
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
7ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 004-2020

Procedimentos para análise de projetos, vistorias e fiscalizações em
edificações da divisão H-3 (hospital e assemelhado) durante a pandemia do

COVID-19

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 o Decreto Estadual  nº  4.472,  de 08 de abril  de 2020,  que

dispões sobre os processos de hospitais e estabelecimentos temporários perante os

órgãos estaduais licenciadores em face da epidemia do COVID-19.

Os  procedimentos  para  análise  de  projetos,  vistorias,  fiscalizações  e

atividades  correlatas  à  prevenção  e  combate  a  incêndio  e  a  desastres  em

edificações da divisão H-3  (hospital  e  assemelhado)  serão executados conforme

segue:

1   DAS FISCALIZAÇÕES

1.1  A primeira fiscalização deverá obedecer ao previsto no art. 4º do Decreto Estadual nº 4.472/2020.

2   DAS VISTORIAS

2.1  Serão priorizadas as vistorias das edificações H-3 mesmo que a GR-PR não tenha sido recolhida
ou isenta.

2.2  Caso  haja  solicitação  de  reentrada  em processo  de  vistoria,  ou  novo  processo  de  vistoria,
também deverá ser priorizada a vistoria.

2.3  Cabe ao solicitante da vistoria informar ao Corpo de Bombeiros sobre a solicitação de vistoria ou
a reentrada da vistoria nos estabelecimentos hospitalares.
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3   DAS ANÁLISES DE PROJETOS

3.1  Serão priorizadas as análises de projetos para a divisão H-3, independentemente do motivo da
análise,  por  exemplo:  ampliação, mudança de ocupação para H-3,  reforma,  mudança de leiaute,
dentre outros.

4   DOS PARECERES TÉCNICOS

4.1  As reuniões de Comissão Técnica de Prevenção de Incêndios (CTPI) deverão ser extraordinárias
quando se  tratar  de  parecer  para edificação  ou ocupação temporária  para divisão  H-3,  ou seja,
deverão ser agendadas com a maior brevidade possível.

4.2  O item 4.1 deverá ser cumprido tanto para parecer de análise de projetos em 2ª e 3ª instâncias,
quanto para parecer de deliberação para aprovação de Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TCAC).

5   DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TCAC)

5.1  Deverão ser priorizados todos os  trâmites para a  celebração de TCAC para edificações que
estejam sendo utilizadas para a divisão H-3.

6   DAS  EXIGÊNCIAS  PARA  OCUPAÇÕES  HOSPITALARES  TEMPORÁRIAS  (HOSPITAIS  DE
CAMPANHA)

6.1  Memorial Simplificado

6.1.1 As ocupações temporárias deverão apresentar memorial  simplificado para dimensionamento
dos sistemas de prevenção, de acordo com os itens 6.2 a 6.9.

6.1.2 Para as ocupações temporárias com capacidade de público acima de 200 pessoas, deverá
estar  anexo  ao  memorial  simplificado  o  memorial  de  cálculo  e  dimensionamento  das  saídas  de
emergência.

6.2  Sistema de proteção por extintores

6.2.1 As ocupações temporárias em edificações deverão atender integralmente a NPT-021.

6.2.2 As  estruturas  provisórias  deverão  atender  aos  parâmetros  da  NPT  021,  admitindo-se  as
adaptações abaixo:

I. Nos  locais  de  acesso  de  pacientes  e  de  terceiros,  os  extintores,  podem  ser
instalados em armários, ao pessoal de segurança e/ou ao pessoal autorizado, com
percurso máximo (caminhamento) de trinta e cinco metros (35m) para se alcançar um
armário. Estes locais, quando trancados, deverão possuir chave mestra.

II. Nos locais administrativos, vestiários e demais áreas onde não há presença de
pacientes e terceiros, deve-se atender às prescrições da NPT 021.

III. Nas estruturas provisórias em que não se atenda os requisitos de CMAR, TRRF
ou características retardantes, a capacidade dos extintores deve ser aumentada em
uma vez e meia a prevista na NPT 021.

6.3  Sistema de hidrantes
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6.3.1 As ocupações temporárias em edificações deverão atender integralmente a NPT-022.

6.3.2 As estruturas provisórias deverão atender as adaptações abaixo:

I. caso incorporadas a edificação enquadrada na tabela 05 do CSCIP, ficam isentas
de instalação de hidrantes a edificação e a estrutura temporária.

II. caso incorporadas a edificação enquadrada na tabela 06 do CSCIP, poderão ser
atendidas pelos hidrantes da edificação, permitindo-se adotar até 60m de mangueiras
em hidrantes internos, e 90m de mangueiras em hidrantes externos.

III. caso sejam isoladas de edificações, ficam isentas de instalação de hidrantes as
estruturas temporárias.

6.4  Saídas de emergência

6.4.1 O dimensionamento das saídas de emergência em ocupações temporárias obedecerá a NPT-
011.

6.4.2 As  ocupações  temporárias  em  edificações  devem  atender  aos  requisitos do  PTPID-IOT
aprovado.

6.4.3 Para as ocupações temporárias em edificações, poderão ser admitidas saídas de emergência
com o mínimo de duas (02) unidades de passagem somente durante o combate a pandemia do
COVID-19.

6.5  Estruturas provisórias

6.5.1 Os  espaços  vazios  abaixo  das  estruturas  temporárias  deverão  atender  às  seguintes
prescrições:

a) Deverão ser mantidos limpos, livres de material combustível, sendo proibida
qualquer forma de cocção naquele espaço.

b) Não  poderão  ser  utilizados  como  áreas  úteis,  depósitos  de  materiais
combustíveis  e  não  combustíveis,  áreas  administrativas,  instalações  sanitárias  e
outros, devendo permanecer com isolamento e ser acessado somente por pessoas
autorizadas.

c) Não poderão ser utilizados como rota de fuga dos ocupantes (população).

6.5.2 Nas  estruturas  provisórias  (desmontáveis)  poderá  ser  aceito  piso  em madeira,  desde  que
possua resistência mecânica compatível, característica antiderrapante, seja fixado de forma que não
permita sua remoção sem o auxílio de ferramentas ou que permitam desprendimento das partes, bem
como mantenham a superfície plana, sem ressaltos ou aberturas. Se montados por intermédio de
placas, estas devem ser afixadas de forma a permanecerem alinhadas em um mesmo plano.

6.5.3 Caso haja barreiras ou alambrados que separam a área de atendimento de pacientes a outros
locais acessíveis ao público externo deverão ser previstos acessos e/ou passagens que permitam aos
ocupantes  sua  utilização  em  caso  de  emergência,  mediante  sistema  de  abertura  acionado  por
componentes do serviço de segurança.

6.5.4 Os elementos estruturais deverão apresentar resistência mecânica compatível com as ações e
solicitações a que estão sujeitos, levando-se em consideração a resistência e comportamento do solo
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que receberá as cargas, prevendo-se inclusive as ações das intempéries, especialmente do vento.
Atenção especial deve ser dada às estruturas provisórias que possuam fechamento lateral, devido ao
acréscimo na carga horizontal gerado pelo vento.

6.5.5 Os  elementos  de  suporte  estrutural  das  tendas  ou  outras  coberturas  flexíveis  deverão
preferencialmente possuir características de resistência ao fogo, de forma a garantir a necessária
eficiência na evacuação dos ocupantes.

6.5.6 Os elementos estruturais devem apresentar resistência mecânica compatível com as ações e
solicitações  a  que  são  sujeitos  (conforme  normas  da  ABNT),  considerando  inclusive  cargas
dinâmicas.

6.5.7 A estabilidade estrutural das construções provisórias em que haja previsão de público sobre
estruturas deve ser comprovada em laudo técnico específico, emitido por profissional capacitado e
habilitado, constando materiais empregados e norma técnica de referência.

6.5.8 A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da
execução,  devendo ser  emitido o  respectivo  documento de responsabilidade técnica (ART,  RRT,
etc.).

6.5.9 Os  materiais  utilizados  em acabamentos  e  revestimentos  e  coberturas  flexíveis  (lonas)  de
recintos cobertos destinados a receber público devem atender  preferencialmente  aos requisitos da
NPT 10.

6.5.10 As tendas e demais estruturas tensionadas,  com área total  superior a 150 m²,  devem ser
instaladas sob supervisão de profissional habilitado, com o devido dimensionamento de estabilidade,
devendo ser considerados os seguintes requisitos para a garantia da segurança das pessoas:

a) Ancoragem.

b) Ação do vento.

c) Preferencialmente com característica retardante dos materiais.

d) Inspeção da estrutura no local.

6.5.11 É vedada a utilização e armazenamento de produtos inflamáveis no interior de tendas, exceto
quando  necessário  para  tratamento  médico  e  ambulatorial  dos  pacientes.  Exemplo:  cilindros  e
tubulações de oxigênio hospitalar.

6.5.12 A utilização de GLP para cocção de alimentos deve ser feita fora das tendas destinadas ao
atendimento hospitalar.

I. Em caso de utilização de GLP, em barracas poderá ter até no máximo 2 (dois)
botijões de 0,032m³ (P-13)  instalados no interior desde que separadas entre si por
uma distância mínima de 3 (três) metros ou fazer uso de central de GLP.

II. Será admitida a instalação de até 3 recipientes de 0,032m³ (P-13), no exterior da
estrutura  provisória,  excepcionalmente,  desde  que  em  área  ventilada  e  que  a
mangueira entre o aparelho e o botijão seja do tipo metálica flexível, de acordo com
normas pertinentes, sendo vedado o uso de mangueira plástica ou borracha.
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6.5.13 O  material  utilizado  na  cobertura,  paredes,  carpetes  e  materiais  decorativos  utilizados
internamente devem, preferencialmente, possuir característica retardante de propagação de chamas,
comprovadas através de emissão ART/RRT de profissional qualificado.

6.5.14As áreas externas próximas à área de entrada e saída de ocupantes devem ser mantidas
desobstruídas.  Quando  possuir  portas,  as  mesmas devem abrir  no  sentido  de  fluxo  de  saída  e
permanecerem destrancadas e desobstruídas.

6.5.15 Quando a tenda não possuir portas, aberturas na própria tenda devem ser demarcadas para
fácil identificação visual.

6.5.16 Em caso de emergência, deve ser mantido nível  de iluminância suficiente para evacuação
segura (3 a 5 lux, conforme o caso), através de iluminação de emergência.

6.5.17 As rotas de fuga devem possuir condições mínimas de luminosidade permanente, de forma a
garantir  o  deslocamento  seguro  das  pessoas,  sendo  necessária  a  adoção  de  sinalização  de
emergência, conforme NPT-020.

6.6  Iluminação de emergência

6.6.1 Todo recinto fechado no interior de edificações permanentes e provisórias cobertas, com área
igual ou menor que 100m², deve possuir sistema de iluminação de emergência convenciona l e locais
com área superior a 100m² devem possuir sistema tipo holofote, que garanta nível de mínimo de
iluminância suficiente para evacuação segura dos ocupantes, observando a NPT-018.

6.6.2 O  sistema  de  iluminação  deve  abranger  todas  as  edificações  permanentes  e  provisórias
cobertas e garantir a visibilidade em locais importantes para segurança dos ocupantes, como:

a) Rotas de fuga, inclusive portas e portões.

b) Postos médicos.

c) Qualquer  local  que  ofereça  risco  durante  a  evacuação,  como  desníveis,
obstáculos, geradores, etc.

d) Placas de sinalização.

e) Recintos fechados, etc.

6.7  Grupo moto-gerador (GMG)

6.7.1 Nos locais atendidos por grupo motogerador, quando o tempo de comutação do sistema for
superior ao estabelecido pela NBR 10898, deve ser previsto sistema centralizado por bateria ou bloco
autônomo.

6.7.2 Para  locais  onde  haja  equipamentos  elétricos  ou  eletrônicos  que  necessitem  permanecer
permanentemente ligados a fim de garantir a vida de pacientes é obrigatória a instalação de um grupo
moto  gerador  de  energia  para  a  manutenção  de  todos  os  sistemas  elétricos  do  local,  inclusive
iluminação de emergência.

6.8  Sinalização de emergência

6.8.1 Para as construções provisórias cobertas com área superior a 100m² deve ser observado na
íntegra a NPT-020.
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6.9  Instalações elétricas

6.9.1 As instalações elétricas devem atender aos requisitos previstos na NBR 5410.

6.9.2 Quando houver sistema de proteção contra descargas atmosféricas, deve ser atendida a NBR
5419.

6.9.3 Os disjuntores não podem ser afixados sobre materiais combustíveis, devendo ser instalados
em local adequado e fora do alcance de pessoas não autorizadas.

6.9.4 Os  circuitos  elétricos  deverão  estar  devidamente  isolados  e  protegidos,  conforme  normas
pertinentes.

6.9.5 As instalações elétricas não podem constituir obstáculos nas rotas de fuga.

7   Disposições gerais

7.1  As disposições previstas nesse documento, somente são válidas enquanto perdurar o estado de
emergência nacional pelo COVID-19.

7.2  As  demais  atividades  ou  estabelecimentos  temporários  declaradamente  destinados  ao
enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme previsto no Art. 1º do Decreto Estadual nº  4.472,
terão o mesmo tratamento previsto para os processos administrativos nessa orientação técnica.

Curitiba, 14 de abril de 2020

Ten.-Cel. QOBM Vladimir Donati,
Chefe da BM/7.
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