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DECRETO Nº 36840DECRETO Nº  
 
de 7 de maio de 2020. 
 
Estabelece medidas complementares de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-
19) no âmbito DOS SERVIÇOS CEMITERIAIS E 
FUNERÁRIOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 9 E 10 
DE MAIO 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;  

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; 
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, nº 
36757, de 23 de março de 2020 e nº 36776, de 25 de março de 2020, quanto às medidas 
emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19);  

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

Considerando que o “Dia das Mães” é o segundo maior dia do ano em 
visitações aos Cemitérios da cidade; 
 

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

Decretos Municipais ns. 36711, 36723, 36753, 36757 e 36776, de 2020, medidas 
emergenciais de prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos 
serviços cemiteriais e funerários do Município. 

 
Art. 2º Os cemitérios municipais e privados deverão permanecer 

fechados à visitação pública nos dias 09 e 10 de maio, a fim de garantir a continuidade 
nas ações de combate à proliferação do contágio pelo coronavírus (CODIV-19). 

 
Art. 3º Os cemitérios deverão funcionar exclusivamente para a 

realização de velórios, cremações e sepultamentos nestes dias. 
 
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 7 de maio de 2020. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 
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EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo  

 
 

RODNEI OTAVIO MINELLI 
Secretário de Serviços Públicos 

 
 
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 sete dias do mês de maio de dois mil e vinte. 

 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Chefe de Gabinete do Prefeito 

Respondendo cumulativamente pelo 
Departamento de Relações Administrativas 

 
Publicado no Diário Oficial do Município, em 8 de maio de 2020 
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