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DECRETO Nº 36922 
 
de 9 de junho de 2020. 
 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo 
estabelecido no art. 4º, do Decreto Municipal nº 
36724, de 18/3/2020, que trata dos processos em 
andamento pertinentes às Licenças e 
Certificados, bem como, as Licenças que 
vencerem no período, expedidas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano.  

 
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 Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), responsável 
pelo surto de 2019;  

 
Considerando a Portaria Federal nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov);  

 
Considerando a Portaria Federal nº 356, de 11 de março de 2020, que 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 3.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19); e 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 36724, de 18 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas complementares, para enfrentamento da Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional, decorrente da Infecção Humana pelo COVID-
19, no âmbito do Município e dá outras providências;  

 
 DECRETA:  
 
Art. 1º Em razão da atual situação de pandemia pelo coronavírus 

(COVID-19), fica prorrogado até à declaração municipal de encerramento do estado de 
calamidade pública, os processos em andamento pertinentes às Licenças e Certificados, 
bem como, as Licenças que vencerem no período, expedidas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 

 
Art 2º Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de 

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

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

revogadas as disposições em contrário.  
 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36724decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36724decr.pdf


 

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos 
 
 

 

Guarulhos, 9 de junho de2020. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo 

 
 
 

JORGE TAIAR 
Secretário de Desenvolvimento Urbano 

 
 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos nove dias do mês de junho 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 10 de junho de 2020 
 


