
 
Projeto de Lei Complementar No 1147/2016 

Dispõe sobre o regime de trabalho de dedicação exclusiva do cargo 

de Professor do Grupo Ocupacional Magistério Superior da Fundação 

Universidade de Pernambuco - UPE. 

TEXTO COMPLETO 

Art. 1º O regime de trabalho de dedicação exclusiva do cargo público 

de Professor, integrante do Grupo Ocupacional Magistério Superior da 

Fundação Universidade de Pernambuco - UPE, fica disciplinado pelas normas 

estabelecidas nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. A dedicação exclusiva é incompatível com qualquer 

atividade remunerada de natureza pública ou privada, salvo as de natureza 

pedagógica promovidas ou apoiadas pela UPE, de pesquisa, de 

desenvolvimento científico ou de inovação tecnológica. 

Art. 2º Podem requerer o regime de dedicação exclusiva os professores da 

UPE com jornada de trabalho correspondente a 40 (quarenta) horas 

semanais, que exerçam o magistério superior, e desenvolvam atividades de 

pesquisa, de extensão ou de gestão no âmbito da UPE ou de órgão da 

administração direta ao qual esteja vinculada. 

Parágrafo único. Os servidores cujos requerimentos sejam aprovados 

pela Reitoria da UPE e autorizados pela Câmara de Política de Pessoal do 

Estado CPP poderão perceber a gratificação por regime de dedicação 

exclusiva, na forma prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 101, de 23 

de novembro de 2007, e na Lei Complementar nº 195, de 9 de dezembro 

de 2011. 

Art. 3º A passagem do servidor para o regime de dedicação exclusiva 

fica condicionada à avaliação específica e criteriosa da UPE, à autorização 

da Câmara de Política de Pessoal e ao cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

I - perceber a gratificação por regime de dedicação exclusiva por um 

período mínimo de 04 (quatro) anos ininterruptos; e 

II - exercer o magistério superior e desenvolver atividades de 

pesquisa, extensão ou gestão no âmbito da UPE ou de órgão da 

administração direta ao qual esteja vinculada. 

Parágrafo único. Cabe à UPE realizar, a cada 4 (quatro) anos, 

avaliação específica e criteriosa quanto aos servidores com dedicação 

exclusiva, sem prejuízo da avaliação de desempenho anual disciplinada em 

legislação própria. 



Art. 4º Fica vedada a permanência no regime de dedicação exclusiva do 

servidor que: 

I - for considerado inapto na avaliação de dedicação exclusiva realizada 

pela UPE a cada 04 (quatro) anos; 

II - deixar de realizar ou for considerado inapto na avaliação de 

desempenho anual dos professores do Grupo Ocupacional Magistério 

Superior da UPE; ou 

III - deixar, a qualquer tempo, de exercer o magistério superior, e 

desenvolver atividades de pesquisa, extensão ou gestão, no âmbito da UPE 

ou do órgão da administração direta ao qual esteja vinculada. 

Art. 5º O servidor poderá solicitar desligamento da dedicação exclusiva 

e retorno ao regime de trabalho anterior, devendo ser cumprido, 

necessariamente, o planejamento semestral das atividades docentes da 

UPE. 

Parágrafo único. O servidor desligado da dedicação exclusiva só poderá 

requerer o seu retorno ao mesmo após 02 (dois) anos contados da saída, 

na forma prevista nos arts. 2º e 3º. 

Art. 6º Aos servidores que passarem para o regime de dedicação exclusiva, 

nos termos do art. 3º, será aplicada a tabela de vencimento estabelecida no 

Anexo Único, ficando vedada a acumulação com quaisquer gratificações, 

inclusive a de incentivo à titulação. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos incentivos para 

a participação em atividades de natureza pedagógica promovidas ou 

apoiadas pela UPE, de pesquisa, desenvolvimento científico e inovação 

tecnológica, assim como às gratificações de função, direção, 

assessoramento e representação de cargos em comissão alocados na UPE 

ou no órgão da administração direta ao qual esteja vinculada. 

Art. 7º Os professores do Grupo Ocupacional Magistério Superior da UPE 

podem se aposentar no regime de dedicação exclusiva desde que 

permaneçam por, no mínimo, 5 (cinco) anos ininterruptos no referido 

regime, sem prejuízo das normas previdenciárias em vigor. 

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

Art. 9º Revogam-se o art. 3º e os §§ 1º e 2º do art. 4 º da Lei 

Complementar nº 195, de 9 de dezembro de 2011. 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

MENSAGEM Nº 137/2016 

Recife, 21 de novembro de 2016. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Augusta Casa, o 

anexo Projeto de Lei Complementar que promove ajustes na estrutura da 

carreira do cargo público que indica. 

A presente proposição normativa tem por objetivo regular o regime de 

trabalho de dedicação exclusiva do cargo de Professor do Grupo 

Ocupacional Magistério Superior da Fundação Universidade de Pernambuco 

UPE. 

Cabe ressaltar que a medida legislativa em questão dá continuidade ao 

processo de reconhecimento do servidor estadual, o qual busca a sua 

valorização através da organização das estruturas salariais e decorre das 

negociações com o sindicato da categoria, observando a conjuntura 

socioeconômica. 

Na certeza de contar com a inestimável compreensão dos membros que 

compõem essa egrégia Casa para apreciação do anexo Projeto de Lei 



Complementar, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 

ilustres Deputados protestos de elevado apreço e de distinta consideração, 

solicitando a adoção do regime de urgência previsto no art. 21 da 

Constituição do Estado de Pernambuco. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 

Governador do Estado 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado GUILHERME UCHÔA 

DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco 

NESTA 

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 21 de novembro de 2016. 

Paulo Henrique Saraiva Câmara 

Governador do Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


