
LEI Nº 7.879, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 
 
 
Autoriza o Poder Executivo a adotar providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção 
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU e dá providências correlatas. 
 
 
O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 
da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica autorizada a extinção da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU a 
ser efetuada até 31/12/2021, desde que haja a apresentação de um estudo efetuado por um instituto 
de notória especialização, comprovando a incapacidade financeira e a situação préfalimentar da 
empresa. 
 
§ 1º O estudo deverá ser apresentado até o último dia do mês de julho de 2021. 
 
§ 2º O Poder Executivo adotará por Decreto, as providências necessárias à dissolução, liquidação 
e extinção da PROGUARU, a qual foi criada por meio da Lei nº 2.305, de 22/05/1979, sendo 
enquadrada como sociedade de economia mista, em atenção ao disposto no artigo 37, XIX, da 
Constituição Federal. 
 
Art. 2º As atividades de interesse público exercidas pela PROGUARU não serão paralisadas, 
devendo, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciadas por outros 
órgãos ou entidades da Administração com atribuição legal para promovê-las. 
 
Art. 3º A adoção das providências previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei dependerá de ato do 
Poder Executivo. 
 
Art. 4º O Poder Executivo disporá, em Decreto, a respeito da execução dos contratos em vigor, 
celebrados pela PROGUARU, podendo, inclusive, por motivo de interesse público, declarar as 
respectivas suspensões ou rescisões. 
 
Art. 5º A Secretaria da Fazenda adotará as providências necessárias à celebração de aditivos 
visando à adaptação dos instrumentos contratuais firmados pela PROGUARU, dentro dos preceitos 
legais que regem os contratos, e onde o Município figure como parte. 
 
Art. 6º Será nomeado Liquidante e Interventor, por meio de Decreto, com a finalidade de 
estabelecer e propor ao Chefe do Poder Executivo todas as providências administrativas que se 
fizerem necessárias, sobretudo no que se refere a direitos e obrigações, levantando os ativos e 
os passivos da sociedade de economia mista e promovendo, inclusive, a arrecadação e a alienação 
de bens móveis e imóveis. 
 
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Guarulhos/SP, 21 de dezembro de 2020. 
 
GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito 
 
Projeto de Lei nº 2745/2020 de autoria do Poder Executivo. 


