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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 6.838, DE 18 DE MAIO DE 2011. 
Projeto de Lei nº 110/2011 de autoria do Executivo Municipal. 
 
 

Dispõe sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público 
municipal para os exercícios de 2011 e 2012.  

 
 

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 Os salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, vigentes em 30 de 
abril de 2011 dos cargos e funções da Administração Direta e Indireta do Município de Guarulhos e da 
Câmara Municipal de Guarulhos, em atendimento ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal e 
do que lhe corresponde na Lei Orgânica do Município de Guarulhos, ficam reajustados em 6,3% (seis 
inteiros e três décimos percentual) com vigência e aplicação da seguinte forma: 

I - os salários, vencimentos, proventos de aposentadorias e pensões devidos em abril de 
2011 baseados em referências salariais de até R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a aplicação do índice 
dar-se-á de forma integral com vigência a partir de 1º de maio de 2011; 

II - os salários, vencimentos, proventos de aposentadorias e pensões devidos em abril de 
2011 baseados em referências salariais superiores a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a aplicação do 
índice dar-se-á de forma parcelada, como segue: 

a) 3,0% (três inteiros percentuais) sobre salários, vencimentos, proventos de aposentadorias 
e pensões devidos em abril de 2011 com vigência a partir de 1º de maio de 2011; e, 

b) 3,3% (três inteiros e três décimos percentuais) sobre salários, vencimentos, proventos de 
aposentadoria e pensões devidos em abril de 2011 com vigência a partir de 1º de agosto de 2011. 

Art. 2º Os salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, vigentes em 30 de 
abril de 2012 dos cargos e funções da Administração Direta e Indireta do Município de Guarulhos e da 
Câmara Municipal de Guarulhos em atendimento ao disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal e 
do que lhe corresponde na Lei Orgânica do Município de Guarulhos, serão reajustados a partir de 1º de 
maio de 2012 aplicando-se o Índice do Custo de Vida (ICV) acumulado no período de maio de 2011 a 
abril de 2012 (últimos doze meses), calculado pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos. 

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento do ano referido, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados dispositivos em 
contrário. 

Guarulhos, 18 de maio de 2011.  
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito  

 



 

2 Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 6.838, de 18/5/2011. 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos dezoito dias do mês de maio do 
ano de dois mil e onze.  

 

PAULO CARVALHO 
Secretário 
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