de inspeção de saúde para fins de promoção
ou para matrícula em curso, as cópias das atas serão extraídas em três vias, sendo uma arquivada
na JIS, outra remetida à autoridade que solicitou a JIS e a outra será remetida à Diretoria de
Pessoal;
Art. 31° - As doenças, afecções, síndromes, lesões, perturbações mórbidas ou
defeitos fisicos devem ser registrados com a máxima clareza, por extenso, precedidos do
diagnóstico numérico correspondente, constante na nomenclatura em vigor.
§ 1° - No caso da inexistência de doença ou de defeito físico, será lançada, no
local do "diagnóstico", a expressão "nenhum";
§ 2° - Sendo verificados um ou mais defeitos físicos ou uma ou mais doenças
compatíveis com o serviço militar, estes devem ser mencionados no respetivo diagnóstico,
acompanhado da expressão "compatível ou compatíveis com o serviço Bombeiro Militar".
Art. 32° - Os diagnósticos emitidos pelas JIS serão sempre "reservados" e a eles
não deverão ser dadas publicidade.
Art. 33° - Os pareceres emitidos pelas JIS obedecerão à legislação em vigor e
terão o seguinte enunciado :
§ 1° - Reconhecida a aptidão física do inspecionado para o serviço Bombeiro
Militar, será lançado o parecer "Apto para o serviço Bombeiro Militar".
§ 2° - Reconhecida a aptidão fisica do inspecionado para fins de promoção, de
matrícula em curso, licenciamento do serviço ativo, reserva remunerada e outras situações
específicas, será lançado o parecer "Apto para o fim a que se destina".
§ 3° - Reconhecida a incapacidade fisica do inspecionado ou a falta da
apresentação dos exames médicos obrigatórios, será lançado o parecer " Inapto temporariamente
ao serviço Bombeiro Militar", caso esteja inapto para fins de inclusão ou reinclusão no serviço
ativo Bombeiro Militar, ou será lançado o parecer
" Inapto temporariamente ao fim a que se destina", para satisfazer outras
situações específicas, de acordo com parágrafo 02 (dois) do presente artigo.
§ 4° - Nos casos em que o inspecionado esteja apto fisicamente ao expediente,
mas inapto ao serviço e/ou esforço fisico, será dado o parecer "Apto com restrições. Deverá ser
remanejado para Nações burocráticas", seguido da palavra "permanentemente" ou
"temporariamente". Caso seja "temporariamente", deverá ser colocado a data de início e fim de
tal situação;
§ 5° - Verificada a incapacidade física temporária do inspecionado em
conseqüência de doença, será lançado o parecer:
1) "Incapaz temporariamente para o serviço bombeiro militar". Deverá ser
acrescido ao parecer: "Necessita de ... dias para o seu tratamento", especificando a data do início
e do fim da licença ou da sua prorrogação;
2) Sempre que for reconhecida a incapacidade fisica temporária do inspecionado
que pertencer a outra guarnição, deve a JIS declarar em seu parecer se o mesmo pode ou não
viajar.
§ 6° - Concluindo a JIS pela incapacidade física defmitiva ou invalidez do
inspecionado, será lançado o parecer:
1) Para os militares:
A - "Incapaz definitivamente para o serviço Bombeiro Militar". Segue os
dizeres: "Pode prover os meios de subsistência", quando se tratar unicamente de incapacidade
para o serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar;

Aditamento ao Boletim Geral n° 172, de 23set99/QCG

Pág. 007

Vidas Alheias e Ri ezas a Salvar
B - "Inválido". Caso o inspecion o, além de incapaz definitivamente para
o serviço Bombeiro Militar, estiver impossibilitado, t 1 e permanentemente, para qualquer
do como "Nko pode prover meios de
trabalho público ou na iniciativa privada , e será consi
subsistência";
1) Para dependentes de militares :
A) Nas inspeções de saúde p fms de licença, especificar no seu
parecer, se o inspecionado -necessita ou não da assis cia permanente de pessoa da família
durante ... dias"; e, em casos especiais, declarar se "pod ou não viajar".
B) Para fms de reconhecimento de sal'o-família, em casos de maioridade, as
juntas, além dos diagnósticos , deverão especificar no par era expressão: "É (ou não) inválido".
§ 7° - Nas inspeções de saúde par• fins especiais, quando for verificada a
incapacidade, a junta declarará, também, em seu pares se o inspecionado é "Apto", "Incapaz"
ou " inválido" para o serviço Bombeiro Militar.
§ 8° - Quando o inspecionado for p. dor de Documento Sanitário de Origem
ecer deverá constar também quais os
(DSO) , este deverá ser controlado. Neste caso, no
diagnósticos relacionados com o DSO e se eles, por si s resultam ou não da incapacidade para o
cia ou invalidez.
serviço do CBM-Pa, podendo prover meios de sua subsi
sessões consecutivas da JIS, desde que
§ 9° - Caso o inspecionado falte em
esteja ciente oficialmente da mesma e não esteja impedido fisicamente de comparecer
siderado "Apto ao serviço à revelia".
(hospitalização, viagem para tratamento de saúde) será
No caso em que esteja impossibilitado de comparecer a S deverá comprovar tal situação através
de documentos comprobatórios;
Art. 34° - A Invalidez pode ser defini• como uma incapacidade geral de ganho
em conseqüência de doença ou acidente. Corresponda a uma incapacidade total, indefinida e
oniprofissional, impedindo seu portador de prover a s' sistência através de qualquer atividade
remunerada. São causas determinantes de Invalidez :
1) As moléstias, lesões, perdas anatô cas e outros estados mórbidos, a critério
da JIS e de acordo com a legislação vigente.
2) Perda de uma das mãos ou p. e dela, desde que inclua o polegar,
principalmente se do lado dominante. Impotência funci I total de um dos pés.
2) As moléstias especificadas no E v o dos militares;
4) Cegueira de um olho e diminuiçã da acuidade visual do outro de 0,03 ou
menos, após correção, ou a redução da capacidade visua • e ambos os olhos, até os limites de 0,03,
após correção, ou cegueira de ambos os olhos, com ou sem perda dos órgãos;
5) Lesão irreparável do aparelho ci=ulatório que classifique o militar como
portador de cardiopatia grave, lesão irreparável de um des aparelhos respiratório, digestivo, gênitourinário, músculo-esquelético ou endócrino, com grave e permanente redução de sua capacidade
funcional;
6) As moléstias infecciosas, inclusive AIDS, crônicas, graves e incuráveis, que
determinem desnutrição acentuada ou diminuição irrepiável da capacidade geral do organismo,
permanentemente;
7) As neoplasias malignas sem perspetiva de cura ou controle.
Art. 35° - Os casos de surdez ocupacional, ou seja, resultante de exposição a
ruído no trabalho, do tipo neurosensorial, bilateral e simétrica, será considerada como Invalidez.
Os casos de deficiência auditiva não ocupacional, ou s ja, causadas por fatores não ocupacionais,
tais como traumatismo, exceto em conseqüência de ~dente de trabalho, doença degenerativa,
congênita, infecciosa, obstrutiva, tóxica, tumoral e outras, serão consideradas como Incapacidade
permanente ao serviço Bombeiro Militar.
Parágrafo Único - Os casos de defi, ânsia auditiva, para serem consideradas
como surdez ocupacional, deverão obedecer os critérios técnicos estabelecidos no PAIR (perda
auditiva induzida pelo ruído), conforme legislação vigente.
Art. 36° - Na inspeção de saúde de militares da ativa portadores de tuberculose,
a JIS procederá de acordo com o Estatuto dos militares cp CBM-Pa.
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Parágrafo Único - Após 45 dias do início do tratamento específico, o paciente
com tuberculose pulmonar pode ser considerado "Apto para o serviço Bombeiro Militar" , desde
que não apresente intercorrências clínicas. Não sendo confirmada a doença na pesquisa
bacteriológica ao final do tratamento, a JIS concluirá pela cura clínica, com base na observação
clínica completa e nos exames subsidiários.
Art. 37° - Nos casos de cardiopatia, a JIS deverá declarar se a enfermidade pode
ou não ser capitulada como "cardiopatia grave". Neste caso são conceituadas como cardiopatia
grave as doenças do endocárdio, miocárdio, pericárdio, do sistema arterial coronariano e
hipertensão arterial sistêmica, considerada como maligna e com grave repercussão cardíaca. De um
modo geral, são consideradas como cardiopatia grave os casos com doença cardíaca que acarreta
grave limitação ou incapacidade para a atividade fisica.
Art. 38° - Nos casos de Hanseníase, as formas consideradas como
Indeterminadas não necessitam de afastamento do trabalho, salvo se o militar apresentar alguma
intercorrência durante o tratamento. As formas classificadas como Tuberculolde, Virchoviana e
Dimorfa receberão licença para tratamento de saúde conforme a condição e evolução clínica da
doença, devendo o militar retornar ao trabalho durante os períodos assintomáticos da doença.
Art. 39° - Nos acidentes em serviço ou não e nos casos em que militares do
CBM-Pa sofrerem perda de um dos olhos ou da visão em um deles, estando o outro olho com visão
igual a um (01), serão considerados aptos ao serviço Bombeiro Militar, devendo ser remanejados a
serviços burocráticos, sem prejuízo à sua ascensão promocional.
Parágrafo Único - Em todos os casos de alteração da visão, deve a JIS registrar
em ata de inspeção de saúde, a acuidade visual de cada olho, após correção.
Art. 40° - Uma inspeção de saúde específica terá validade de 01 (um) ano,
inclusive para fms de promoção.
Parágrafo Único — O militar que necessitar de nova inspeção de saúde para
matrícula em curso, promoção ou outra atividade específica e que tenha realizado inspeção de
saúde em um período de um ano, deverá remeter ou entregar à JIS, na data de sua nova inspeção de
saúde, a cópia do Boletim Geral em que foi lançado o resultado de sua inspeção de saúde anterior.
Art. 41° - Os exames necessários à inspeção serão considerados conforme a
finalidade da inspeção.
§ 1° - Para fins de incorporação no CBM-Pa Hemograma, urina rotina, parasitoscopia das fezes, VDRL, sorologia anliHIV, glicemia, laudo neurológico, laudo oftalmológico com o resultado da acuidade visual,
laudo otorrinolaringológico com resultado da avaliação audiométrica, laudo cardiológico, Rx
do tórax em posição póstero-anterior (PA);
§ 2° - Para fins de curso:
1) Altura - Hemograma, glicemia, VDRL, laudo neurológico, laudo
otorrinolaringológico, laudo cardiológico, Rx tórax (PA);
2) Mergulho - Hemograma, glicemia, VDRL, laudo neurológico, laudo
otorrinolaringológico, laudo cardiológico, laudo oftalmológico, Ra tórax (PA);
3) Guarda-vidas - Hemograma, glicemia, VDRL, laudo cardiológico, laudo
otorrinolaringológico e Rx tórax (PA);
4) Outros Cursos - Hemograma, glicemia, VDRL, laudo cardiológico, laudo
otorrinolaringológico, Ra tórax (PA) ou conforme a avaliação do Presidente da JIS;
§ 3° - Para fins de promoção:
1) Militares acima de 40 anos — Hemograma, urina rotina, parasitoscopia das
fezes, glicemia, VDRL, laudo cardiológico ou teste ergométrico e Rx do tórax em PA ;
2) Militares abaixo de 41 anos — Hemograma, urina rotina, parasitoscopia das
fezes, glicemia, VDRL, eletrocardiograma e Rx do tórax em PA;
§ 4° - Outros casos não especificados nos parágrafos anteriores —
Hemograma, urina rotina, parasitoscopia das fezes, glicemia, VDRL, laudo
cardiológico, Rx do tórax em PA e outros exames específicos que o Presidente da JIS achar
necessários.
Art. 42° - Em casos de curso e promoção de militares, a JIS terá que ser
realizada com um prazo mínimo de um (01) mês antes do evento e o treinamento de aptidão física
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uma (01) semana após o resultado da
(TAF) só poderá ser realizado com um prazo mínimo
JIS.
Parágrafo Único - Em caso de inc oração de novos militares, a JIS terá que
de uma (01) semana antes da realização
ser realizada e concluída, pelo menos, com antecedên
do TAF.
Art. 43° - O treinamento de aptidão ica (TAF) não poderá ser realizado antes
go 40 deste manual.
da JIS, exceto naqueles militares que estão incluídos no
Parágrafo Único - Caso o BM seja c siderado Inapto, só poderá ser submetido
o Apto pela JIS-BM.
ao TAF quando cessado seu impedimento e for consid
Art. 44° - A Junta de Inspeção de (ide dará conhecimento do seu parecer à
BM-1.
autoridade que solicitou a inspeção do militar e ao chef
CAPÍTULO
NATUREZA DAS INSPE
Art. 45° - As inspeções de saúde p
candidatos para o ingresso no Corpo de Bombeiros M
Saúde Temporárias (JIST) e de acordo com o que pre
Saúde do CBM-Pa".
Parágrafo Único - Os requisitos
condições de sanidade física e mental, evidenciadas pe
inspecionados, o desempenho satisfatório das atribui
aptidão no CBM são classificados em :
1 - Físicos
a) Estatura e Peso
O inspecionado deverá apresentar
masculino, e 1,60 m, se do sexo feminino.
O requisito Peso, estruturado com
caracterizado por valores ponderais, cujos limites estão

Peso (Kg)
Mini Ideal
mo

1,60 -1,62
1,63 -1,64

47
47,5
48
48,5
50
52
54

1,65 - 1,67

1,68 - 1,69
1,70 -1,72
1,73 - 1,74
1,75 - 1,77
1,78 -1,79
1,80 - 1,82
1,83 - 1,84
1,85 - 1,87
1,88 - 1,89
1,90 -1,92
1,93 - 1,94
1,95 -1,97
1,98 - 2,00

55,5
57,5

59,5
61
63
65
66,5
68,5
71

58
59,5
61
63
65
67
68,5
70
72
74,5
76,5
79
81
83,5
86
90,5

ES DE SAÚDE
verificação dos requisitos de aptidão dos
, serão feitas por Junta de Inspeção de
evem o "Regulamento das Inspeções de
aptidão é a reunião de um mínimo de
exame médico e capazes de permitir, aos
es a que se propõem. Os requisitos de

estatura mínima de 1,65 m, se do sexo
ase em fatores etários e de estatura, é
figurados na tabela a seguir :

Máximo

Candidatos Femininos
Peso (Kg)
Estatura
Mínimo
(metros)

73
75
77,5
79
82
84
86,5
88
91
93
96,5
99
102
104
106
108,5

1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75

Candidatos Masculinos

Estatura
(metros)

II

Ideal

Máximo

48

56,5

48,5

57,1

49
49,5
50
50,6
51,1
51,6
52,1
52,6
53,1
53,7
54,3
54,9
55,5
56,1

57,7
58,3
58,9
59,5
60,1
60,7
61,3
61,9
62,5
63,2
63,9
64,6
65,3
66

65
65,7
66,4
67,1
67,8
68,4
69,1
69,8
70,5
71,2
71,9
72,7
73,5
74,3
75,1
75,9

b) Cardiocirculatório
I - Pressão arterial inferior a 140 x 90 nimHg;
II - Freqüência cardíaca entre 50 a 00 batimentos por minuto;
III - Ausência de sopros orgânicos;
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IV - Ausência de ritmos anormais;
V - Eletrocardiograma (ECG) normal;
VI - Rx de tórax normal;
VII - Ausência de doenças dos vasos sangüíneos.
c) Visuais
I - Acuidade visual a 06 (seis) metros : visão igual a 1 (20/20) em cada olho
separadamente;
II - Senso cromático : pesquisado através de pranchas pseudo-isocromáticas,
admitindo-se até 03 (três) interpretações erradas;
III - Campo visual : normal;
IV - Oftalmotêmus : normal (entre 14 e 19 mmHg).
d) Auditivos
I - Audibilidade com perda tolerável de até 25 decibéis ISO, nas freqüências de
250 a 6000 ciclos/segundo em cada ouvido, separadamente;
II - Audibilidade para voz cochichada a 05 metros em cada ouvido,
separadamente,
III - Ausência de sinal evidente de sensibilidade anormal ao ruído.
e) Odontológico
I
- Presença de todos os dentes anteriores naturais, incisivos e caninos,
tolerando-se próteses que satisfaçam a estética e funções;
II - Presença de, no mínimo, 04 (quatro) molares naturais, 01 (um) em cada
hemi-arcada. Os espaços existentes, em decorrência de ausências de molares eiou pré-molares,
deverão estar ocupados por próteses que satisfaçam a estética e a função;
III - Ausência de cáries;
IV - Ausência de moléstias periodontais evidenciáveis ao exame visual;
V - Ausência de afecções periapicais constatadas visualmente ou surpreendidas
em exames radiográficos de dentes suspeitos.
2 - Psíquicos
Pesquisados através de avaliação psicológica por profissional da área.
Art. 46° - Na elaboração do seu julgamento, as juntas se orientarão pelo
Estatuto dos Militares e pelo " Regulamento das Inspeções de Saúde do CBM-Pa" no emprego da
relação das doenças, afecções e síndromes que motivam a baixa, incapacidade temporária,
incapacidade permanente ou invalidez no CBM-Pa.
Art. 47° - Sempre que houver dúvida quanto à aptidão do concursado ou militar
e que seu julgamento depender de exames complementares cuja realização exija demora, a JIS
emitirá o parecer de incapacidade temporária.
Art. 48° - As inspeções de saúde para fms de licença para tratamento de saúde
própria do militar ou de pessoa da família serão realizadas segundo o "Regulamento das Inspeções de
Saúde do CBM-Pa".
§ 1° - Nas inspeções para fins de movimentação do militar, as JIS deverão, em
seus pareceres, declarar não somente a afecção ou defeito físico, mas, também, o tempo provável de
duração do tratamento e os locais onde o tratamento possa ser feito;
§ 2° - Se o militar inspecionado e julgado doente estiver em trânsito, ou não
estiver servindo no local sede da JIS, esta deverá declarar se o mesmo " Pode (ou não) viajar".
Art. 49° - Quando houver recurso da inspeção de saúde para fms de licença para
tratamento de saúde (LTS) , prevalecerá o parecer da JISE, devendo o início da LTS ser considerado
a partir da data da concessão pela autoridade competente.
Art. 50° - As inspeções de saúde para fms de justiça civil ou militar são
realizadas com o objetivo de:
§ 1° - verificar se o estado de saúde de um indiciado ou réu permite o seu
comparecimento perante a justiça militar ou civil;
§ 2° - verificar o estado mental de um delinqüente militar,
§ 3° - verificar a relação de causa e efeito de traumas sofrido por militar, quando
solicitado por autoridade civil ou militar,
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§ 4° - atender as solicitações delega
especificados nos itens anteriores.
Art. 51° - Quando não for possível à
exames complementares, seu presidente fará a comunica
diretor da UBM em que servir o interessado, mar es
comparecimento.
Mt. 52° - O militar do CBM-Pa que
de saúde própria ou para tratamento de saúde de pessoa •
sem se afastar da função. Caso seja negada a licença, serã
pedido da junta, compareceu à inspeção de saúde ou para
§ 1° - Quando, desde o primeiro e
continuar em exercício, a junta arbitrará, imediatamente, u
durante a vigência desse prazo, providenciará exame
diagnóstico;
§ 2° - No caso do militar enfermo en
junta, esta realizará a inspeção no local onde ele se encon
§ 3° - Finda a licença do militar, em
volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela inca
mesmo, conforme o caso.
An. 53° - Todo Bombeiro Militar (B
BM, deverá ter o fato registrado em Atestado de Origem.
§ 1° - Atestado de Acidente em
comprobatório de acidente ocorrido em serviço ou no tr
do BM em caso de acidente em serviço ou no trabalho B
§ 2° - O acidente sofrido pelo BM
registrado no livro do Oficial de Dia, sendo que o preen •
do Atestado de Origem é de responsabilidade do Ofici
acidentado no dia do acidente, sendo responsável
TESTEMUNHAL" e pela cobrança do preenchiment
acidentado, da "PROVA TÉCNICA" . A "PROVA 13
pelo Comandante da Organização Militar do acidentado.
§ 3° - O Atestado de Acidente em
(dez) dias após a data do acidente, podendo ser prorro
exigirem. Findo este prazo, o acidente só poderá ser
Sanitário de Origem".
§ 4° - Os Documentos Sanitários de
em Ato de Serviço e o Inquérito Sanitário de Orige
Diretoria de Saúde, mais precisamente na Junta de Insp
autenticada com o acidentado.
Mt. 54° - Todo portador de "Do
submetido a inspeção de saúde em data preestabe
documento, através de "Inspeção de Saúde de Control
em Ato de Serviço".
An. 55° - Em situações em que o BM
e houver falhas no preenchimento do Atestado de Ac
possam ser sanados completamente, mediante uma in
declaração elucidativa do comandante, chefe ou diretor •
o diretor de saúde considerar o AAAS como preenchend
Art. 56° - Quando houver falecim
completada a "Inspeção de Saúde de Controle" ou o
ato de Serviço" , os exames poderão ser substituíd
necroscópico.

s por autoridade civil ou militar não
deliberar no mesmo dia, por falta de
por escrito, ao comandante, chefe ou
do o dia, hora e local para novo
uver requerido licença para tratamento
amília, deverá aguardar a decisão final
abonados ao servidor os dias em que, a
lizar exames complementares.
for verificado que o militar não pode
prazo para licenciamento provisório e,
complementares para elucidação do
rar-se impossibilitado de comparecer à
ova inspeção, a JIS concluirá pela sua
cidade definitiva ou pela invalidez do
acidentado em serviço ou no trabalho
de Serviço (AAAS) é o documento
alho BM que salvaguarda os interesses
serviço ou no trabalho BM deve ser
mento, em tempo hábil e datilografado,
de Dia da OM a que pertence o BM
pelo preenchimento da "PROVA
por parte do médico que atendeu o
AUTENTICIDADE" será preenchida
e Serviço deverá ser preenchido até 10
vel, quando as circunstâncias assim o
do oficialmente através de "Inquérito
gem, ou seja, o Atestado de Acidente
deverão ser remetidos e arquivados na
-o de Saúde, devendo ficar uma cópia
esto Sanitário de Origem", deverá ser
da, para fins de controle do mesmo
e "Exame de Sanidade de Acidentado
ofreu acidente em serviço ou no trabalho
nte em Ato de Serviço (AAAS) , que
eção de saúde de controle ou poruma
UBM em que houve o acidente, poderá
s formalidades legais.
do BM acidentado, sem que tenha sido
xame de Sanidade do Acidentado em
pelo corpo de delito ou pelo exame
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Art. 57° - Quando o BM acidentado tiver sido baixado em uma organização
hospitalar e em seu Atestado de Origem não constar a "Inspeção de Saúde de Controle" ou o
"Exame de Sanidade do Acidentado em Ato de Serviço", ou ambos, a Diretoria de Saúde, após
exame da documentação médico-hospitalar, poderá determinar, em qualquer época, a realização do
controle do AAAS, ou, ainda, a instauração de "Inquérito Sanitário de Origem".
Parágrafo Único - Compete ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar, designar um oficial médico militar da ativa para realizar o Inquérito Sanitário de Origem.
Art. 58° - As inspeções de saúde para fins de tratamento especifico no exterior,
serão realizadas por uma JIST nomeada pelo Diretor de Saúde.
Parágrafo Único - Do parecer da JIST constará sempre:
1) O diagnóstico detalhado, especificando as lesões ou doenças, sua natureza e
localização;
2)
O enquadramento do inspecionado na legislação correspondente aos
documentos sanitários de origem (declaração de existência ou não de relação de causa e efeito com
o acidente em serviço), se for o caso;
3) Necessidade ou não do tratamento especializado no exterior;
3) Clínica especializada para onde deve ser encaminhado;
4) Tempo de duração provável do tratamento.

CAPÍTULO III
HIERARQUIA E RECURSOS
Art. 59° - Segundo sua hierarquia funcional, as juntas de inspeção de saúde são
escalonadas na seguinte ordem decrescente:
1) Junta de Inspeção de Saúde Extraordinária (JISE);
2) Junta de Inspeção de Saúde Permanente (JISP) e Junta de Inspeção de Saúde
Temporária (JIST).
Art. 60° - Dos pareceres emitidos pelas JISP e JIST poderá a autoridade
competente ou o inspecionado apelar para nova inspeção de saúde obedecendo aos prazos
estabelecidos.
§ 1° - Para recorrer da decisão de uma JIS, o inspecionado terá prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da comunicação do parecer, na forma do artigo 33 destas instruções,
exceto nos casos previstos em legislação específica.
§ 2° - A autoridade competente pode determinar inspeção de saúde, em grau de
recurso, a qualquer tempo.
Art. 61° - Nos casos de inspeção de saúde, em grau de recurso, não poderá
tomar parte na JISE médico que haja inspecionado na sessão da junta de saúde recorrida.
TÍTULO IV
ESTATÍSTICA DAS INSPEÇÕES DE SAÚDE
Art. 62° - A Diretoria de Saúde controlará e organizará a estatística das
inspeções de saúde praticadas pelas Juntas de Inspeção de Saúde, consignando quais as principais
causas de incapacidade temporária e definitiva e sua proporcionalidade, entre oficiais e praças da
corporação.

Art. 63° - Para este fim, as Juntas de Inspeção de Saúde remeterão ao
Comandante Geral da Corporação, dentro dos dez (10) primeiros dias de cada mês, a estatística
numérica das inspeções procedidas no mês anterior e o mapa das causas de incapacidade.
Parágrafo Único - As JIS remeterão mensalmente seus relatórios à Diretoria de
Saúde.
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TÍTULO V
PRESCRIÇÕES DI
Art. 64° - Compete ao Comandante do
fiscalizar o funcionamento da JIS-BM.
Art. 65° - A Diretoria de Saúde prop
Inspeção de Saúde, visando obter uniformidade nas dec
trabalhos e providenciando, junto às autoridades comp
decisões e disposições vigentes.
Art. 66° - Cabe à Diretoria de Saúde cf
das presentes regulamentações, bem como expedir "N
às inspeções de saúde.
Art. 67° - A Junta de Inspeção de Sa
inspecionados, prova de identidade, mediante apresentaçã
Art. 68° - Em caso de licença para
encaminhado à Junta de Inspeção de Saúde caso seu afa
dias corridos. No caso da impossibilidade for igual ou
CBM-Pa receberá sua dispensa para tratamento através do
sua unidade.
Parágrafo único - Os atestados medi
públicas ou civis, apresentados pelos militares do CBM-P
médicos do CBM-Pa e aqueles em que a solicitação de a
(15) dias seguidos, deverão ser encaminhados à JIS.
Art. 69° - Todos os Bombeir
permanentemente para o serviço BM" e "inválido" pel
reformados, deverão ser submetidos, anualmente, pela .11
para fins de comprovação da permanência do motivo que
Parágrafo Unico — Este controle será f
caso seja constatado a cessação do impedimento que cul
invalidez do Bombeiro Militar, este será reincluído às
funções burocráticas.
Art. 70° - Os servidores civis do Esta
inspecionados, quando necessário, pela Junta de Inspeção
Art. 71° - Estas Instruções erre
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do E
ANE
MODELO DE CÓPIA DE ATA DE INSPEÇÃO
GOVERNO DO ES
CORPO DE BOMB
DIRETORIA
JUNTA DE INSP

RSAS
BM-Pa e ao Diretor de Saúde mandar
onará orientação técnica às Juntas de
es das mesmas, acompanhando seus
es, para que sejam cumpridas as
as dúvidas decorrentes da execução
Técnicas Complementares" relativas
de exigirá, de todos os que devem ser
um documento válido de identidade.
ereto de saúde, o militar só será
mento do trabalho exceda quinze (15)
erior a quinze (15) dias, o militar do
ficial médico da formação sanitária da
s oriundos de Instituições militares ,
deverão ser homologados pelos oficiais
stamento do trabalho exceda a quinze
Militares considerados "incapaz
S-BM e que, por este motivo, estejam
-BM, à inspeção de saúde de controle
evou a esta situação.
o por 05 (cinco) anos consecutivos e
ou com a incapacidade permanente ou
leiras do CBM-Pa e readaptado para
que prestem serviço no CBM-Pa serão
Saúde do IPASEP.
o em vigor após homologação do
o do Pará.
S

E SAÚDE ORDINÁRIA
DO PARÁ
ROS MILITAR
E SAÚDE
AO DE SAÚDE

ATA N°
SESSÃO N°
A JIS-BM inspecionou na presente sessão, o abai declarado, que lhe foi apresentado por
ordem superior e sobre o seu estado de saúde proferiu o p ecer que vai escrito:
Nome:
Identidade:
Idade:
Naturalidade:
Posto, Graduação ou Cargo:
Unidade Bombeiro Militar:
DIAGNÓSTICO:
PARECER:
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OBSERVAÇÕES
Inspecionado para fins de

Sala das sessões da JIS....,

de

de

Confere com o original:

Presidente da JIS
Membro
Secretário

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
SESSÃO N°

ATA N°

A Junta de Inspeção de Saúde TEMPORÁRIA do CBM-Pa inspecionou, na
presente sessão, os abaixo relacionados que lhe foram apresentados por ordem superior e sobre
seus estado de saúde proferiu os pareceres que vão escrito abaixo:
NOME:
RG:
PARECER:
DIAGNÓSTICO:
TIPO DE INSPEÇÃO:
OBSERVAÇÃO:
NOME:
RG:
PARECER:
DIAGNÓSTICO:
TIPO DE INSPEÇÃO:
OBSERVAÇÃO:
NOME:
RG:
PARECER:
DIAGNÓSTICO:
TIPO DE INSPEÇÃO:
OBSERVAÇÃO:
NOME:
RG:
PARECER:
DIAGNÓSTICO:
TIPO DE INSPEÇÃO:
OBSERVAÇÃO:

POSTO:

UBM:

POSTO:

UBM:

POSTO:

UBM:

POSTO:

UBM:
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NOME:
RG:
1
PARECER:
DIAGNÓSTICO:
TIPO DE INSPEÇÃO:
OBSERVAÇÃO:

POSTO:

de

Sala das sessões da JIS-BM ,

UBM:

1

de.

Confere com o original
Presidente da JIS-BM

MODELO DE LIVRO-REGISTRO DE ATAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
SESSÃO N°

ATA N°......

A Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
inspecionou na presente sessão, os abaixo relacionados, que lhe foram apresentados por ordem
superior, e sobre seu estado de saúde, proferiu os seguintes pareceres:
Nome

OBS Parecer

Idade UBM Posto MF

Sala das sessões da JIS-BM, Belém

de

Diagnóstico

de

Confere com o original

Presidente

Membro
Secretário
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MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PARECER ESPECIALIZADO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
Oficio N°

JIS-BMBelém — Pa

Do : Presidente da JIS/BM
Ao:
Assunto : Parecer especializado

Com a finalidade de auxiliar o pronunciamento deste órgão pericial e de acordo
com a legislação peculiar, solicito a V. Sa que seja examinado(a) pela
clínica
, o(a)
para fins de laudo
especializado no qual conste, além de observações médicas atualizadas e compitas, o seguinte :
a) ( ) Diagnóstico e codificação atualizada.
b) ( ) Avaliação quanto à aptidão física atual para o serviço Bombeiro Militar.
c) ( ) Necessita de licença para tratamento de saúde ? Por quanto tempo ?
d) ( ) É incapaz total e permanentemente para qualquer trabalho ?
e) ( ) Necessita de readaptação funcional ?
f) ( ) Há correlação da doença atual com o acidente sofrido ?
g) ( ) Necessita mudar de função ?
h) ( ) Necessita mudar de OBM ?
i) ( ) Necessita de acompanhamento de pessoa da família ?
j) ( ) Anexar cópia do prontuário médico-hospitalar e outros documentos do
caso.
k)

( ) Outras informações :

PRESIDENTE DA JISG/BM
MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RECUSA DE TRATAMENTO
ESPECÍFICO
TERMO DE RESPONSABILIDADE
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
Eu
pertencente ao

, RG

com diagnóstico de acordo com CID N°
, recuso tratamento
especializado em
como meio mais indicado
para remover minha incapacidade fisica, mesmo tendo sido esclarecido pelos meus médicos
assistentes, e assumo toda e qualquer responsabilidade pelo meu ato.
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ASSINATURA DO PACIENTI

TESTEMUNHAS :
12-

PRESIDENTE DA JIS

MODELO DE ESTATÍSTICA GLOBAL DOS MILITARES AFASTADOSDO TRABALHO
BOMBEIRO MILITAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SEGUNDO POSTO E UBM.
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Posto
Cel
TenCel
Maj
Cap
1°Tem
2°Tem

QCG

1° GI

2° GI

CFAE

EFO

UBM
1° SGI

2° SGI

3° SGI

4° SGI

Outros

T 231

Asp.Of
Subof
1° Sgt
2° Sgt
3° Sgt
Cb
Sd
Cadete
Al Sgt
Al Cb
Al Sd
Outros
Total

.

I

__._ __ in-i....i..... r"...i .. ]72 si. ile.1-00 /are
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Oficio N°

/

JIS-BM

Belém/PA,
Do:
Ao:
Assunto:

/

/ ......

Solicito a V.S' a agregação do
, do
, de acordo com o que preceitua o artigo 88, parágrafo 1°, inciso III, letra
da Lei N° 5.251, de 31 de julho de 1985. O militar em questão está sob licença médica
pela JIS-BM desde
por motivo codificado sob CID N°

Presidente da JIS-BM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Oficio N°

/

JIS-BM

Belém-Pará,
Do:
Ao:
Assunto:

► ditamento ao Boletim Geral n° 172, de 23set99/QCG
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Solicito a V.S* reversão do
, de acordo com o que preceitua o

do

artigo 91 da Lei N° 5151, de 31 de julho de 1985. O militar em questão foi considerado apto ao
pela JIS-BM.

serviço bombeiro militar dia

Presidente da JIS•BM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Oficio N°

/

JIS-BM

Belém-Para,
Do:
Ao:
Assunto:
Anexo:

Solicito reforma do
, do
o artigo 106, inciso II e o artigo 108, inciso
5.251, de 31 de julho de 1985.
O militar em questão é portador de

, de acordo com o que preceitua
da Lei N°
, parágrafo

estando em tratamento especializado desde
tratamento de saúde desde

e sob licença para

Presidente da JIS-BM
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Oficio N°

_JIS-BM

Belém-Pará,
Do:
Ao:
Assunto:
Anexo:

Solicito reforma do
do
o artigo 106, inciso III da Lei N° 5.251, de 31 de julho de 1985.
O militar em questão é portador de

, de acordo com o que preceitua

estando em tratamento
e sob licença para tratamento de saúde desde

especializado desde

Presidente da JIS-BM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
Oficio N°

/

JIS-BM

Belém-Pará,
/
Do:
Ao:
Assunto: Infomação

/

Informo a V. S° que o(a)
faltou à Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Pará do
dia
, na qual estava devidamente ciente e agendado(a). Solicito que o(a)
mesmo(a) seja apresentado(a) a esta JIS-BM no dia
às

Presidente da JIS-BM

itamento ao Boletim Geral n° 172, de 23set99/QCG
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GOVERNO DO ES j ADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBá IROS MILITAR
DIRETORIA I E SAÚDE
JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Oficio N°

/

JIS-BM

/
Belént-Pará,
Do:
Ao:
Assunto: Infomação

/

Solicito a V.S* que o(a)
seja apresentado à Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no dia
, para just ficar e regularizar sua ausência ao expediente e
, às
serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Pará por motivo de doença, de acordo com o que
preceitua o artigo 70, parágrafo primeiro, letra "d" da Lei N° 5.251, de 31 de julho de 1985.

Presida-te da AS-DM

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA:
SEM ALTERAÇÃO.

JO

— Cel QOBM RG 830715
G do CBM/PA
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