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Aviso do Empregador para o Empregado de W2 

Entidades Cobertas com 25 ou mais Trabalhadores 

Direitos e Obrigações sob a Lei de Família e Licença Médica de 

Massachusetts, M.G.L. c. 175M 

 
HEALTHALLIANCE HOME HEALTH AND HOSPICE 

INC 
 

 

(Nome do Empregador) 
60 HOSPITAL ROAD  

(Endereço do Empregador) 

LEOMINSTER, MA 01453  

(Cidade do Empregador, Estado, CEP) 
042932308 

(Número de Identificação Federal do Empregador) 

(FEIN) 

 
 

Explicação dos Benefícios 

• A partir de 1º de janeiro de 2021, você pode ter direito a até 

o 12 semanas de licença familiar remunerada em um ano de benefício para o nascimento, 

adoção ou colocação de assistência social de uma criança, ou devido a uma exigência 

qualificada, decorrente do fato de um membro da família está na ativa ou foi notificado de uma 

chamada iminente para o serviço ativo nas Forças Armadas; 

o 20 semanas de licença médica remunerada em um ano beneficiário se tiverem uma condição 

de saúde grave que os incapacite do trabalho 

o 26 semanas de licença familiar remunerada em um ano beneficiário para cuidar de um membro 

da família que seja membro de serviço coberto passando por um tratamento médico ou de 

outras conseqüências de um problema de saúde grave relacionado ao serviço militar do 

membro da família. 

 
• A partir de 1º de julho de 2021, você poderá ter direito a até 

o 12 semanas de licença familiar remunerada em um ano beneficente para cuidar de um 

membro da família com um problema grave de saúde. 

o 26 semanas, no total, de licença familiar e médica remunerada em um único ano de benefício. 

 
• Seu valor de benefício semanal, será baseado nos ganhos do funcionário, com um benefício 

máximo de US $ 850 por semana. 



Page 2 of 4 

PFML Notice- Employees Employers (25+) Portuguese 

 

 

Proteção do Emprego, Continuação do Seguro de Saúde, Sem Retaliação 

• Proteção do Emprego: Geralmente, se você tirar uma familiar ou médica de acordo com a lei 

deve ser restaurado para a posição anterior do funcionário ou para uma posição equivalente, com 

o mesmo status, remuneração, benefícios de emprego, crédito por tempo de serviço e antiguidade 

apartir da data da licença. 

 
• Continuação do Seguro de Saúde: O seu empregador deve continuar a fornecer e contribuir 

para os benefícios de seguro de saúde relacionados com o emprego, se houver, no nível e sob as 

condições de cobertura que teriam sido fornecidos se você tivesse continuado a trabalhar 

continuamente durante a duração dessa licença. 

 
• Sem Retaliação: É ilegal para qualquer empregador discriminar ou retaliar você por exercer 

qualquer direito ao qual você tem direito de acordo com a lei de licença médica e familiar 

remunerada. Um funcionário ou ex-funcionário que seja discriminado ou retaliado por exercer os 

direitos previstos na lei pode, no máximo três anos após a violação, instaurar uma ação civil no 

tribunal superior. 

 

Contribuições para o Fundo Fiduciário para a Família DFML e Segurança no Emprego 

Em 1º de outubro de 2019, as contribuições para o Fundo Fiduciário de Segurança no Emprego do 

Departamento de Família e Licença Médica (DFML) serão iniciadas. Um empregador será responsável 

por enviar contribuições para o DFML para todos os funcionários, embora possam deduzir uma parte do 

salário do empregado. A taxa de contribuição pode ser ajustada anualmente e pode ser encontrada no 

aviso de taxa efetiva em anexo. 

 
 

Como Fazer uma Reclamação 

Os funcionários devem registrar pedidos de benefícios pagos de licença médica e de família com o 

DFML usando os formulários do Departamento. Formulários e instruções de reivindicação estarão 

disponíveis no site do departamento www.mass.gov/DFML antes de janeiro de 2021. 

 
Os funcionários devem fornecer ao empregador, pelo menos 30 dias de antecedência, a data prevista 

para o início de qualquer licença, a duração prevista da licença e a data esperada de retorno. Um 

funcionário que não puder fornecer um aviso prévio de 30 dias devido a circunstâncias além de seu 

controle deverá fornecer uma notificação assim que possível. 

 
 

Pagamento por Licença Simultânea 

Qualquer licença remunerada fornecida ao abrigo de uma convenção coletiva de negociação ou  de 

uma política patronal e paga a uma taxa igual ou superior à das licenças pagas disponíveis ao abrigo da 

presente lei deve contar contra a atribuição de benefícios de licença disponíveis ao abrigo desta lei. 

http://www.mass.gov/DFML
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Isenção do Plano Privado 

Um empregador que ofereça uma licença remunerada com benefícios que sejam no mínimo tão 

generosos quanto os previstos na lei pode solicitar a isenção do pagamento da contribuição do 

Departamento de Família e Licença Médica e da Contribuição do Fundo Fiduciário da Família e do 

Emprego. Um empregador pode solicitar uma isenção da contribuição de licença médica, contribuição 

de licença familiar ou ambos. 

 
Os detalhes de qualquer plano privado devem ser fornecidos aos funcionários por um empregador ao 

mesmo tempo que este AVISO. 

 
Os funcionários desfrutam de direitos sobre a licença protegida por emprego e de discriminação e 

retaliação nos termos da lei, mesmo que seu empregador seja aprovado para fornecer benefícios de 

licença por meio de um plano privado. 

 

 
 
 
HEALTHALLIANCE HOME HEALTH AND 

HOSPICE INC 
 

(Nome do Empregador) 

✓ Não possui um plano privado aprovado; 

 Tem um plano privado aprovado para 
licença familiar e médica; 

 

 Tem um plano privado aprovado para 
licença familiar apenas; 

 

 Tem um plano privado aprovado somente 
para licença médica. 

 

Informações de Contato do Departamento de Família e Licença Médica (DFML) 

The Massachusetts Department of Family and Medical Leave 

Charles F. Hurley Building 

19 Staniford Street, 1st Floor 

Boston, MA 02114 

(617) 626-6565 

www.mass.gov/DFML 
 
 

Mais Informações estão Disponíveis 

Para informações mais detalhadas, consulte o site do Departamento: www.mass.gov/DFML. 

http://www.mass.gov/DFML
http://www.mass.gov/DFML
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Taxas Efetivas: 2019 

 
Para empregadores com 25 ou mais funcionários 

 
 

Contribuição de Licença 

Familiar 

Contribuição de Licença 

Médica 

Quantidade Total de 

Contribuição 

.13% .62% .75% 

 
Em 1º de outubro de 2019, as contribuições para o Fundo Fiduciário de Segurança no Emprego do 

Departamento de Família e Licença Médica (DFML) serão iniciadas. Um empregador será responsável 

por enviar contribuições ao DFML para todos os funcionários. 

 
Atualmente, o valor total da contribuição é de 00,75% dos salários. Desse montante de contribuição total 

de 00,75%, há uma divisão: 17,3% é uma contribuição de licença familiar e 82,7% é uma contribuição 

de licença médica. 

 
Segundo a lei, os empregadores são responsáveis por um mínimo de 60% da contribuição de licença 

médica (0,372% dos salários), mas podem deduzir dos salários dos empregados até 40% da 

contribuição de licença médica (0,248% dos salários). ) e até 100% da contribuição da licença familiar 

(0,13% dos salários). 
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 Contribuição Total Necessária: .62% 

HEALTHALLIANCE HOME HEALTH AND HOSPICE 
INC 

contribuirá 

60  % da contribuição de licença 
médica 

(Nome do Empregador)  
 40 % 

 
será deduzido de seus 
ganhos e o restante 
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r Contribuição Total Necessária: .13% 

HEALTHALLIANCE HOME HEALTH AND HOSPICE INC 

 
contribuirá 

 
 0 % 

 
da contribuição de licença 
familiar 

(Nome do Empregador)  
 100 % 

 
será deduzido de seus 
ganhos e o restante 

 
 


