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SEDE LONDRINA 

 

Decreto Estadual 8042, de 30 de junho de 2021 

 

Art. 1º. O caput do art. 2º do Decreto 7020 de 05 de março de 2021 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º Institui, no período das 23 horas às 05 horas, diariamente, restrição 

provisória de circulação em espaços e vias públicas. 

Art. 2º. O §1º do art. 2º do Decreto 7020 de 2021, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

§1º A medida prevista no caput deste artigo terá vigência a partir das 23 

horas do dia 30 de junho até as 05 horas do dia 31 de julho de 2021. 

Considerar-se-á infrator, para os fins do presente Decreto, o organizador e o 

proprietário do local onde se realizou.  

Art. 5º Determina, durante os domingos compreendidos no período de vigência 

deste Decreto, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não 

essenciais em todo o território, como medida obrigatória de enfrentamento de 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (Artigo 

revigorado pelo Decreto Nº 7672 DE 17/05/2021). 

Art. 6º Suspende, a partir das 05 horas do dia 30 de junho de 2021 até as 05 

horas do dia 31 de julho de 2021, o funcionamento dos seguintes serviços e 

atividades: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 8042 DE 30/06/2021). 

I - estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais 

como casas de shows, circos, teatr os, cinemas, e atividades correlatas; (Redação 

do inciso dada pelo Decreto Nº 7506 DE 30/04/2021). 

II - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em 

espaços fechados, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, bem 

como parques infantis e temáticos; 

V - reuniões com aglomeração de mais de 50 pessoas, incluindo eventos, 

comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou 

corporativos, em espaços de uso público, localizados em bens públicos ou 

privados. (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 7506 DE 30/04/2021). 
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SEDE LONDRINA - Com validade até 31/07/2021 

• Salão de Festas - Uso restrito.  

• Salão de Gourmet - Uso restrito. 

• Sauna - Vedado o uso. 

• Parque Infantil - Vedado o uso. 

• Piscina - Vedado o uso. 

• Campo de futebol - Uso restrito – somente para atividade física 

individual - Vedados os jogos de futebol.  

• Quadra de tênis - Uso restrito. 


