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DECRETO Nº 37026 
 
de 16 de julho de 2020. 
 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo constante 
no Decreto Municipal n° 36978, de 25 de junho de 
2020, que trata da prevenção ao contágio pelo 
coronavírus (COVID 19) no âmbito da Adminis-
tração Pública do Município e dá outras provi-
dências. 

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARU-

LHOS, 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 preven-

ção ao contágio pelo coronavírus (COVID 19), a fim de reduzir a transmissão comunitária 
e garantir a manutenção dos serviços públicos no Município; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1° Fica prorrogado até 09 de agosto de 2020 o prazo previsto no 

artigo 1º, do Decreto Municipal n° 36978, de 25 de junho de 2020, que trata da prevenção ao 
contágio pelo coronavírus (COVID19) no âmbito da Administração Pública Municipal, no 
que diz respeito ao sistema de teletrabalho, trabalho à distância, de forma remota e reve-
zamento de jornadas no âmbito da Administração Pública Municipal. (prorrogado até 30 de 
agosto de 2020 pelo Decreto nº 37087/2020) (Prorrogado até 30 de setembro de 2020 pelo Decreto nº 
37152/2020)

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo, poderá ser 
reduzido, estendido ou revogado a qualquer tempo pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 2° Acrescenta-se o § 1º-A ao artigo 1°, do Decreto Municipal n° 36917, 

de 5 de junho de 2020, com a seguinte redação: 
“§ 1º-A Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos servidores 

que executam suas atividades na Divisão Técnica de Segurança e Saúde do Servidor - 
SGE01.03 - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho (SESMT), salvo se a adoção das medidas não acarretarem prejuízo na prestação dos 
serviços públicos afetos à unidade”. 

 
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.  
 

Guarulhos, 16 de julho de 2020. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EDMILSON SARLO 
Secretário de Governo 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36978decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37087decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37087decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37152decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37152decr.pdf
http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36917decr.pdf
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ADAM AKIHIRO KUBO 

Secretário de Gestão 
 

 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria de Governo Mu-
nicipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume aos 
dezesseis dias do mês de julho do ano 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 17 de julho de 2020 
 
Prorrogado pelo Decreto nº 37087/2020
Prorrogado pelo Decreto nº 37152/2020
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