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DECRETO Nº 36723 
 
de 17 de março de 2020. 
 
Estabelece medidas complementares de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-
19) no âmbito do Município. 

 
 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso XIV, do artigo 63, 
da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020; 

 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); e 

Considerando a altíssima capacidade de transmissão do vírus pelo 
contágio de pessoas infectadas;  

 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, em complementação ao disposto no 

Decreto Municipal nº 36711, de 16 de março de 2020, medidas emergenciais de 
prevenção da transmissão do coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município. (Prorrogado 
pelo Decreto nº 36810/2020)   (Prorrogado até o dia 24 de maio de 2020 pelo Decreto nº 36842/2020)

 
Dos Agentes e dos Servidores Públicos 

 
Art. 2º Os órgãos e as entidades integrantes da administração pública 

municipal direta e indireta poderão, a critério dos Secretários das respectivas pastas, 
adotarem as providências necessárias, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 
18/03/2020, conforme segue: 

I - a dispensa de servidores portadores de doenças crônicas, mediante 
declaração de próprio punho com a posterior apresentação de laudo médico;  

I - os servidores portadores de doenças crônicas podem apresentar 
declaração de próprio punho com a posterior apresentação de laudo médico. Estes 
somente prestarão serviços de teletrabalho, trabalho a distância ou de forma remota, 
trabalho a distância ou de forma remota, quando a função assim os permitir, sendo que, 
nos outros casos, estão dispensados; (Inciso I retificado pelo Decreto nº 36753/2020)

II - os servidores com idade a partir de 60 (sessenta) anos e as 
servidoras gestantes e lactantes, preferencialmente, prestarão serviços de teletrabalho, 
quando a função assim lhes permitir, ou na medida do possível e sem prejuízo ao serviço 
público poderá ser adotado o regime de revezamento de suas jornadas de trabalho;  

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
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III - suspender as reuniões ou postergá-las. Em caso de extrema 
necessidade realizá-las por meio remoto; e 

IV - fica suspensa a concessão de férias e licença prêmio dos 
servidores das Secretarias da Saúde, para Assuntos de Segurança Pública e 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a partir da publicação deste 
Decreto, e nos próximos 60 (sessenta) dias. 

V - fica suspensa a concessão das faltas abonadas, entendidas estas 
como aquelas ausências abonadas que dependam de conveniência e autorização da 
administração, ressalvados os casos de abonos legais, obrigatórios previstos em lei, a 
partir da publicação deste Decreto e nos próximos 60 (sessenta) dias. (Inciso V inserido pelo 
Decreto nº 36753/2020)  

§ 1º Fica excluído do inciso II, deste artigo, os servidores das 
Secretaria da Saúde, Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, Coordenadoria 
Municipal de Proteção de Defesa Civil e aqueles que prestam serviços essenciais. 

§ 1º Ficam excluídos dos incisos I e II, deste artigo, os servidores da 
Secretaria da Saúde, da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social, da Coordenadoria Municipal de Proteção de 
Defesa Civil e aqueles que prestam serviços considerados essenciais. (§ 1º retificado pelo 
Decreto nº 36775/2020)

§ 2º Caberá aos Secretários, Coordenadores e Dirigentes dos órgãos e 
entidades integrantes da administração pública municipal direta e indireta, a adoção das 
medidas previstas neste artigo, garantido a preservação dos serviços considerados 
essenciais ou estratégicos, de acordo com a natureza do serviço prestado. 

§ 3º Na autorização do teletrabalho, os servidores não terão quaisquer 
descontos em seus vencimentos, mantido o pagamento do auxílio-refeição ou 
alimentação, exceto o vale-transporte. 

 
Das Instituições de Ensino  

 
Art. 3º Ficam suspensas, no período de 23 a 31 de março de 2020, 

as aulas presenciais no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, devendo a Secretaria 
Municipal de Educação, estabelecer plano de ensino e adotar as medidas necessárias 
para o cumprimento das medidas de prevenção da transmissão do Coronavírus (COVID-
19) determinadas neste Decreto.  

§ 1º A alimentação das crianças e adolescentes das unidades 
escolares municipais poderá ser mantida, mediante avaliação do Secretário de Educação, 
em ato próprio. 

§ 2º Recomenda-se às escolas e instituições de ensino da rede privada 
de todos os níveis a adoção da medida de prevenção da transmissão do coronavírus 
(COVID-19), que trata o caput deste artigo. 

 
Art. 4º O recesso escolar previsto para julho de 2020 fica antecipado 

para o mês de abril, no período de 1 a 30 de abril de 2020. 
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Das Recomendações Gerais 
 

 
Art. 5º Os órgãos e as entidades integrantes da administração pública 

municipal direta e indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do 
coronavírus (COVID-19), as seguintes medidas: 

I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas 
abertas, sempre que possível; 

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 
III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores;  
IV - vedar a realização de eventos, incluída a programação dos 

equipamentos culturais, esportivos, nos parques, praças, quadras e espaços públicos, 
bem como, em qualquer imóvel público municipal, ainda que permissionados ou sob a 
responsabilidade de terceiros; e 

V - suspender a visitação em parques, praças, campos de futebol e 
demais espaços públicos, a partir do dia 20 de março de 2020, por prazo indeterminado. 

 
Art. 6º Recomenda-se às empresas e entidades privadas com sede no 

Município a adoção de medidas similares com intuito de evitar a propagação do 
coronavírus (COVID-19). 

 
Art. 7º Os Secretários Municipais, avaliando as necessidades 

específicas de suas pastas poderão, por meio de portaria, adotar outras medidas de 
prevenção de contágio pelo vírus (COVID-19).   

 
Das Disposições Finais 

 
Art. 8º Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

 
Art. 9º Fica prorrogado em 30 (trinta) dias após o término do período 

da situação de emergência decorrente do coronavírus (COVID-19), o prazo constante no 
Art.5º, § 4º, do Decreto Municipal nº 35421, de 13 de dezembro de 2018, que trata da 
compensação das horas não trabalhadas na semana comemorativa de Natal, nos dias 23, 
26 e 27 dezembro de 2019 e do Ano Novo, nos dias 30 de dezembro de 2019, bem como 
os dias 02 e 03 de janeiro de 2020. (Art. 9º acrescido pelo Decreto nº 36753/2020)

 
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Guarulhos, 17 de março de 2020. 

 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36753decr.pdf
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ADAM AKIHIRO KUBO 
Secretário de Gestão 

 
 

EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte. 

 
 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

de Relações Administrativas 
 
 
 
Publicado no Diário Oficial do Município, em 17 de março de 2020. 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelos Decretos nºs. 36753 e 36775/2020 
 
Prorrogado pelos Decretos nºs. 36810 e 36842/2020
 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 37268/2020  
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
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