
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

PORTARIA Nº 035, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Suspende prazos para execução de TCAC em razão da pandemia de COVID-19.

O Comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, no uso

das atribuições que lhe conferem os artigos 28 e 29 da Lei Estadual 1943, de 23 de

junho de 1954 (Código da PMPR), o art. 42, parágrafo único, e o art. 43, inciso I,

combinados com o art. 6º, da Lei Estadual nº 16.575, de 28 de setembro de 2010

(Lei de Organização Básica da PMPR), o art. 245 combinado com o art. 207, incisos

III e X, do RISG/PMPR, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.339, de 8 de junho de

2010 e o art. 4º, da Lei estadual nº 19.449 de 05 de abril de 2018, RESOLVE:

Considerando o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, que

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

Considerando que por meio do Decreto nº 4.298, de 19 de março de 2020, o

Governador  do  Estado  do  Paraná  declarou  situação  de  emergência  em todo  o

território  paranaense enquanto  perdurar  o  estado  de  emergência  internacional

decorrente do coronavírus;

Considerando o Decreto Estadual nº 4.317, de  21 de março de 2020, que

determina que a adoção das medidas previstas no Decreto nº 4.230/2020 e outros

diplomas  normativos  relacionados  ao  enfrentamento  da  COVID-19  deverá  ser

considerada também no âmbito da iniciativa privada;

Considerando que por meio do Decreto nº 4319, de 23 de março de 2020, o

Governador do Estado do Paraná declarou estado de calamidade pública, para fins

do art.  65,  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  04 de maio de 2000,  com
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vigência com efeitos até 31 de dezembro de 2020, reconhecido pela Assembleia

Legislativa do Estado do Paraná por meio do Decreto Legislativo nº 1, de 24 de

março de 2020;

Considerando  que  a  execução  dos  Termos  de  Compromisso  de

Ajustamento de Conduta depende, além dos Compromitentes, de terceiros (setores

industrial,  comercial  e  de serviços),  a  grande maioria  com atividades integral  ou

parcialmente suspensas em decorrência da pandemia de COVID-19;

Considerando que a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),

ao  tratar  do inadimplemento  das obrigações,  estabelece no seu art.  393 que “o

devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se

expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

Art. 1º Ficam suspensos, a contar de 19 de março de 2020, os prazos para

execução das etapas dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta,

enquanto  perdurar  a  situação de emergência  declarada  por  meio do Decreto  nº

4.298, de 19 de março de 2020, e/ou o estado de calamidade pública reconhecido

pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por meio do Decreto Legislativo nº

1, de 24 de março de 2020.

Parágrafo Único. Cessado o motivo da suspensão a que se refere o caput,

os  prazos  para  a  execução  das  etapas  do  cronograma  físico-financeiro  serão

retomados de onde tiverem parado.

Art. 2º Ficam suspensas as vistorias anuais previstas nos subitens 9.2 e 9.3

da Norma de Procedimento Administrativo (NPA) 004 enquanto perdurar a situação

de emergência  declarada por  meio  do Decreto  nº  4.298/2020  e/ou  o  estado de

calamidade pública.

Parágrafo Único. As suspensões de vistorias não se aplicam às etapas do

cronograma físico-financeiro e/ou aos Termos de Compromisso de Ajustamento de

Conduta cujos prazos tenham expirado antes de 19 de março de 2020.
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Art.  3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário

Oficial do Estado do Paraná.

Coronel QOBM Samuel Prestes,
Comandante do Corpo de Bombeiros.
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