
Proteção dos 
trabalhadores 
em regime de  
freelance de  
Nova York
Uma visão geral dos 
direitos e recursos

O Gabinete de Políticas e 
Normas do Trabalho (OLPS) 
do DCA é um organismo 
dedicado do governo 
municipal que serve de 
recurso aos trabalhadores. 
Estando encarregado 
de ajudar trabalhadores 
vulneráveis, o OLPS apoia 
nosso foco em questões 
que afetam imigrantes, 
pessoas de cor e mulheres 
no local de trabalho.
OLPS: 

 Faz cumprir as principais leis 
municipais.

 Realiza  pesquisas, campanhas de 
conscientização e educação originais. 

 Elabora políticas que se adequam à 
economia e à força de trabalho de  
Nova York.

O departamento de assuntos do consumidor (DCA) de Nova 
York protege e melhora as vidas econômicas diárias dos 
nova-iorquinos para criar comunidades prósperas. Através do 
trabalho de nosso gabinete de política e normas de trabalho, o 
DCA capacita famílias fornecendo as ferramentas e os recursos 
necessários para conseguirem saúde financeira e equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional.
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Recursos

Modelos de contrato
O DCA criou modelos de contrato que cumprem a 
lei e que as partes contratantes e os trabalhadores 
em regime de freelance podem analisar. Visite 
nyc.gov/dca.

Seguro de saúde low-cost
A administração de recursos humanos de Nova York 
pode ajudar você a encontrar o seguro de saúde e 
os cuidados que atendam às suas necessidades e 
orçamento. Ligue para 311, visite nyc.gov/health para 
encontrar um consultor de aplicações certificado do 
departamento de saúde para obter ajuda gratuita ou 
visite o site do estado de saúde de Nova York em 
nystateofhealth.ny.gov.

Benefícios públicos 
O ACCESS NYC é um serviço gratuito que ajuda 
você a perceber se você pode se qualificar para 
mais de 30 programas de benefícios municipais, 
estatais e federais. Você pode se candidatar on-line a 
determinados programas por meio de ACCESS NYC. 
Visite nyc.gov/accessnyc ou contate 311 para obter 
informações sobre o ACCESS NYC. 

Aconselhamento financeiro gratuito 
Os centros de capacitação financeira de Nova York 
oferecem aconselhamento financeiro profissional 
individual gratuito. O serviço é confidencial e nossos 
consultores profissionais falam vários idiomas. 
Ligue para o 311 para agendar uma reunião ou visite 
nyc.gov/dca. 

Preparação de impostos gratuita 
Você pode se qualificar para serviços de preparação 
de impostos gratuita em Nova York, que incluem 
declarações on-line e presenciais com um preparador 
voluntário de VITA/TCE certificado de IRS. Ligue 
para 311 ou visite nyc.gov/taxprep para obter mais 
informações.

Programas de educação e treinamento 
A cidade oferece ajuda gratuita a quem procura 
emprego. Visite nyc.gov/workforce1 ou ligue para 311 
e peça para encontrar um Workforce1 Career Center 
(centro de carreiras de trabalhadores1).

Assistência à imigração
A ActionNYC fornece rastreios legais de imigração 
gratuitos em sua comunidade, no seu próprio idioma. 
Visite nyc.gov/actionnyc ou ligue para 311 e indique 
"ActionNYC."

Aulas de inglês 
O programa de língua inglesa do departamento da 
juventude e do desenvolvimento comunitário foi 
projetado para ajudar os nova-iorquinos mais novos 
a aprender inglês. Visite nyc.gov/dycd para mais 
informações.
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Seus direitos

Você tem direitos, independentemente 
de seu estatuto de imigração. 

Contrato por escrito

Todos os contratos no valor 
de 800 $ ou mais devem ser 
celebrados por escrito. Isto inclui todos os acordos 
entre você e a parte contratante que totalizem 
800 $ em qualquer período de 120 dias. O contrato 
por escrito deve descrever o trabalho que você 
irá realizar, a remuneração que você irá receber 
e a data em que você será pago. Você e a parte 
contratante devem manter uma cópia do contrato 
por escrito.

A parte contratante deve pagar 
a você por todo o trabalho 
realizado. Você deve receber 
o pagamento na data que 
consta no contrato ou antes 

da mesma. Se o contrato não incluir uma data de 
pagamento, a parte contratante deve pagar a você 
no prazo de 30 dias após você realizar o trabalho.

Proteção contra 
retaliações 

É ilegal que uma parte 
contratante penalize, ameace 
ou coloque você na "lista 
negra" por exercer seus direitos. 

A lei dos direitos humanos de 
Nova York protege os nova- 
-iorquinos contra vários tipos de 
discriminação. Se você sofrer 
discriminação, contate a linha 
de informações da comissão de 
direitos humanos de Nova York 
ligando para o 311.

Proteção contra 
discriminação

Pagamento pontual 

Você pode apresentar uma queixa 
junto do gabinete de políticas e 
normas de trabalho do DCA. O 
DCA notificará a parte contratante, 
que terá que responder à queixa 
no prazo de 20 dias. O DCA também fornecerá 
informações para ajudar você a encontrar um 
advogado, compreender o processo judicial, etc. Baixe 
o formulário de queixa em nyc.gov/dca ou ligue para o 
311. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para 
freelancer@dca.nyc.gov.

Direito de apresentar 
uma queixa 

Você pode processar a parte 
contratante no tribunal para 
obter compensação pelos 
danos causados. Se você 
não receber sua remuneração 
em tempo hábil, você tem 
o direito de receber o dobro 
do montante que você não 
recebeu, indenização por 
retaliação e pagamento de 
honorários advocatícios.

Direito de intentar uma 
ação no tribunal 

Se você for um trabalhador 
em regime de freelance 
em Nova York, você tem 
direitos legais e um recurso 
municipal dedicado a 
questões e reclamações 
relacionadas ao trabalho: 
o gabinete de políticas e 
normas de trabalho do 
Departamento de Assuntos 
do Consumidor (Department 
of Consumer Affairs, DCA).
O DCA criou esta visão geral para 
o informar sobre direitos e recursos 
importantes. 

Para obter mais informações, ligue 
para 311 e indique “Freelance Workers” 
(trabalhadores em regime de freelance)  
ou visite nyc.gov/dca

Quem é abrangido  
pela lei?
Ao abrigo do Freelance Isn’t Free Act, que entrou em 
vigor em 15 de maio de 2017, um trabalhador em 
regime de freelance é qualquer pessoa contratada 
como prestador de serviços independente por uma 
parte contratante para fornecer serviços em troca de 
remuneração. 

Os freelancers trabalham em vários setores 
diferentes. Alguns dos setores mais comuns para os 
trabalhadores em regime de freelance incluem:

 � indústria cinematográfica

 � design gráfico e web design

 � reparação e remodelação de habitações

 � mídia

 � fotografia

 � tradução 

Exceções:

Alguns representantes de vendas, 
procuradores e profissionais de saúde são 
excluídos da definição de trabalhador em 
regime de freelance. 

Geralmente, a legislação não se aplica a 
trabalho realizado ao abrigo de um acordo 
coletivo de trabalho que define trabalhadores 
como funcionários.

O fato de você ser um "prestador de serviços 
independente" ou não depende de uma série de 
fatores e da natureza de seu regime de trabalho.  
Visite nyc.gov/dca para obter recursos que o  
ajudarão a compreender se você tem a classificação 
laboral correta. Também pode contatar o DCA 
enviando um e-mail para freelancer@dca.nyc.gov 
se você tiver alguma dúvida sobre sua classificação 
como trabalhador em regime de freelance, prestador 
de serviços independente ou funcionário.

Uma parte contratante é alguém que contrata um 
trabalhador em regime de freelance e que não é uma 
entidade do governo.


