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Circular nº 02/2016 
 
5 de Janeiro de 2016 

 
 

 

 

Assunto: Subsídio de férias e de Natal 2016 

 

 

 

 

Caros Associados, 

 

 

O Governo estendeu para este ano o regime de pagamento fracionado dos subsídios ao longo dos 

meses. Esta forma de pagamento é automática o que significa que, caso o trabalhador queira receber 

os subsídios por inteiro, tem de comunicar à empresa. 

 

Os trabalhadores do setor privado têm até hoje para decidirem se querem, ou não, receber os seus 

subsídios através do regime de duodécimos. Este regime não se aplica aos contratos de trabalho a 

termo e aos contratos de trabalho temporário, exceto se houver acordo escrito entre as partes. 

 

O regime que vigorou nos últimos anos foi prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de 

dezembro, que foi publicado na semana passada. Na lei original - Lei nº 11/2013, de 28 de Janeiro - 

está estabelecido que o regime de duodécimos "pode ser afastado por manifestação expressa do 

trabalhador a exercer no prazo de cinco dias a contar da entrada em vigor da mesma". 

 

O Decreto-Lei n.º 253/2015 entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2015, pelo que o prazo para 

os trabalhadores manifestarem a recusa no recebimento dos subsídios em duodécimos termina hoje, 

dia 5 de Janeiro de 2016, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. 
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Apresenta-se de seguida uma declaração tipo que poderá ser utilizada para os efeitos previstos a 

remeter pelo trabalhador à entidade patronal. 

 

 

Declaração 

 

Eu, (nome do funcionário/ colaborador), contribuinte fiscal nº xxx xxx xxx, declaro para os devidos 

efeitos e nos termos do n.º1 do art. 9º, da Lei nº 11/2013, de 28 de Janeiro, cuja vigência foi 

estendida pelo Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, que não pretendo receber metade dos 

subsídios de Natal e de férias, em duodécimos, a vigorar durante o ano de 2016. 

 

Deste modo, solicito que o pagamento integral dos meus subsídios de férias e de Natal se mantenha 

nos meses em que habitualmente ocorrem. 

 

(Local), 5 de Janeiro de 2016 

(O funcionário/ colaborador) 

 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção da APIRAC 


