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LEI COMPLEMENTAR Nº 175, DE 07 DE JULHO DE 2011 

  

Reajusta a remuneração e reestrutura a grade de vencimentos dos cargos públicos que indica, e dá outras 

providências. 

  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

  

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

  

Art. 1º Os valores nominais da grade de vencimento base do cargo público de médico, integrante dos Grupos 

Ocupacionais indicados nos incisos abaixo, bem como dos cargos de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 063, de 

15 de dezembro de 2004, e o artigo 72 da Lei Complementar nº 084, de 30 de março de 2006, passam a ser, a partir de 1º 

de julho de 2011 e de 1º de junho de cada ano do triênio 2012 a 2014, os constantes dos Anexos I a IV, respectivamente, 

da presente Lei Complementar. 

  

I - Grupo Ocupacional Saúde Pública, do quadro próprio de pessoal permanente do Poder Executivo Estadual, 

vinculado à Secretaria Estadual de Saúde- SES;  

  

II - Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, do quadro permanente de pessoal da Universidade de 

Pernambuco – UPE;  

  

III - Grupo Ocupacional Gestão Técnico Administrativa, da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE, vinculada à 

Secretaria de Defesa Social – SDS.  

  

Parágrafo único. Fica reajustado o valor nominal da Gratificação de Risco em Regime de Plantão, atualmente 

atribuída aos profissionais ocupantes dos cargos de que trata o caput deste artigo, nos mesmos prazos nele definidos, nos 

termos do disposto no Anexo V da presente Lei Complementar. 

  

Art. 2º Aos servidores de que trata o artigo 72 da Lei Complementar nº 084, de 2006, ainda não enquadrados 

na grade de vencimento base referida no artigo anterior, fica assegurado, a partir de 1º de julho de 2011, o seu respectivo 

enquadramento pleno.  

  

Art. 3º A partir de 1º de junho de 2014, os interstícios entre faixas de cada uma das matrizes da classe I, 

exclusivamente, da grade de vencimento base de que trata o art. 1º desta Lei Complementar, fica fixado em 1,70% (um 

vírgula setenta por cento). 

  

Art. 4º A progressão funcional anual na carreira médica, de que trata o artigo 18 da Lei Complementar nº 084, 

de 2006, terá início em 1º de outubro de 2012 e contemplará todos os servidores cujo desempenho satisfaça critérios 

legalmente pré-definidos e adotados para a respectiva avaliação de desempenho.  

  

Parágrafo único. Na hipótese da não implementação da avaliação de desempenho dos servidores habilitados 

nos termos referidos no caput deste artigo, haverá progressão automática, na data nele definida, para os servidores em 

efetivo exercício, independente da faixa, classe ou matriz na qual esteja enquadrado. 
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Art. 5º A partir de 1º de outubro de 2012, os servidores ocupantes do cargo público de médico de que trata o 

art. 1º desta Lei Complementar, enquadrados na classe I, faixa salarial “e”, de qualquer uma das matrizes da grade de 

vencimento base, passam a enquadrar-se na classe II, faixa salarial “a”.  

  

Art. 6º Os servidores integrantes do cargo público de médico de que trata o art. 1º desta Lei Complementar, 

com ingresso até a data de sua publicação, serão enquadrados, em junho de 2014, na classe I, faixa salarial “g”.        

  

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

  

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

  

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 07 de julho de 2011.  

  

  

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 

GOVERNADOR DO ESTADO 

ANTÔNIO CABRAL DE CARVALHO JÚNIOR 

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA 

MARCELINO GRANJA DE MENEZES 

WILSON SALLES DAMAZIO 

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR 

OSCAR VICTOR VITAL DOS SANTOS 

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA 

THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES 

  

  

 

 

 

 


