
 

 

 
A ABERTURA DO COMÉRCIO E O NOVO DECRETO MUNICIPAL 

 
Até ontem as restrições ao horário do comércio tinham o objetivo de reduzir a 

velocidade de propagação do COVID-19. Mas com o Decreto Municipal 474, a prefeitura de 
Londrina reconsiderou sua posição original e passou a considerar que não são as restrições, mas 
sim as ampliações do horário de atendimento à população que cooperam para a redução da 
velocidade da propagação do vírus, pois evitam as aglomerações causadas pelas restrições já 
experimentadas. 

Agiu corretamente e de forma corajosa a gestão municipal ao reconhecer que as 
ampliações de horário do comércio são mais eficientes do que as restrições até então impostas, 
pois melhor distribuem o fluxo de consumidores nas lojas. 

Em razão do esperado aumento no movimento do comércio varejista em 
comemoração ao Dia das Mães (08/05) o novo Decreto estabeleceu a possibilidade de abertura do 
comércio 01º de maio de 2021 (sábado), 02 de maio de 2021 (domingo) e 08 de maio de 2021 
(sábado), das 9 às 18 horas. Neste aspecto, o Decreto mostrou-se equivocado. 

A redação do novo Decreto não contou com a cooperação das duas únicas entidades 
habilitadas a regulamentar o horário do comércio varejista, que são os sindicatos que representam 
os comerciários e os comerciantes. E os sindicatos já haviam ajustado a ampliação do horário do 
comércio para o Dia das Mães para a quinta e a sexta-feira que o antecedem até às 21 horas e no 
sábado, até às 18 horas. 

O novo Decreto desconsidera que o feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador é 
muito importante para os sindicatos dos trabalhadores e, obviamente, não autorizariam a 
prestação de serviços dos comerciários, o que, de fato, aconteceu.  

O fato de as datas serem anteriores ao quinto dia útil - período de menor volume de 
vendas no varejo - e se tratarem de domingo e feriado acabam por desorganizar toda a 
estruturação para as vendas na segunda melhor data para o comércio varejista. 

O novo Decreto inviabiliza a abertura do comércio em horário ampliado nos dias que 
antecedem o Dia das Mães, conforme regulamentado pelos sindicatos há meses. Na prática em 
todos os municípios representados pelos sindicatos, as lojas poderão abrir na quinta, na sexta e no 
sábado que antecede o Dia das Mães em horário ampliado, menos em Londrina. 

Se, por um lado, o novo Decreto finalmente excluiu o comércio varejista da lista de 
“vilões da pandemia” ao reconhecer que a ampliação do horário de atendimento à população é 
mais eficaz que o fechamento das lojas para mitigar a propagação do vírus, por outro lado 
desorganizou completamente as estratégias já criadas pelas entidades que representam 
comerciantes e comerciários para o Dia das Mães que, sem serem consultados, novamente 
arcarão com os irrecuperáveis prejuízos financeiros causados pelas novas regras. 
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