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Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março (*) 

Disciplina o regime de trabalho e sua remuneração nos estabelecimentos hospitalares 

(Com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 66-B/2012, de 31 de dezembro, 83-C/2013, de 31 de dezembro, e 82-

B/2014, de 31 de dezembro) 

 

Artigo 1.º 

 1 - O regime de trabalho do pessoal hospitalar é o que vigora para a função pública, com as especificações 

estabelecidas no presente diploma.  

2 - Às modalidades específicas de regime de trabalho do pessoal hospitalar estabelecidas nas disposições deste 

diploma são atribuídas as remunerações nelas fixadas e constantes da tabela anexa.  

 

 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (*) 

Orçamento do Estado para 2015  

(Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 159-E/2015, de 30 de dezembro) 

 

Artigo 73.º 

Alteração de regimes de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde 

 

1 — Durante o ano de 2015, a tabela a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março, 

alterado pelas Leis nºs 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 83-C/2013, de 31 de dezembro, passa a ser a seguinte, 

aplicando-se a mesma a todos os profissionais de saúde no âmbito do SNS, independentemente da natureza 

jurídica do vínculo de emprego: 

 

Tabela anexa a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º 

Remunerações por hora correspondentes a modalidades específicas de trabalho 

(Redação dada pela Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro) 

 
(a) O valor R corresponde ao valor hora calculado para a hora de trabalho normal diurno em dias úteis, com base nos termos legais, 

e apenas para efeitos do cálculo dos suplementos. 

 

https://dre.pt/application/file/382963
https://dre.pt/application/file/a/632356
https://dre.pt/application/file/a/164366
https://dre.pt/application/file/a/66015866
https://dre.pt/application/file/a/66015866
https://dre.pt/application/file/a/66015866
https://dre.pt/application/file/72999965
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2 — O regime previsto no número anterior tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas, 

especiais ou excecionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos 

de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelos mesmos. 


