
 

 

MUNICÍPIO LONDRINA – PR 

NORMA EM VIGOR DECRETOS Nº 719/2020, 704/2020, 617/2020, 558/2020 

E 541/2020  

COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

INÍCIO DA 
VIGÊNCIA 

07/05/2020 (DECRETO 558/2020) E 30/04/2020 

(DECRETO 541/2020) 

FINAL DA VIGÊNCIA 30/06/2020 

FUNCIONAMENTO 
DAS ACADEMIAS 

PERMITIDA DESDE 30/04/2020, SOB REGRAS 

REGRAS DE 
FUNCIONAMENTO 

 Limitação do número de trabalhadores por turno, para o 

mínimo necessário ao desenvolvimento das atividades-fim 

da empresa, inclusive mediante a criação de turnos distintos 

de trabalho; 
 Dispensa dos trabalhadores das atividades-meio, adotando, 

se possível, sistema de trabalho remoto ou domiciliar (home 

office); 
 Recomendação de afastamento de empregados, contratados 

e prestadores de serviços idosos, portadores de doenças 

crônicas (diabetes insulino dependentes, cardiopatia 

crônica, doenças respiratórias crônicas graves, 

imunodepressão, etc), e gestantes de risco, adotando 

sistema remoto de trabalho (home office); 
 Fornecimento de máscaras de proteção mecânica para todos 

os empregados, contratados e prestadores de serviços, 

preferencialmente confeccionadas artesanalmente em 

tecido, em número suficiente ao fim que se destina, 

exigindo e fiscalizando a sua correta utilização, ficando 

proibido o uso de máscaras cirúrgicas; 
 Exigência de uso de barreira mecânica para nariz e boca, 

preferencialmente máscaras de proteção confeccionadas em 

tecido, especificamente para tal fim, inclusive de clientes, 

visitantes e quaisquer outros terceiros que adentrarem às 

dependências do estabelecimento, fornecendo 

gratuitamente, se necessário, àqueles que não possuírem o 

equipamento, ficando proibido o uso de máscaras 

cirúrgicas; 
 Disponibilização de álcool em gel 70%, na entrada no 

estabelecimento e em demais locais estratégicos e de fácil 

acesso, para uso de empregados, contratados, prestadores de 

serviços, clientes e todos aqueles que adentrarem às 

dependências do estabelecimento; 



 

 Disponibilização e manutenção de sanitários com água e 

sabonete líquido, álcool em gel 70%, toalhas descartáveis 

de papel não reciclado ou sistema de secagem das mãos com 

acionamento automático; higienização contínua das 

superfícies de toque (balcões, mesas, cadeiras, aparelhos de 

telefone, computadores, portas, maçanetas, trincos, 

corrimãos, etc), durante todo o período de funcionamento e 

também de pisos e paredes sempre quando do início das 

atividades, preferencialmente com álcool líquido 70%; 
 Higienização contínua das áreas de uso comum, bem como 

nos de uso restrito de maior acesso e circulação, como 

vestiários, banheiros, refeitórios, portarias e etc, 

preferencialmente com álcool líquido 70% ou água sanitária 

com concentração proporcional de 1 (uma) colher de sopa 

do produto para 1 (um) litro de água; 
 Evitar qualquer tipo de aglomeração, ainda que no local 

destinado à alimentação ou descanso, estabelecendo e 

escalonando, se necessário, diversos horários de intervalos, 

de forma a observar o distanciamento mínimo de 2 (dois) 

metros entre as pessoas, bem como, evitar, no caso de 

grandes empresas, aglomeração de mais de 50 (cinquenta) 

pessoas; 
 Adoção de protocolos especiais de controle e atendimento a 

clientes, vendedores, fornecedores, entregadores, visitantes 

e demais interessados, de forma a reduzir o acesso e o fluxo 

de pessoas no estabelecimento;  
 Limitação do acesso simultâneo a qualquer espaço, de 

forma que a ocupação alcance, no máximo, a proporção de 

1 (uma) pessoa para cada 4 m² (quatro metros quadrados) 

de área interna do local;  
 Em caso de formação de fila, qualquer que seja o motivo, 

fica o estabelecimento obrigado a organizá-la, de forma que 

seja estritamente observado o distanciamento mínimo de 2 

(dois) metros entre as pessoas; 
 Manutenção dos locais de circulação e áreas comuns com 

os sistemas de ar condicionados limpos e higienizados 

(filtros e dutos) e, obrigatoriamente, as janelas e portas 

abertas, contribuindo para a circulação e renovação do ar;  
 Criação de rotina/protocolo de conduta para empregado, 

contratados, prestadores de serviços, clientes e todos os 

demais interessados, com as medidas de higienização e 

prevenção estabelecidas pelo presente Decreto, 

disponibilizando-os a todos, por meio da fixação de cartazes 



 

e/ou avisos em todas as portas e quadros de avisos 

existentes no local, assim como em outros locais de fácil 

visualização, inclusive com as orientações preventivas de 

contágio e disseminação da doença. 

 

OBSERVAÇÕES Aplicáveis às academias instaladas em shopping centers, 

ADICIONALMENTE às regras acima:  
 Funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 11h00 

(onze horas) às 19h00 (dezenove horas), adotando, se 

necessário, sistema de escala de revezamento entre os 

contratados;  
 Limitação do número de clientes e frequentadores em, no 

máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local; 
 Adoção de acessos exclusivos e independentes para entrada 

e saída, separados entre si, devidamente controlados;  
 Limitação da entrada de, no máximo, 2 (duas) pessoas da 

mesma família, concomitantemente, e desde que não 

apresentem qualquer dos sintomas suspeitos de COVID-19, 

como tosse, anomalia ou alteração respiratória, febre e etc, 

utilizando-se, inclusive, de termômetro de medição 

instantânea por aproximação, em todas as entradas, 

impedindo o acesso de todo aquele que apresentar 

temperatura igual ou maior que 37,8º C. 
 

 


