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DECRETO Nº 36842DECRETO Nº  
 
de 8 de maio de 2020. 
 
Dispõe sobre a prorrogação dos prazos 
constantes no Decreto Municipal n° 36810, de 17 de 
abril de 2020, que trata da prevenção ao contágio 
pelo coronavírus (COVID19) 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  

 
Considerando a necessidade da prorrogação das medidas de 

prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID19), a fim de reduzir a transmissão 
comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no Município;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Ficam prorrogados até 24 de maio de 2020, os prazos previstos 

no artigo 1°, do Decreto Municipal n° 36810, de 2020, que tratam das medidas aos Agentes e 
os Servidores Públicos Municipais, relativos à prevenção ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Município. (Prazos prorrogados até 07 de junho de 2020 pelo Decreto nº 
36876/2020)) 

Parágrafo único. A Prorrogação de que trata o caput deste artigo, 
poderá ser reduzida, estendida ou revogada a qualquer tempo pelo Chefe do Poder 
Executivo.  

 
Art. 2° Fica suspensa a concessão de férias e licença prêmio dos 

servidores das Secretarias da Saúde, Para Assuntos de Segurança Pública e a 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a partir da publicação deste Decreto 
e nos próximos 60 (sessenta) dias. 

Art. 2° Considerando o estado de calamidade pública declarada 
através do Decreto Municipal n° 36757, de 23/03/2020, fica suspensa a concessão de 
férias e licença prêmio dos servidores da Secretaria da Saúde e da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil, a partir da publicação deste Decreto e nos próximos 
60 (sessenta) dias. (Art. 2º com redação dada pelo Decreto nº 36844)

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 

Guarulhos, 8 de maio de 2020. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
EDMILSON SARLO 

Secretário de Governo 
 

ADAM AKIHIRO KUBO 
Secretário de Gestão 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36810decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36876decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36876decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36844decr.pdf
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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 oito 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 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelos Decretos nºs. 36844 e 36786 
 
 


