TERMOS
DE EMPREGO
SALÁRIOS E ORDENADOS
Atualmente, o salário mínimo no Líbano é fixado em / 675.000,00 / libras libanesas
(ou o equivalente a US$ /450,00 /).
Horários de trabalho:

» 48 horas por semana.
» Em circunstâncias especiais, é permitido aos empregadores acrescentar horário
extra de 12 horas por semana para turno regular de empregado, dependendo de
uma autorização emitida pelo Ministério do Trabalho e as horas extras serão pagas
1,5 vezes.
Intervalos:

» Um mínimo de uma hora de descanço no meio do dia, sempre quando a duração
do trabalho exceder seis horas para homens e cinco horas para mulheres.

» As pessoas assalariadas receberão um descanso semanal, que não deverá ser
inferior a 36 horas consecutivas.

Licença de doença:
Cada funcionário tem direito a licença médica mediante apresentação de um atestado
médico, cuja duração é proporcional à duração do seu emprego.
DURAÇÃO DO EMPREGO

DURAÇÃO DE LICENÇA DE DOENÇA

Entre 3 mêses e 2 anos

- meio mês integralmente pago
- meio mês com meio salário

Mais de 2 anos e até 4 anos

um mês integralmente pago
um mês com meio salário

Mais de 4 anos e até 6 anos

um mês e meio integralmente pagos
um mês e meio com meio salário

Mais de 6 anos e até 10 anos

dois mêses integralmente pagos
dois mêses com meio salário

Mais de 10 anos

dois mêses e meio integralmente pagos
dois mêses e meio com meio salário

» O empregador pode escolher o dia desse descanso e alocá-lo entre todos os
funcionários assalariados de acordo com os requisitos de trabalho.

No caso da duração da doença durar mais de um mês, o empregador tem o direito de
reduzir a licença anual para 8 dias úteis

Férias aunais:

» A partir do final do primeiro ano de emprego, o trabalhador tem direito a uma
licença anual de quinze dias úteis com remuneração integral.

» O empregador pode escolher as datas de licença de acordo com os requisitos do
trabalho.

» A pessoa assalariada não pode ser demitida ou ser notificada com um aviso de
demissão durante a licença supramencionada.

Feriados públicos:
» 2 feriados obrigatórios: Dia do Trabalho (1º de maio) e Dia da Independência (22 de
novembro).

» Além disso, há 13 outros feriados reconhecidos pelo governo durante os quais todos
os escritórios públicos e a maioria das empresas estarão fechados.

