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DECRETO Nº 37054 
  
de 23 de julho de 2020.  
 
Dispõe sobre a suspensão de atos destinados a 
protesto de débitos inscritos na dívida ativa e o 
ajuizamento de novas execuções fiscais.  

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os incisos VIII e XIV, 
do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos;  

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 36711, de 16 de 
março de 2020, que Declarou a Situação de Emergência no Município de Guarulhos, em 
razão da pandemia do COVID-19; 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 36757, de 23 de 
março de 2020, que decretou o Estado de Calamidade Pública no Município de 
Guarulhos, conforme a classificação COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais; e 

CONSIDERANDO, o disposto no Decreto Municipal nº 36794, de 9 de 
abril de 2020, que trata da suspensão de prazos processuais administrativos e demais 
atos procedimentais no âmbito do Município de Guarulhos. 

 
DECRETA:   
 
 Art. 1º A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia 

do COVID-19, a Procuradoria Geral do Município suspenderá os atos destinados a levar a 
protesto de débitos inscritos na dívida ativa e o ajuizamento de novas execuções fiscais 
até a efetiva declaração de encerramento do estado de calamidade pública no Município. 

 § 1º A vedação do caput deste artigo não será aplicada aos casos de 
iminente lapso prescricional e decadencial. 

 § 2º Deverão ser revistos os atos de encaminhamento de protestos, 
ainda não formalizados, iniciados após o exaurimento do prazo previsto no artigo 2º, do 
Decreto Municipal nº 36974, de 9 de abril de 2020, ressalvado o disposto no parágrafo 
anterior. 

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

revogadas as disposições em sentido contrário. 
 

Guarulhos, 23 de julho de 2020.  
 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

AIRTON TREVISAN 
Secretário da Justiça 
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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 
 

 


