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1.1.1.1. ArapongasArapongasArapongasArapongas    
 

Em Arapongas, os dias e horários de abertura e fechamento do comércio em 

geral são regulamentados pela Lei 3.592/2009 (Código de Posturas do 

Município) nos seguintes termos:  

 

SUBSEÇÃO V 
Do Horário de Funcionamento 
A abertura e o fechamento dos estabelecimentos 
industriais, comerciais e de crédito obedecerão aos 
horários estipulados neste capítulo, observadas as 
normas da Legislação Federal e Estadual que regem a 
matéria. 
Os estabelecimentos comerciais, inclusive escritórios 
comerciais ou de prestação de serviço, as seções de 
vendas a varejo dos estabelecimentos industriais, os 
depósitos e os demais estabelecimentos que tenham fins 
comerciais funcionarão, para atendimento ao público, de 
segunda a sábado, dentro do período compreendido das 
06h00 (seis horas) às 22h00 (vinte e duas horas), com o 
intervalo de 01h30 (uma hora e trinta minutos) para 
almoço. 
Parágrafo único - Os horários de funcionamento de 
cada ramo do comércio ou prestadores de serviço serão 
pactuados entre as entidades representativas das 
categorias profissionais, bem como os horários especiais 
para os períodos de festividade. 

 

 

Portanto, é possível a abertura do comércio em geral em Arapongas no dia 

08/11/2014, das 06 às 22 horas.  

 



 

 

2.2.2.2. CCCCambéambéambéambé    
 

Em Cambé, os dias e horários de abertura e fechamento do comércio em geral 

são regulamentados pela Lei 684/1989 (Código de Posturas do Município) nos 

seguintes termos:  

 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Art. 97 º - A abertura e fechamento dos estabelecimentos 
industriais, comerciais e de crédito, obedecerão os 
horários estipulados neste Capítulo, observadas as 
normas de Legislação Federal do Trabalho, que regula a 
duração e condições. 
Art. 98 º - Os estabelecimentos comerciais obedecerão 
aos horários de funcionamentos das 8:00 às 18:00 horas 
úteis, e aos sábados, das 8:00 às 12:00 horas, salvo as 
exceções desta Lei. 
PARÁGRAFO  1º -  Aos mesmos horários estão sujeitos os 
escritórios comerciais em geral, as seções de venda dos 
estabelecimentos industriais, depósitos e demais 
atividades em caráter de estabelecimento que tenham 
fins comerciais. 
PARÁGRAFO 2º - Poderão funcionar mediante prévia 
autorização do Prefeito Municipal até as 22:oo horas e 
nos sábados até as 18:00 horas, os estabelecimentos 
comerciais. PARÁGRAFO 3º - Os estabelecimentos 
comerciais citados no “caput” deste artigo, poderão 
funcionar das 9:00 às 18:00 horas, nos primeiros sábados 
após o 4º (quarto) dia útil dos meses de janeiro, fevereiro, 
março, julho, setembro e novembro. 
 
 
 

 

Portanto, é possível a abertura do comércio em geral em Cambé no dia 

08/11/2014, das 08 às 18 horas.  



 

 

3.3.3.3. IIIIbiporãbiporãbiporãbiporã    
 

Em Ibiporã, os dias e horários de abertura e fechamento do comércio em geral 
são regulamentados pela Convenção Coletiva registrada no Ministério do 

Trabalho sob nº PR 002625/2014, nos seguintes termos: 
 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE As partes fixam a 
vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 
08 de novembro de 2014 a 08 de novembro de 2014 e a data-base da 
categoria em 01º de maio.  
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA A presente Convenção Coletiva 
de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) para atender as diretrizes 
legais e ao interesse das categorias representadas pelos sindicatos 
anuentes, O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA e 
região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75220954/0001-09 e o 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINA, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78637824/0001-64, entidades 
representativas das categorias econômica e profissional, neste ato 
representadas por seus Presidentes em exercício e in fine assinados 
resolvem, de comum acordo e dentro de suas prerrogativas legais, 
convencionar o presente instrumento, que se regerá mediante as 
seguintes cláusulas e condições abaixo, com abrangência territorial em 
Ibiporã/PR.  

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas 
Outras disposições sobre jornada 

TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO 
Estabelecem as partes que a jornada de trabalho para os empregados 
nas empresas do comércio varejista no município de Ibiporã/PR, no 

dia 08 (oito) de novembro de 2014, data do aniversário de fundação 
da cidade, em concordância com o poder Público local, será as 

08hs00min às 18hs00min, com intervalo de uma hora para repouso e 
alimentação.  
PARÁGRAFO UNICO: A abertura do comércio no dia 8 (oito) de 
novembro de 2014 ensejará, como contrapartida, no fechamento do 
comércio em Ibiporã, não havendo expediente e nem jornada de 
trabalho, no dia 02 (dois) de janeiro de 2015. 

 
 

 

Portanto, é possível a abertura do comércio em geral em Ibiporã no dia 

08/11/2014, das 08 às 18 horas. 



 

 

4.4.4.4. LondrinaLondrinaLondrinaLondrina    

    
Em Londrina, os dias e horários de abertura e fechamento do comércio em geral 

são regulamentados pela Lei 11.468/2011 (Código de Posturas do Município) 

nos seguintes termos:  

 

TÍTULO III - DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO 
Art. 16. A abertura e o fechamento dos estabelecimentos 
de atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, localizados no Município, deverão se limitar aos 
horários determinados neste capítulo, de acordo com os 
grupos a que pertençam. 
I – GRUPO 1, composto pelas atividades do comércio 
varejista de modo geral, terá como horário normal de 
funcionamento: de segunda a sexta-feiras das 8 às 18 
horas, aos sábados das 9 às 13 horas e fechado aos 
domingos e feriados. No primeiro e segundo sábados 
depois do quinto dia útil do mês o horário de 
funcionamento será das 9 às 18 horas; 

 

 

 

 

 

 

Portanto, é possível a abertura do comércio em geral em Londrina no dia 

08/11/2014, das 09 às 18 horas.  


