
DECRETO Nº 26336 
 
de 29 de abril de 2009. 
 
Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos 
servidores públicos municipais. 

 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, 
combinado com o Parágrafo Único do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de 
Guarulhos; 

 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam reajustados os vencimentos, proventos de aposentadoria 

e pensões devidos em abril de 2009 aos servidores públicos municipais ativos, inativos e 
aos pensionistas, em 5,9% (cinco inteiros e nove décimos percentuais) a partir de 1º de 
maio de 2009. 

 
§1º O reajuste de que trata o caput abrangerá todos os servidores que 

tenham em abril de 2009, referência salarial de até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
§2º Aos não abrangidos pelo parágrafo anterior, o reajuste de que trata 

o caput se dará da seguinte forma: 
I - 3,0% (três inteiros percentuais) a contar de 1º de maio de 2009; e 
II - 2,9% (dois inteiros e nove décimos percentuais) a contar de 1º de 

agosto de 2009. 
 
Art. 2º O reajuste mencionado no artigo 1º corresponde ao Índice do 

Custo de Vida - ICV apurado nos últimos doze meses e divulgado em 28 de abril de 2009 
pelo DIEESE. 

  
Art 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto 

correrão por conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se 
necessário. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 29 de abril de 2009. 
 
 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 



 
 
 

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 nove dias do mês de abril de dois mil e nove. 

 
 
 

ADRIANA GALVÃO FARIAS 
Diretora do Departamento de 

Relações Administrativas 
 
 

 
Publicado no Diário Oficial do Município em 30 de abril de 2009. 
 


