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Licença Médica Familiar Remunerada de 

Massachusetts (Massachusetts Paid 

Family Medical Leave, PFML) 

A Paid Family Medical Leave (PFML) é um benefício oferecido pelo estado para 

qualquer pessoa que trabalhe em Massachusetts e esteja qualificada para receber 

licença remunerada por motivos médicos ou familiares. A PFML não faz parte dos 

benefícios obrigatórios federais oferecidos pela Lei de Licença Médica Familiar (Family 

Medical Leave Act, FMLA) nem dos benefícios de licença que possam ser oferecidos 

por seu empregador.  

 

Vários tipos de licenças remuneradas estão disponíveis, incluindo: 

• Licença Médica de até 20 semanas por lesão ou doença grave do próprio 

trabalhador certificada por um profissional da área da saúde  

o Início em 01/01/2021 

• Licença Familiar de até 12 semanas para ajuda a um familiar, incluindo 

crianças, que precise da assistência do trabalhador após uma lesão ou doença 

grave certificada por um profissional da área da saúde  

o Início em 01/07/2021  

• Licença Maternidade de até 12 meses durante os primeiros 20 meses após 

o nascimento de um filho, adoção ou acolhimento familiar 

o Início em 01/01/2021 

 

Tanto o funcionário que esteja solicitando a licença e um funcionário da área da 

saúde devem preencher uma seção do formulário Certificação de Condição de Saúde 

Grave (Certification of a Serious Health Condition) para poder obter uma Licença 

Médica ou Licença Familiar. Esse formulário está disponível em:  

https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-

health-condition-form/download 

 
Valor do benefício 
Se considerado qualificado, o valor dos benefícios que você receberá terá como base 

a sua média salarial semanal no momento da solicitação da licença. A partir ide 1º 

de janeiro de 2021, o valor total máximo que você pode receber em benefícios da 

PFML é de US$ 850 por semana. 

 

https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-health-condition-form/download
https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-health-condition-form/download
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Dúvidas?  
Ligue para o Departamento de Licenças Familiares e Médicas (Department of Family 

and Medical Leave): 833-344-7365, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou 

acesse o site:  

https://www.mass.gov/guides/what-is-paid-family-and-medical-leave 

 

Fale conosco 
Para assistência a cuidados com pacientes, ligue para os seguintes 

números: 

• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 

Expediente das 08h às 17h, segunda a sexta-feira 

• Atendente para recados (617) 632-3352 

Fora do expediente: dias úteis após as 17h, feriados e fins de semana 

Residente oncologista/hematologista pediátrico de plantão para suporte por 

mensagens 

• Para emergências com risco de morte, ligue para 911 

https://www.mass.gov/guides/what-is-paid-family-and-medical-leave

