
 

 

N/Ref. 2/16                        Angra do Heroísmo, janeiro de 2016 

 
Assunto: PAGAMENTO EM DUODÉCIMOS DOS SUBSÍDIOS DE NATAL E DE FÉRIAS - OPÇÃO 
PELOS TRABALHADORES ATÉ 5 DE JANEIRO. 
 
 

Caro Associado, 
 

De acordo com a informação transmitida pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é 

estendida a Lei n.º 11/2013, de 28 de Janeiro, que estabelece o Regime Temporário de 

Pagamentos dos Subsídios de Natal e de Férias, para o ano de 2016. 

 

Assim sendo, a possibilidade de pagamento em duodécimos destes subsídios mantém-se em 

2016, aplicando-se o mencionado diploma com as devidas adaptações. 

 

Relembramos o disposto na Lei n.º 11/2013, de 28 de Janeiro: 

 

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 5 de Janeiro de 2016. 

  

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 de entrada em vigor, o 

pagamento dos subsídios deve ser efetuado da seguinte forma:  

  

Quanto ao pagamento do subsídio de Natal:  

a) 50% até 15 de Dezembro de 2016;  

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano de 2016.  

  

Quanto ao subsídio de Férias, este deve de ser pago da seguinte forma:  

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



 

 

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano de 2016.  

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.  

  

Chamamos a atenção que o supramencionado nas alíneas anteriores, não se aplicam no caso 

de subsídios relativos a férias já vencidas antes da entrada em vigor da presente lei e que se 

encontrem por liquidar.   

  

No caso de cessação do contrato de trabalho antes do termo do ano civil de 2016, o 

empregador pode recorrer à compensação de créditos quando os montantes efetivamente 

pagos ao trabalhador, excedam os que lhe seriam devidos.  

  

No caso dos contratos de trabalho a termo certo e de trabalho temporário, o pagamento 

fracionados dos subsídios de Natal e de Férias, depende de acordo escrito entre as partes.  

  

Com a aplicação do presente diploma, não pode resultar para o trabalhador a diminuição da 

respetiva remuneração mensal ou anual nem dos respetivos subsídios.  

  

Os pagamentos dos subsídios de Natal e de Férias em duodécimos são objeto de retenção 

autónoma, não podendo para cálculo do imposto a reter ser adicionados às remunerações dos 

meses em que são pagos ou postos à disposição do trabalhador.  

  

Não se aplica o disposto no presente diploma, aos casos em que foi estabelecida a antecipação 

do pagamento dos subsídios de férias ou de natal por acordo anterior à entrada em vigor da 

presente lei. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


