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PREFEITURA DE LIMOEIRO

Lei COlllplelllentar

n° nn2/2nnS

EI\IENTA: D:í nova rcdação ao Aftigo lO da Lei Complementar
00 I dc 23 de novcmbrode 1993.

:,
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LUIS RAIMUNDO MEDEIIHJS DUAI{TI~. Prefeilo do Município de
Limoeiro, Estado de Pernambuco. Faço saber que a C:ímara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
ArUo - O arligo 1° da Lei Complementar
seguinle redação:

n° (lO I de 23 de novembro de1993. passa a Ter

o
ArU .
Fica instituido. nos termos do Arl. 39. capul, da Constituição Federal. para
os servidores da Administração Públiea Municipal Direta. das autarquias e das fundações
públicas. o regime de direito público administrativo regulado nesta Lei.

9 1° - Considera-se
cargo público.

servidor municipal. para fins destll lei. li pessoa legalmente

investida em

9

2° - ClIrgo Público é o lugar.criado por lei. caraclerizado por determinado conjunto de
atribuições responsllbilidades
de nalurela permanente. com determinllção prúpria.número
certo, e vencimento pagos pelo Er:írio Municipal. para o provimento em car:íter efetivo ou
em comissão.

93° - São direitos dos servidores públicos da administração
fundaeional. ocupantes de cargos públicos:
I - Polítiea de recursos humanos.
aperfeiçoamento profissional;
11- Promoção por merecimento

que garanta

reciclagem

pública direta. autárquiea

periúdica

e incentiva

e antigUidade. conf(lIme critérios estabelecidos

111- Aeesso a cargos obedecidas:ís

e

ao

em lei;

condições e requi,silos fixlIdos em lei:
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I V • Gozo de férias anuais remuneradas eom . Pelo menos. 11mterco do Que a remuneracão
integral de trinta dias corridos. adquiridos aplÍs um alio de eleilo exercício de serviço
público munieioa!. nodendo ser l!o7.ada em dois neríodos il!uuis de quin7e dias no mesmo
ano;

i
t

v - I!!ualdade de retrihuicão pelo exercício de funcões idênticas e uniformidade de critérios
de admissão. vedada a discriminação por motivo de sexo. idade. cor ou estado civil;

i

1

I

VI - Extensão. ao servidor núb/ico adotante. dos direitos <Iue assistem ao nai e a mãe. na
fimna da lei;
VII - Aposentadoria volunl<íria. compulsória ou por invalide7.. na forma e eondicões
previstas na Constituição da Repúhliea e na Legislação complementar;
VTII - Ampla defesa nos processos administrativos. nesta ineluído depoimento pessoal.
vista dos autos na repartição. produção de provas e assistência da respectiva entidade
sindical ou de advogado legalmente constituído;
IX - Livre associação profissional ou sindical. nos telmos de legislação em vigor:
X - (Jreve nos lermos c nos limites delinidos em I.ei Complementar Federal;
XI - Liherdade de liliação político-partiditria;
XII • Irredutihilidade de vencimento e suhsldios. salvo o disposto nos arts. 37. XI e XIV;
JlJ. ~ 4"; 151l. 11; 153. 111e 153. ~ 2". I da Constituiç;;o da República Federativa do llrasil e
IJ I. ~ .l". III da Constituição do Estado de Pernambuco:
XIII - Repouso semanal remunerado. preferencialmente aos finais de semana;
XIV - Amraro de normas técnicas de saúde. higiene e segurança do trabalho. sem rreiuízo
de adicionais remuneratlÍrios por serviço penosos. insalubres ou perigosos a que fil7.emjus;
XV - garantia da percep~'ão do salário mínimo fixado em lei. nacionalmente unificado;
XVI - décimo
aposentadoria;

terceiro salário com base na remuneracão

inll'gral ou no valor da

XVII - remuneração do trahalho noturno superior ao diurno:
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XVIII - sal:irio Ilullilia. observado o disposlo no inciso X 11 do arti~o 7" da Constitniçfio da
República Fcderativa do Brasil;
XIX - duraçfio do trabalho normal nfio superior a seis horas di1Írias e trinta horas semanais.
Illcullada a compensaçfio de horários e a reduçfio da jornada por interesse público ou
mediante acordo ou convençfio coletiva de trabalho;

xx - renlUl1cmdio

do servico cxlrnordimírio

superior-. no mínimo.

('111dnuiicnln

por cento

n

do nonna I:
XXI - licenca li !!eslante. sem nreiuízo do emnrel!O e do salário. com a dllmciio de cento e
vinte dias;
XXII - licença paternidade. nos termos lixados em lei;

9 4° - Serão automaticamente
artigo.

incorporadas todos os direitos e vanta!!ens definidos neste

Ar!. 2° - Esta Lei Conllllementar enlra cm vi!!or na data de sua nuhlicaçfio revo!!adas as
disposições em contníric.

I'al:kio Municipal Francisco Ilcr;iciio do Rêgo. 20 de dC/cmbro de 20()5.
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Luis nAIMlJNJ)() J\1EDlmms I)UAn n:
Prefeito Municipal
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