
 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 

 

DECRETO Nº 36776 
 
de 25 de março de 2020.  
 
Estabelece medidas complementares de prevenção 
ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito 
dos serviços cemiteriais e funerários 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;  

Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
Considerando o disposto na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março 

de 2020; e 
Considerando o disposto nos Decretos Municipais nº 36711, de 16 de 

março de 2020, nº 36723, de 17 de março de 2020, nº 36753, de 20 de março de 2020 e 
nº 36757, de 23 de março de 2020, quanto às medidas emergenciais de prevenção ao 
contágio pelo coronavírus (COVID-19), 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas, em complementação ao disposto nos 

Decretos Municipais nº 36.711, de 16 de março de 2020, nº 36.723, de 17 de março de 
2020, nº 36.753, de 20 de março de 2020 e nº 36.757, de 23 de março de 2020, medidas 
emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito dos 
serviços cemiteriais e funerários do Município. 

 
Do Atendimento Funerário Público Municipal 
 
Art. 2º O atendimento realizado na Agência Funerária Central, 

localizada à Rua Oswaldo Cruz nº 77 - Centro, fica, a partir desta data e por prazo 
indeterminado, transferido para a Agência Funerária do Cemitério Necrópole Campo 
Santo, localizada à Av. Benjamin Harris Hunnicutt nº 1.327 - Vila Rio de Janeiro. 

Art. 2º O atendimento realizado nas Agências Funerárias Municipais 
terá os seguintes horários: 

I - Agência Funerária Central, localizada na Rua Oswaldo Cruz nº 77 - 
Centro, será de segunda-feira a domingo, das 7h às 18h30min; e 

II - Agência Funerária do Cemitério Necrópole Campo Santo, localizada 
na Av. Benjamin Harris Hunnicutt nº 1.32 -  Vila Rio de Janeiro será de segunda-feira a 
domingo, funcionando 24 (vinte e quatro) horas. (Art. 2º com redação dada pelo Decreto nº 
37096/2020)

 
Art. 3º As renovações de nichos, que ainda não tenham sido 

publicados no Diário Oficial do Município, estão suspensas por prazo indeterminado. 
 

Dos Atendimentos Funerário e Cemiterial 
Público Municipal e Privado 

 
Art. 4º No ato da contratação dos serviços funerários e cemiteriais 

serão atendidos no máximo 2 (dois) familiares por falecido, visando reduzir aglomerações. 
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37096decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37096decr.pdf
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Art. 5º O período de duração dos velórios está limitado a 2 (duas) 
horas. 

Parágrafo único. Fica estabelecido o limite máximo de 10 (dez) 
pessoas simultaneamente dentro das salas de velórios, visando a redução de 
aglomeração em ambiente fechado. 

 
Art. 6º No momento do sepultamento, os familiares e demais 

acompanhantes deverão manter-se a uma distância mínima de 2 (dois) metros dos 
funcionários que estejam realizando a inumação. 

 
Art. 7º Os serviços funerários devem obrigatoriamente cumprir o 

disposto na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, de 21 de março de 2020 e, 
na Resolução SS 32, de 20 de março de 2020, emitida pela Secretaria Estadual da 
Saúde. 

Parágrafo único. Independente da causa-mortis, por motivo da 
pandemia existente, todas as urnas mortuárias deverão ser lacradas. 

 
Art. 8º Serão realizados sepultamentos sem realização de velórios, nos 

seguintes casos: 
I - nos cemitérios públicos municipais, para os corpos oriundos de 

outras localidades fora do Município de Guarulhos; 
II - nos cemitérios públicos municipais, para os falecidos, ex-residentes 

de outros Municípios, desde que comprovada a inviabilidade de trasladar o corpo para a 
cidade de origem; e 

III - nos cemitérios públicos municipais e nos privados, para os 
falecidos que tiveram como causa-mortis suspeita ou confirmação pelo contágio por 
coronavírus (COVID-19). 

 
Da Tanatopraxia 

 
Art. 9º Os corpos não devem receber qualquer tipo de tratamento, 

higienização ou embalsamamento, nos termos do disposto na Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, de 21 de março de 2020e, na Resolução SS 32, de 
20 de março de 2020, emitida pela Secretaria Estadual da Saúde. 

 
Das Disposições Finais 

 
Art. 10. Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de 

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

 
Artigo 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Guarulhos, 25 de março de 2020. 

 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo 
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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 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 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelo Decreto nº 37096/2020 
 
 

REVOGADO PELO DECRETO Nº 37312/2020  

 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37312decr.pdf
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