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COMUNICADO IMPORTANTE 

DECRETO Nº 602 DE 20/05/2020 - MUNICÍPIO DE LONDRINA 
 

Regulamenta as sanções para os casos de descumprimento das medidas de enfrentamento da 
pandemia no Município de Londrina 

 
 

 As condições abaixo não isentam ou desobrigam o cumprimento das medidas anteriores 
instituídas pelo Município: 

 Proibição de realização de toda e qualquer atividade, comemoração ou evento social ou recreativo, 
realizado em local aberto ou fechado, em espaços públicos ou privados, independentemente do 
número de pessoas, da sua característica ou de quaisquer outras condições; 

 O organizador, o participante, o proprietário e/ou possuidor do imóvel e do estabelecimento, serão 
considerados infratores quando a realização do evento ocorrer em local privado;  

 Fechamento de todos os parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar 
livre e demais espaços públicos similares existentes no Município de Londrina, sendo proibida a 
aglomeração e permanência de pessoas nos referidos locais, em qualquer número, para quaisquer 
fins; 

 Proibição do uso de aparelhos ou equipamentos, conhecidos como "narguilé", "arguilé" ou 
qualquer aparelho similar, em espaços públicos, privados abertos ao público ou de uso coletivo, 
ainda que ao ar livre. 

 

 SANÇÕES: Responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, e aplicação das 
seguintes penalidades: 
I – advertência; 
II – multa;  
III – interdição total da atividade;  
IV – cassação do Alvará de Localização e Funcionamento e 
 V – demais penalidades previstas pelas legislações correlatas. 
 

 Estas penalidades, exceto a cassação do alvará, poderão ser aplicadas cumulativamente, sem 
prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 
 

 VALOR E APLICAÇÃO DA MULTA 
 PESSOA FÍSICA: R$ 300,00 para cada infração;  
 PESSOA JURÍDICA: R$ 10,00 por metro quadrado da área utilizada pelo infrator para 

desenvolvimento de suas atividades, limitado, no mínimo, em R$ 1.000,00, e no máximo, em R$ 
100.000,00; 

 Reincidência: multas cobradas em dobro, sem prejuízo das demais sanções; 

 Penalidade de interdição da atividade: 07 dias consecutivos e será aplicada quando a conduta 
infratora não for cessada imediatamente no momento da constatação da infração; 

 Penalidade de cassação do Alvará: aplicada em caso de reincidência ou de retirada, dano, 
descaracterização ou destruição do aviso de interdição do estabelecimento. 
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 OBRIGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS 

 Multa ao infrator por descumprimento: R$ 300,00, em dobro na reincidência; 

 Multa não será aplicada caso o infrator, no momento da abordagem, passe a usar a máscara que 
tiver ou a fornecida pelo agente fiscal. 
 

 OUTRAS DISPOSIÇÕES DESTE DECRETO: 

 Enquanto pendurar a situação de emergência no município, a constatação da infração, notificação 
do infrator e aplicação das respectivas penalidades, serão feitas pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, pelo Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCONLD, pela Diretoria de 
Vigilância Sanitária da Autarquia Municipal de Saúde, pela Secretaria Municipal de Defesa Social, 
por meio da Guarda Municipal de Londrina, e pela Polícia Militar do Estado do Paraná, no âmbito 
de suas competências. 

 O Termo de Constatação servirá como prova de infração e como documento para notificação do 
infrator e aplicação imediata da penalidade, inclusive a interdição de estabelecimentos infratores. 

 Os Termos serão encaminhados à Diretoria de Fiscalização de Atividades Econômicas da Secretaria 
Municipal de Fazenda que, após verificados, lavrará respectivo Auto de Infração e abertura de 
Processo Administrativo. 

 Todos os servidores poderão ser convocados para fiscalização;  

 Os Processos Administrativos de Autuação por Infração a quaisquer das medidas estabelecidas 
serão encaminhados à Autoridade Policial e ao Ministério Público do Estado do Paraná, para 
conhecimento e providências para eventual responsabilização criminal. 
 
 

Para acessar a íntegra do Decreto 602 de 20.05.20, CLIQUE NO LINK DO TEXTO. 
 
 

Se persistirem dúvidas, por favor entre em contato por meio do telefone 
(43) 3337-6565 ou e-mail, juridico@sindimetalnortepr.com.br.  

Também acesse nossos comunicados no site do www.sindimetalnortepr.com.br  

 

SINDIMETAL NORTE PR 
Unidos e com cautela, somos mais fortes! 
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