
 
 
DECRETO Nº 1111 DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
 
SÚMULA: Altera o Decreto Municipal nº 834, de 19 de
julho de 2020.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO
DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,
 
CONSIDERANDO que foi decretada situação de
emergência no Município de Londrina, como medida de
enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana
causada pelo novo coronavírus;
 
CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 834, de 19 de
julho de 2020, que regulamentou as medidas restritivas às
atividades econômicas e produtivas no Município de
Londrina;
 
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar a
concentração e aglomeração de pessoas em ruas, lojas e
shopping centers;
 

D E C R E T A:
 

Art. 1º. O Art. 6º do Decreto Municipal nº 834 de 19 de julho de 2020, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º
e 2º, com a seguinte redação:
 
“Art. 6º. (...):
 
(...)
 
§ 1º. Ao fim do horário estabelecido no inc. I, bares, lanchonetes e restaurantes, terão o período de
tolerância de, no máximo, 30 (trinta) minutos, para encerramento e recebimento das contas, saída dos
clientes, e qualquer outro procedimento necessário ao fechamento do estabelecimento.
 
§ 2º. Durante o período de tolerância previsto no parágrafo anterior, fica estritamente proibido ao
estabelecimento, receber novos pedidos, servir outros produtos ou ainda permitir a entrada de outras
pessoas no local."



 
 
Art. 2º. O Decreto Municipal nº 834 de 19 de julho de 2020, passa a vigorar acrescido do Art. 8º-A, com a
seguinte redação:
 
“Art. 8º-A. O descumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas nesta Seção, acarretará a
responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, e os sujeitará à penalidade de
interdição do estabelecimento, que será imediatamente aplicada, logo que constatada a infração.
 
§ 1º. A penalidade de interdição se dará pelo prazo de 7 (sete) dias, independentemente de qualquer ato,
fato ou condição.
 
§ 2º.  Em caso de retirada, dano, descaracterização ou destruição do aviso de interdição do
estabelecimento, para descumprimento da referida medida, será aplicada a penalidade de cassação do
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, sem prejuízo das demais sanções previstas pela
legislação aplicável.”
 
 
Art. 3º. A partir de 28 de setembro de 2020, o Decreto Municipal nº 834 de 19 de julho de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
 
“Art. 3º. (...):
 
I – funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 10h00 (dez horas) às 17h00 (dezessete horas), e aos
sábados, das 09h00 (nove horas) às 13h00 (treze horas), adotando, se necessário, sistema de escala de
revezamento entre os contratados;
 
(...)
 
Art. 10. (...):
 
I – funcionamento de segunda-feira a sábado, das 11h00 (onze horas) às 22h00 (vinte e duas horas),
adotando, se necessário, sistema de escala de revezamento entre os contratados;
 
(...)
 
Art. 15. (...):
 
§ 2º. A abertura e funcionamento de praças de alimentação existentes em shopping centers, galerias e
centro comerciais, e de restaurantes instalados em shopping centers, se dará de segunda-feira a sábado,
das 11h00 (onze horas) às 22h00 (vinte e duas horas). ”
 
 
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



 

Londrina, 24 de setembro de 2020.
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

 
 

Carlos Felippe Marcondes Machado
SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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