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DECRETO Nº 36753 
 
de 20 de março de 2020. 
 
Complementa as medidas 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;  

 
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)

 
Art. 2º Retifica o inciso I, do art. 2º, do Decreto Municipal nº 36723, de 17 

de março de 2020, na seguinte conformidade:  
“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;”. 

 
Art. 3º Acrescenta o inciso V, ao art. 2º, do Decreto Municipal nº 36723, de 

17 de março de 2020, na seguinte conformidade: 
“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.”.  

 
Art. 4º Acrescenta o art. 9º, ao Decreto Municipal nº 36723, de 17 de março 

de 2020, na seguinte conformidade:  
“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. 5º A critério e nas condições definidas pelos titulares dos órgãos e 

das entidades integrantes da administração pública municipal direta e indireta, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do presente Decreto, poderão:  

I - colocar todos os servidores e estagiários para prestação de serviços 
por meio do regime de teletrabalho, trabalho a distância ou de forma remota, quando a 
função assim lhes permitir; 

II - suspender as reuniões e, em caso de extrema necessidade, realizá-
las por meio remoto;  

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36842decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36723decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36723decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36723decr.pdf
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III - fixar, pelo período de emergência, condições mais restritas de 
acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, 
limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo 
tempo estritamente necessário;  

IV - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos 
interessados, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento 
pessoal nas unidades de atendimento; e 

V - disponibilizar sistema de teletrabalho, trabalho a distância ou de 
forma remota para os servidores públicos municipais. 

§ 1º O atendimento presencial quando for mantido, deverá ser 
realizado mediante prévio agendamento, exceto nas áreas de saúde, segurança urbana, 
assistência social e serviço funerário. 

§ 2º Fica excluído do inciso I, deste artigo, os servidores da Secretaria 
da Saúde, da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública e da Coordenadoria 
Municipal de Proteção de Defesa Civil e aqueles que prestam serviços essenciais.  

§ 3º Sempre à critério e nas condições definidas pelos Secretários, 
Coordenadores e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública 
municipal direta e indireta, a adoção das medidas previstas neste decreto, deverá garantir 
a preservação dos serviços considerados essenciais ou estratégicos, de acordo com a 
natureza do serviço prestado, podendo ser adotado o regime de revezamento das 
jornadas de trabalho. 

§ 4º Na autorização do teletrabalho, trabalho a distância ou de forma 
remota, os servidores e estagiários não terão quaisquer descontos em seus vencimentos 
ou bolsa-auxílio, mantido o pagamento do auxílio-refeição ou alimentação, exceto o vale-
transporte.  

 
Art. 6º Sem prejuízo das demais condições estabelecidas pelo titular 

do órgão da Administração direta e indireta os servidores submetidos ao regime de 
teletrabalho, trabalho a distância ou de forma remota deverão observar as seguintes 
medidas: 

I - permanecer em sua residência, à disposição da Administração 
Pública Municipal durante o seu horário diário de expediente, de acordo com a jornada 
normal de trabalho; 

II - cumprir as tarefas nos prazos e condições que lhe forem atribuídas 
pela chefia imediata, informando, sempre que solicitado, o andamento dos trabalhos e 
apontando, tempestivamente, eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa 
atrasar ou prejudicar a entrega dos trabalhos sob sua responsabilidade; 

III - cumprir diretamente as atividades que lhes forem designadas, 
sendo vedada a utilização de terceiros para esse fim; 

IV - indicar e manter telefones locais de contato e endereço eletrônico 
atualizados e ativos; 

V - atender às solicitações de providências, informações e outras 
demandas encaminhadas pela chefia imediata e mediata pelos telefones de contato ou 
endereço eletrônico indicado; e 

VI - estar disponível para a eventual necessidade de comparecimento à 
sua unidade, durante o seu horário diário de expediente, bem como outras providências 
sempre que houver convocação no interesse da Administração. 

§ 1º A inobservância injustificada de qualquer um dos requisitos 
previstos nos incisos do caput deste artigo, caracterizará falta injustificada, nos termos da 
legislação vigente. 

§ 2º O regime de teletrabalho, trabalho a distância ou de forma remota 
é incompatível com o deferimento de horas extras. 
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Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sem 

prejuízo da revisão das providências, ampliação ou adoção de outras medidas 
consideradas pertinentes à vista da evolução do quadro de infectados pelo coronavírus. 

 
Guarulhos, 20 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 
 
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
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36842decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37268decr.pdf
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