
DECRETO Nº 37052

de 23 de julho de 2020.

Acrescenta  dispositivos  ao  artigo  3º,  do  Decreto 
Municipal  nº  36757,  de  23/03/2020,  que  declarou 
Estado  de  Calamidade  Pública  no  Município  de 
Guarulhos,  permitindo  a  realização  de  eventos  na 
modalidade drive-in, conforme especifica.

GUSTAVO  HENRIC  COSTA,  PREFEITO  DA  CIDADE  DE 
GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe outorga o inciso XIV, do artigo 63, da Lei 
Orgânica do Município de Guarulhos;

DECRETA:

Art. 1º Acrescenta o § 14 ao artigo 3º, do Decreto Municipal nº 36757, de 23 
de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º (...)

“§ 14. A suspensão prevista no caput deste artigo, a partir de 27 de  
julho de 2020, não se aplicará aos eventos realizados na modalidade drive-in, no âmbito  
do  Município  de  Guarulhos,  desde  que  obedecidas  as  normas  municipais,  ora  
estabelecidas, para seu regular funcionamento, adiante especificadas:

I  - as  pessoas  que  participarem  dos  eventos  drive-in  deverão  
permanecer, por todo o período de sua realização, dentro de seus respectivos carros;

II  - deverá ser mantida a distância mínima de 2 (dois) metros entre  
cada um de todos os veículos participantes, pelo período da realização do evento;

III  - deverão  ser  disponibilizadas  máscaras  de  proteção  aos  
funcionários que estiverem realizando atendimento ao público, podendo ser descartáveis  
ou de tecido;  

IV - disponibilização de álcool em gel aos participantes do evento e aos  
funcionários;

V - divulgação de informações acerca da COVID-19 e das medidas de  
prevenção;

VI - os participantes somente poderão permanecer no evento drive-in  
se estiverem utilizando máscaras protetivas; e

VII - por não se tratar de atividades essenciais e visando garantir  a  
integridade  física  e  a  saúde  das  mesmas,  fica  proibida  a  participação  no  evento  de  
pessoas pertencentes ao grupo de risco ou com mais de 60 (sessenta) anos de idade.”

Art.  2º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarulhos, 23 de julho de 2020.

GUSTAVO HENRIC COSTA
Prefeito Municipal

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/36757decr.pdf


EDMILSON SARLO
Secretário de Governo

JORGE TAIAR
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Registrado  no  Departamento  de  Relações  Administrativas  da  Secretaria  de  Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos vinte e três 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 24 de julho de 2020

Fonte: Departamento de Relações Administrativas – Prefeitura de Guarulhos


