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DECRETO Nº 36775
 
de 25 de março de 2020. 
 
Fixa critérios para a concessão de horas extras 
no período da situação de emergência prevista 
no Decreto Municipal nº 36711, de 16 de março 
de 2020 e altera dispositivo do Decreto Municipal 
nº 36723, de 17 de março de 2020. 

 
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; e 

 
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);  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Retifica o § 1º, do art. 2o, do Decreto Municipal nº 36723, de 17 de 

março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“§ 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.” 

 
Art. 2º Fica suspensa a realização das horas extras no período de 

emergência previsto pelo Decreto Municipal nº 36711, de 16 de março de 2020. 
 
Art. 3º Somente será autorizada a realização de horas extras para o 

atendimento de situações excepcionais e temporárias relacionadas à segurança pública, à 
saúde das pessoas e à continuidade dos serviços públicos considerados essenciais. 

Parágrafo único. Não será permitida a realização e o pagamento das 
horas extras para atividades contínuas, rotineiras e para servidores que estejam no 
regime de teletrabalho, trabalho a distância ou de forma remota. 

 
Art. 4º Excetuam-se da medida prevista no art. 1º, deste Decreto, a 

Secretaria da Saúde, a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa 
Civil, o Departamento de Serviços Funerários, as áreas de transporte e trânsito, além 
daqueles serviços considerados essenciais. 

Art. 4º Excetuam-se da medida prevista no art. 2º, deste Decreto, a 
Secretaria da Saúde, a Secretaria para Assuntos de Segurança Pública, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa 
Civil, o Departamento de Serviços Funerários, as áreas de transporte e trânsito, além 
daqueles serviços considerados essenciais. (Art. 4º alterado conforme errata publicada no Diário 
Oficial nº 047/2020, de 26/03/2020)

§ 1º Caberão aos Secretários, Coordenadores e Dirigentes máximos 
das pastas mencionadas no caput deste artigo, submeter a proposta à realização das 
horas extras à Secretaria de Governo, para deliberação e aprovação. Se aprovado, o 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36723decr.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1460949785.pdf
https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1460949785.pdf
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expediente será encaminhado para a Secretaria de Gestão. 
§ 2º As referidas pastas estão excetuadas da observação de cotas 

mensais previstas no Decreto Municipal nº 36529, de 04 de fevereiro de 2020, devendo 
porém observar os limites orçamentários para o presente exercício. 

 
 
Art. 5º 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 

 
 
 

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 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 
 
 
 

 
 
 


	Publicado no Diário Oficial do Município, em 25 de março de 2020

