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DECRETO Nº 36883 
 
de 28 de maio de 2020. 
 
Prorroga o prazo constante no Decreto Municipal nº 
36832/2020, de 1º de maio de 2020, que 
estabelece 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 

Considerando a necessidade da prorrogação das medidas de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus (COVID-19), a fim de reduzir a transmissão 
comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no Município e considerando 
constante no processo administrativo n° 21326/2020; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica prorrogado até o dia 30 de junho de 2020, o prazo 

estabelecido no Decreto Municipal nº 36832/2020, que trata das atividades escolares realizadas 
de forma presencial nas instituições de ensino no âmbito do Sistema Municipal de 
Educação, inclusive as instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa 
privada. (prorrogado pelo Decreto nº 36977/2020 até o dia 31 de julho de 2020)  (Prorrogado até 31 de 
agosto de 2020 pelo Decreto nº 37053/2020)

Parágrafo único. A prorrogação dos prazos poderá ser reduzida, 
estendida ou revogada a qualquer tempo pelo Chefe do Poder Executivo, conforme 
análise dos resultados de evolução ou retração da contaminação humana, observando, 
ainda, a capacidade hospitalar e o percentual de leitos disponíveis. 

 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 28 de maio de 2020. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA 

Secretário de Educação 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria de Governo 
Municipal da Prefeitura do Municipio de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte. 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Chefe de Gabinete do Prefeito 

Respondeno cumulativamente pelo 
Departamento de Relações Administrativas 

 
Publicado no Diário Oficial do Município, em 29 de maio de 2020 
 
 

 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36832decr.pdf
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