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DECRETO Nº 36756 
 
de 20 de março de 2020. 
 
Ficam estabelecidas diretrizes, que balizarão o 
funcionamento dos serviços sócioassistenciais 
públicos, de execução direta ou indireta, durante 
a vigência da situação de emergência no 
Município de Guarulhos. 

 
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; 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), responsável 
pelo surto; 

Considerando a Portaria Federal nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCov); 

Considerando a Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que 
Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 3.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19); 

Considerando o disposto no artigo 76, da Lei Municipal nº 6.144, de 07 
de junho de 2006 - Código de Vigilância Sanitária, do Município de Guarulhos; 

Considerando estudos recentes demonstrando a eficácia das medidas 
de afastamento social precoce e prevenção para contenção da disseminação do 
coronavírus (COVID-19); 

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

Considerando a necessidade de continuidade do fornecimento de 
serviços sócioassistenciais à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 
violação de direitos no Município de Guarulhos; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes, que balizarão o 
funcionamento dos serviços sócioassistenciais públicos, de execução direta ou indireta, 
durante a vigência da situação de emergência no Município de Guarulhos, 
consoante Decreto Municipal nº 36711/2020. 

 
Art. 2º Os atendimentos sociais individuais prestados nas sedes dos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência 
Especializados da Assistência Social (CREAS) serão ofertados mediante agendamento 
prévio, a ser realizado preferencialmente por telefone, objetivando a diminuição da 
aglomeração de pessoas nos equipamentos. 
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Art. 3º As consultas de benefícios sociais vinculados ao Cadastro 
Único de Programas Sociais (CadÚnico) e Programa Bolsa Família, bem como verificação 
de desbloqueios de benefícios, devem ser realizadas através do telefone (11) 2408-7020 
ou do e-mail gestao.pbfguarulhos@gmail.com, com o intuito de diminuir a aglomeração de 
pessoas na Central do Cadastro Único. 

 
Art. 4º Ficam suspensas todas as visitas sociais domiciliares, a não ser 

em casos, a serem analisados pelas chefias, que sejam julgados essenciais e 
imprescindíveis para a não interrupção dos serviços. 
 

Art. 5º Ficam suspensas todas as atividades coletivas realizadas nos 
serviços, de execução direta ou indireta, afetos a Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social. 

 
Art. 6º Ficam suspensas todas as atividades no âmbito dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de execução direta e indireta. 
 
Art. 7º Ficam suspensas todas as atividades relacionadas aos cursos 

de capacitação profissional e geração de renda fornecidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social. 

 
Art. 8º Ficam interrompidas as atividades dos Centros de Convivência 

do Idoso, do Centro Dia do Idoso e do Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos 
Migrantes. 

 
Art. 9º Fica vedada a realização de visitas aos idosos acolhidos nos 

Serviços de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 
 
Art. 10. Fica suspenso o serviço de refeições para consumo nos salões 

dos Restaurantes Populares Josué de Castro e Zilda Arns, que será substituído pelo 
fornecimento de marmitas, conforme disponibilidade. 

Art. 10. O acesso de pessoas para consumo de refeições nos salões 
dos Restaurantes Populares do Município de Guarulhos obedecerá as diretrizes 
constantes do Anexo II, do Decreto Estadual nº 65.141, de 19 de agosto de 2020, do 
Plano São Paulo, que disciplina o funcionamento de estabelecimentos de atendimento ao 
público de acordo com a classificação dos territórios em fases. 

Parágrafo único. A quantidade de refeições que não puder ser servida 
para consumo no local, em obediência ao caput, poderá ser suprida através do 
fornecimento de refeições na modalidade takeaway (marmitas).(Art. 10 com redação dada pelo 
Decreto nº 37300/2020)

 
Art. 11. A gestão dos serviços deverá monitorar e orientar os usuários, 

no sentido de reduzir os deslocamentos realizados pelos mesmos, bem como de 
conscientizar acerca da importância de se buscar os serviços de saúde de referência à 
detecção e tratamento do COVID-19 no Município de Guarulhos, no caso de 
apresentação dos sintomas. 

 
Art. 12. Nos casos das ações e serviços voltados às pessoas em 

situação de rua, o funcionamento se dará de acordo com as seguintes diretrizes: 
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I - o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) manterá o 
fluxo de busca ativa e encaminhamento das pessoas em situação de rua para os serviços 
de Acolhimento Institucional voltados para este público, e, ao encontrar usuário do serviço 
que esteja sintomático para o COVID-19, deverá proceder imediatamente com 
acionamento dos serviços de Saúde; 

II - o Centro POP prestará unicamente serviços de fornecimento de 
higiene e alimentação ao público atendido, sendo que os atendimentos psicossociais 
serão ofertados nas dependências dos Serviços de Acolhimento Institucional para 
Pessoas em Situação de Rua; 

III - Serão implementadas medidas profiláticas nos atendimentos do 
Serviço Especializado em Abordagem Social e Serviços de Acolhimento Institucional em 
geral, devendo os funcionários prestarem serviços observando sempre o uso de 
máscaras respiratórias e álcool em gel para desinfecção das mãos e pele, sendo que, no 
caso de serviços de execução indireta, o fornecimento dos referidos materiais será de 
responsabilidade das Organizações da Sociedade Civil executoras dos serviços; e 

IV - Fica garantido o funcionamento dos Serviços de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade, dada a alta vulnerabilidade social do público-alvo dos 
mesmos. 
 

Art. 13. Observada a não interrupção dos serviços considerados 
essenciais, a gestão dos Recursos Humanos dos serviços de execução direta observará 
as diretrizes estampadas no Decreto Municipal nº 36723, de 17 de março de 2020, em 
especial em seu artigo 7º. 

 
Art. 14. Observada a não interrupção dos serviços considerados 

essenciais, caberá ao titular da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social 
determinar quaisquer alterações no funcionamento dos serviços sócioassistenciais que 
estejam omissas deste Decreto, consoante artigo 9º, do Decreto Municipal nº 36711, de 
16 de março de 2020. 

 
Art. 15. Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de 

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

 
Art. 16. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Guarulhos, 20 de março de 2020. 

 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

ALEX VITERALE 
Secretário de Desenvolvimento e  

Assistência Social 
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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 vinte 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 nº 37300/2020 
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