Regulamento de 6 de Junho de 2011 sobre os empregados domésticos privados (ODPr)

MODELO
FICHA MENSAL DE SALÁRIO

Mês de _____________________________________

Entidade Patronal
Nome e apelido
Endereço
N° postal e cidade

Empregado/a doméstico/a privado/a
Nome e apelido
Endereço
N° postal e cidade
N° AVS : ___________________________________

automática
Condições salariais (digitar os montantes soma
referidos,
adição automática)
Salário líquido em dinheiro

0.00

o montante mínimo é de CHF 1200.-- (art. 43, par. 1,
ODPr)

Horas suplementares

+

0.00

não compensadas por uma folga e majoradas (art. 48,
par. 3, 4 e 5, ODPR)

indemnização de alojamento

+

0.00

CHF 345.-- pelo menos quando o/a empregado/a
doméstico/a privado/a escolhe viver fora (art. 30, par.
5, ODPr)

indemnização de alimentação

+

0.00

CHF 645.- pelo menos quando a alimentação não fôr
dada pela entidade patronal (art.44,par2,let.b,ODPr)

indemnização parcial de
alimentação

+

0.00

quando a alimentação fôr dada parcialmente pela
entidade patronal(art.44,par.2,let.b, ODPr)

Despezas de transporte (ex. bus)

+

0.00

se o/a empregado/a doméstico/a privado/a vive em
alojamento exterior (art. 44, par. 2, let. c, ODPr)

Salário mensal líquido total

= CHF

0.00

pago em conta do/a empregado/a doméstico/a
privado/a

As cotizações e prémios de seguros sociais obrigatórios vão a cargo da entidade patronal (art.44, par1, ODPr)

□ A horas suplementares efetuadas durante o mês são de ________ horas (art. 48, par. 1, ODPr).
□ Estas horas são compensadas por uma folga de duração igual (art. 48, par. 3, ODPr).
□ Estas horas são remuneradas e majoradas de □ 25%, □ 50% □ 100% (art. 48, par. 3, 4 e 5, ODPr).
□ Nenhuma hora suplementar foi efetuada durante o mês (art. 48, par. 1, ODPr).
O salário é pago na Suíça em conta bancária/postal do/a empregado/a doméstico/a privado/a (art. 43, par. 2, ODPr).

□ O salário é pago cada mês (art. 42, par. 1, ODPr).
□ O salário é pago proporcionalmente cada semana (art. 42, par. 1, ODPr).
Feito em dois exemplares originais em ________________________, ao _____________________________
Um exemplar é destinado ao/a empregado/a doméstico/a privado/a,
um exemplar
é destinado
ao empregador.
é destinado
à entidade
patronal

Assinatura da entidade patronal

Assinatura do/a empregado/a doméstico/a privado/a
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