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ANTECIPAR OS VALORES DAS FÉRIAS
Empresa pode antecipar os valores das férias para futuro acerto?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO DESEJA A CONVERSÃO DO ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS
DAS FÉRIAS, A EMPRESA NÃO DESEJA CONCEDER, COMO PROCEDER?
Esclarecemos que a conversão do abono pecuniário é uma faculdade do
empregado que se requerida até 15 dias antes do término do período
aquisitivo estará o empregador obrigado a conceder. Se a requisição
não foi feita no período determinado por lei, entende-se que neste
caso fica a critério da empresa conceder. Base Legal – Art.143 da CLT.
TABELA DE VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO
Qual a tabela dos valores recebidos referente a seguro desemprego e a
quantidade de parcelas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EXAMES OBRIGATÓRIOS
Quais exames são obrigatórios para a função de motorista nos seguintes
casos: admissão, demissão, periódico? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA DO RAMO DE COMÉRCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNICA,
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PODE REGISTRAR UM PEDREIRO?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe impedimento no registro deste pedreiro mesmo em se tratando de empresa no
ramo de comércio. Orientamos verificar o art.393 da IN RFB nº971/09
em relação a contribuição previdenciária.
ATESTADO MÉDICO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionária durante o gozo de férias apresenta atestado médico
de dez dias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SOLICITOU DEMISSÃO NO FINAL DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário solicitou demissão no último dia do contrato de experiência,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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