
Profissionais de Cuidados 
Diretos Conheçam os Vossos 
Direitos! 

Direito do Trabalho do Estado de Maine  
  
A Divisão de Salários e Horas do Departamento de Trabalho do 

Estado de Maine aplica o direito de trabalho do Estado de Maine 

em todos os setores industriais. Os profissionais de cuidados diretos 

fornecem um apoio inestimável ao povo de Maine, mas as violações 

ao direito de trabalho são frequentes. Este documento serve de 

guia para os profissionais de cuidados diretos através dos seu 

direitos básicos e das violações comuns no local de trabalho. 
•   

▪ Deve receber pelo menos o salário mínimo definido pelo 
Estado de Maine. A partir de 1 de janeiro de 2022, o salário 

mínimo do Estado de Maine é de 12,75 dólares americanos 

por hora  

▪ Os profissionais de cuidados diretos não preenchem os 
requisitos para serem trabalhadores independentes.  Deve 

preencher o formulário I-9 no inicio do seu contrato de 

trabalho e deverá receber todos os anos o formulário W-2  

▪ Os Profissionais de Cuidados Diretos não preenchem os 
requisitos para serem “trabalhadores isentos”, ou seja, 

trabalhadores que recebem salário mensal e sem 
pagamento de horas extraordinárias. Deverá ser 
remunerado pelas horas trabalhadas e receber horas 

extraordinárias (no equivalente a hora e meia) por 
quaisquer horas trabalhadas acima das 40 horas semanais. 

As horas extraordinárias são determinadas pela semana de 

trabalho, não pelo ciclo de pagamento 

▪ O seu vencimento deverá ser pago regularmente todas as 
semanas ou quinzenalmente. O seu empregador deve 
definir o pagamento salarial no início do contrato e indicar 
o início e o final da semana de trabalho  

▪ Deve receber do seu empregador um recibo de vencimento 
(em formato papel ou digital) e este recibo deve mostrar 
claramente as datas em que trabalhou, as horas que 
trabalhou, o seu salário bruto e o dia em que foi pago  

▪ O seu empregador pode requerer que o seu vencimento 
seja pago por transferência bancária. Outros métodos de 
pagamento podem incluir cheque ou um cartão de 
pagamento  

▪ Por cada 6 horas de trabalho, tem direito a uma pausa 

de 30 minutos  

▪ Se o seu empregador permitir pausas adicionais em 
incrementos de menos de 21 minutos, essas pausas não 

poderão ser deduzidas do seu pagamento  

▪ O tempo de deslocação entre clientes é considerado 
tempo trabalhado e não pode ser considerado como 

uma pausa de 30 minutos  

▪ Horas trabalhadas incluem o tempo necessário para 

tomar notas, assim como participação em formações ou 
outras reuniões exigidas pelo trabalho  

▪ O seu empregador não pode impedi-lo(a) de falar sobre 

seu salário com os seus colegas de trabalho  

o Consulte o nosso Cartaz sobre a Igualdade 

Salarial para saber mais informações e para 

apresentar uma reclamação  

▪ Se o seu empregador tiver mais de 11 funcionários por 
mais de 120 dias, terá direito a no máximo 40 horas de 

licença remunerada, de acordo com a Lei de Licença 
Remunerada do Estado de Maine  

Para mais informações, contacte o: 

Departamento de Trabalho do Estado de Maine 

Gabinete de Normas do Trabalho  

Telefone: 207-623-7900   

Utilizadores do TTY podem ligar para o Maine 
Relay 711. 

Website: www.maine.gov/labor/bls   
E-mail: bls.mdol@maine.gov  

 

O Departamento de Trabalho do Estado de Maine proporciona igualdade de oportunidades no emprego e nos programas. 

Serviços e apoios auxiliares estão disponíveis para pessoas com deficiência mediante solicitação. 
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