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DECRETO Nº 36748 
 
de 19 de março de 2020. 
 
Suspende o atendimento presencial nas Unidades 
da Rede Fácil e dá outras providências quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 
 

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 os Decretos Municipais ns. 36711, de 16 de março de 

2020, e 36723, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas complementares de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam suspensos a partir do dia 23 de março de 2020, e por 

tempo indeterminado os atendimentos presenciais nas Unidades da Rede Fácil. 
Parágrafo único. Enquanto durar a suspensão, os atendimentos e 

orientações serão feitos pela equipe do Fácil no horário das 08h às 17h, exclusivamente 
por meio do telefone 2475-8651 e pelo e-mail: atendimentofacil@guarulhos.sp.gov.br

 
Art. 1°-A Excetuam-se do disposto no artigo 1° deste Decreto, as 

unidades Bom Clima e Bonsucesso da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão, as quais 
realizarão atendimentos presenciais mediante prévio agendamento pelos meios 
divulgados pelo Município de Guarulhos em sua página oficial na internet, onde constará 
a relação de serviços abrangidos pela medida, permanecendo as demais unidades da 
Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão com atendimento presencial suspenso. (NR).(Art. 
1-A inserido pelo Decreto nº 38395/2021)

 
Art. 2º Fica sob responsabilidade dos dirigentes do Departamento de 

Atendimento ao Cidadão SGE04, da Secretaria de Gestão, a coordenação, organização e 
encaminhamento das demandas recebidas às áreas responsáveis. 

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

mailto:atendimentofacil@guarulhos.sp.gov.br
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2021/38395decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2021/38395decr.pdf
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Guarulhos, 19 de março de 2020. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ADAM AKIHIRO KUBO 
Secretário de Gestão 

 
 
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 dezenove 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 20 de março de 2020 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelo Decreto nº38385/2021  
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