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DECRETO Nº 897 DE 03 DE AGOSTO DE 2020
 
SÚMULA: Estabelece horários excepcionais de abertura e
funcionamento do comércio em decorrência do Dia dos Pais
e dá outras providências.
 
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 o sabido aumento de movimento no
comércio em decorrência da comemoração do Dia dos Pais,
a ocorrer em 09 de agosto, e que o funcionamento em
horário reduzido, conforme instituído pela legislação
editada para enfrentamento da pandemia, poderia resultar
em maior concentração e indesejável aglomeração de
pessoas em ruas, lojas e shopping centers;
 
 

D E C R E T A:
 

Art. 1º. Excepcionalmente, em decorrência da proximidade da data comemorativa ao Dia dos Pais, para se
evitar concentração e aglomeração de pessoas, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar, nos dias
06 (quinta-feira), 07 (sexta-feira) e 08 de agosto de 2020 (sábado), das 09h00 (nove horas) às 18h00
(dezoito horas).
 
Art. 2º. Para os estabelecimentos instalados em shopping centers, o horário excepcional de funcionamento
será das 12h00 (doze horas) às 22h00 (vinte e duas horas), nos mesmos dias mencionados no artigo
anterior.
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Parágrafo único. Os dias e horários excepcionais de funcionamento previstos no caput, estender-se-ão às
praças de alimentação, lanchonetes, restaurantes e demais estabelecimentos similares instalados em
shopping centers, bem como às praças de alimentação instaladas em galerias e centros comerciais.
 
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 

Londrina, 03 de agosto de 2020.
 
 

Marcelo Belinati Martins
PREFEITO DO MUNICÍPIO

 
 

Juarez Paulo Tridapalli
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Belina� Mar�ns, Prefeito do Município, em
03/08/2020, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
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