
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

PORTARIA Nº 068, DE 10 DE JULHO DE 2020.

Suspende temporariamente a exigência da Declaração de brigada de incêndio e

dos Certificados dos brigadistas.

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), e 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, 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

vigência com efeitos até 31 de dezembro de 2020, reconhecido pela Assembleia
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Legislativa do Estado do Paraná por meio do Decreto Legislativo nº 1, de 24 de

março de 2020;

Considerando que no atual momento o treinamento e formação de brigada

de incêndio está prejudicado em decorrência da pandemia de COVID-19, tendo em

vista que a grande maioria das atividades estão integral ou parcialmente suspensas.

Art. 1º Fica suspensa, a contar de 19 de março de 2020, a exigência dos

documentos definidos no item 5.1 da Norma de Procedimento Técnico NPT 017 -

Parte  01,  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, o

proprietário e/ou responsável pelo uso da edificação, estabelecimento e/ou área de

risco em que é exigida  a brigada de incêndio  deverá  implementar  e  efetivar  tal

medida de prevenção e combate a incêndio e a desastres nos termos da NPT 017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel QOBM Samuel Prestes,
Comandante do Corpo de Bombeiros.

4
3

Assinado por: Cel. Qobm Samuel Prestes em 20/07/2020 10:03. Inserido ao protocolo 16.723.615-4 por: 1º Ten. Qobm Gustavo Zanella em: 10/07/2020 10:39.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: c0cbea0a04e206fd13f124b1d1e29dff.


	Portaria068COVID19BrigadadeIncendio.pdf

