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LEI N.º 42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO
No dia 28 de Dezembro de 2016 foi publicada em Diário da República a Lei n.º 42/2016
(“LOE”), que aprova o Orçamento de Estado para 2017.
De acordo com o artigo 274º da LOE, em 2017 manter-se-á o pagamento fraccionado dos
subsídios de Natal e de férias aos trabalhadores do sector privado, ou seja, 50% do valor dos
subsídios de Natal e de férias será pago em duodécimos ao longo do ano, salvo manifestação
expressa dos trabalhadores em sentido contrário.
A comunicação de que não pretendem beneficiar do regime de duodécimos deverá ser
efectuada pelos trabalhadores no prazo de 5 dias após a entrada em vigor da LOE, ou seja,
até 6 de Janeiro de 2017.
No que respeita aos trabalhadores a termo e temporários, a regra é a do pagamento por inteiro
dos subsídios de Natal e de férias, salvo se existir acordo escrito entre as partes, no qual se
estipule a aplicação do regime de duodécimos.
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O presente Legal Flash foi elaborado pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL com fins exclusivamente informativo s,
não devendo ser entendido como forma de publicidade. A informação disponibilizada bem como as opiniões aqui expressas são de
carácter geral e não substituem, em caso algum, o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, não assumindo a
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL qualquer responsabilidade por danos que possam decorrer da utilização da referida
informação. O acesso ao conteúdo deste Legal Flash não implica a constituição de qualquer tipo de vínculo ou relação entre ad vogado
e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. O presente Legal Flash é gratuito e a sua distribuição é de carácter
reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber
este Legal Flash, por favor envie um e-mail para o endereço cuatrecasasportugal@cuatrecasas.com.
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