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DECRETO Nº 36952 
 
de 22 de junho de 2020. 
 
Dispõe sobre a concessão de abono pecuniário 
extraordinário aos servidores da Saúde, com 
extensão aos servidores públicos da 
Administração Direta e Indireta na forma que 
especifica, em cumprimento ao estabelecido na 
Lei Municipal n° 7.826 de 13 de maio de 2020. 

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 
63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e considerando o que consta no processo 
administrativo nº 23245/2020;  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica assegurado o pagamento de um abono pecuniário 

extraordinário no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), aos servidores públicos da Secretaria 
da Saúde, com extensão aos servidores públicos da Administração Pública Direta e 
Indireta que estejam atuando diretamente no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19), 
nos termos da Lei Municipal n° 7.826, de 13 de maio de 2020. 

 
Art. 2º Farão jus ao abono pecuniário extraordinário a que se refere o 

artigo 1º deste Decreto, os servidores que se enquadrem em uma das seguintes 
situações funcionais: 

 
I - em exercício nas unidades e equipes da Secretaria da Saúde abaixo 

descritas, no início da decretação do estado de calamidade pública no Município, e que 
estejam atuando diretamente no combate ao Novo Coronavírus (COVID-19): 

a) Unidade de Pronto Atendimento Jardim Paulista; 
b) Pronto Atendimento Parque Alvorada; 
c) Unidade Básica de Saúde Alvorada; 
d) Pronto Atendimento Bonsucesso; 
e) Pronto Atendimento Jardim Dona Luiza; 
f) Unidade Básica de Saúde Dona Luiza; 
g) Pronto Atendimento Paraventi; 
h) Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU; 
i) Seção Técnica de Verificação de Óbitos - STVO; 
j) Divisão Técnica de Transporte Sanitário; 
k) Hospital Municipal da Criança e do Adolescente - HMCA; 
l) Hospital Municipal de Urgências - HMU; 
m) Equipe de Coleta do teste de COVID-19 da Região de Saúde I; 
n) Equipe de Coleta do teste de COVID-19 da Região de Saúde II; 
o) Equipe de Coleta do teste de COVID-19 da Região de Saúde III; e 
p) Equipe de Coleta do teste de COVID-19 da Região de Saúde IV. 

 
II - que estejam ocupando cargos e empregos públicos, no exercício 

das atribuições originais de: 
a) Agente Funerário; 
b) Agente Funerário de Serviços Técnicos; e 
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c) Agente Operacional Funerário. 
Parágrafo único. O abono pecuniário extraordinário de que trata os 

incisos I e II deste artigo, será pago mediante relação de servidores a ser expedida pela 
Secretaria da Saúde e pelo Departamento de Serviços Funerários. 

 
Art. 3º O abono pecuniário extraordinário de que trata o artigo 1º deste 

Decreto será fracionado em três parcelas mensais e consecutivas, a partir do mês de 
junho do exercício de 2020.  

Parágrafo único. O abono de que trata este artigo não se incorporará 
aos salários e vencimentos para nenhum efeito. 

 
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos pecuniários a contar de 1º de junho de 2020.  
 

Guarulhos, 22 de junho de 2020.
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 

EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo 

 
 
 

JOSÉ MÁRIO S. CLEMENTE
Secretário da Saúde 

 
 

ADAM AKIHIRO KUBO
Secretário de Gestão 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas - Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e dois 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 23 de junho de 2020 


