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POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

PORTARIA Nº 040, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Procedimentos administrativos e técnicos para edificações da divisão H-3 (hospital

e assemelhado) durante a pandemia do 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),  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 a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da

qual o Ministro da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional  (ESPIN)  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  COVID-19  (Novo

Coronavírus);

Considerando a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para o enfrentamento da citada emergência em saúde pública de

importância internacional;

Considerando  que  a  Câmara  dos  Deputados  e  o  Senado  Federal

reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

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 nº 4.298, de 19 de março de 2020, por meio do qual

o Governador do Estado do Paraná declarou situação de emergência em todo o
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território  paranaense  enquanto  perdurar  o  estado  de  emergência  internacional

decorrente do coronavírus;

Considerando o Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, por meio do

qual 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 Legislativa do Estado do Paraná por meio do Decreto Legislativo nº 1,

de 24 de março de 2020;

Considerando o Decreto nº 4.472, de 08 de abril de 2020, que dispõe sobre

os  processos  de  hospitais  e  estabelecimentos  temporários  perante  os  órgãos

estaduais licenciadores em face da epidemia COVID-19.

Art.  1º  Deverão ser  adotados  pelas Seções  de Prevenção e  Combate  a

Incêndio  e  a  Desastres,  a  contar  de  08  de  abril  de  2020,  os  procedimentos

administrativos e técnicos para edificações da divisão H-3 (hospital e assemelhado)

estabelecidos na Orientação Técnica nº 004-2020 da BM7/CCB, 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.

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

Coronel QOBM Samuel Prestes,
Comandante do Corpo de Bombeiros.
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