
 

 

N/Ref. 11/13                        Angra do Heroísmo, janeiro de 2013 

 

Assunto: PUBLICAÇÃO DO DIPLOMA REFERENTE AO REGIME TEMPORÁRIO DE PAGAMENTO 

DOS SUBSÍDIOS DE NATAL E DE FÉRIAS PARA VIGORAR DURANTE O ANO DE 2013.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação no Diário da República, da Lei n.º 11/2013, de 28 

de Janeiro, que vem estabelecer um regime temporário de pagamento fracionado dos 

subsídios de Natal e de Férias para vigorar durante o ano de 2013. 

 

Como referido na nossa circular N/Ref.09/2013, a aplicação do fracionamento do pagamento 

dos subsídios de Natal e de Férias pode ser afastado por manifestação expressa do 

trabalhador, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrada em vigor da presente lei, ou seja, 

até ao dia 2 de fevereiro de 2013. 

 

Assim, caso o trabalhador use a faculdade de recusar o pagamento em duodécimos de 50% do 

subsídio de férias e de Natal, o pagamento deverá ser efetuado normalmente, ou seja, o 

subsídio de férias pago antes do gozo das férias e o subsídio de Natal até ao dia 15 de 

Dezembro. 

 

Caso o trabalhador não se oponha no prazo de 5 dias a contar da data da entrada em vigor do 

presente diploma, o pagamento dos subsídios deve ser efetuado da seguinte forma: 

 

Quanto ao subsídio de Natal: 

a) 50% até 15 de Dezembro de 2013; 

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano de 2013. 

 

Quanto ao subsídio de Férias: 

a) 50% antes do início do período de férias; 

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano de 2013. 

Caso se verifique o gozo interpolado de férias, a parte do subsídio mencionado na alínea a), 

deve de ser paga proporcionalmente a cada período de gozo.  



 

 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 29 de Janeiro de 2013, sendo que reportará os seus 

efeitos desde 1 de Janeiro de 2013 e vigora até 31 de Dezembro de 2013.  

 

Para restante informação do diploma legal deverá consultar a nossa circular N/Ref.09/2013 no 

nosso site em www.ccah.eu, através do link:   

http://www.ccah.eu/ficheiros/circulares/1358956188.pdf  

 

Pode ainda consultar diretamente o diploma referenciado, neste mesmo site, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1359389252.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


