
 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 

 

DECRETO Nº 36774 
 
de 25 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 Os órgãos e as entidades integrantes da administração pública 

municipal direta e indireta, a critério dos Secretários e Dirigentes máximos, em seus 
respectivos âmbitos, deverão adotar a seguinte providência: 

I - determinar o gozo imediato de licença-prêmio em seus respectivos 
âmbitos, assegurada apenas a permanência de número mínimo de servidores 
necessários a atividades essenciais e de natureza continuada. 

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

§ 2º Sempre a 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.  

 
Art. 2º 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, 25 de março de 2020. 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

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 e cinco 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 25 de março de 2020 
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