ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2017

Lei nº 35/2014, de 20 de junho
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP)
(retificada pela Declaração de Retificação nº 37-A/2014, de 19 de agosto, e com as alterações introduzidas pelas Leis
nºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 20 de junho)
(Texto consolidado retirado da base de dados Datajuris)
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
Artigo 120.º
Limites da duração do trabalho suplementar
1 - É aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, com as necessárias adaptações e sem prejuízo do
disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, o regime do Código do Trabalho em matéria de trabalho
suplementar.
2 - O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalhador, aos seguintes limites:
a)

150 horas de trabalho por ano;

b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c)

Um número de horas igual ao período normal de trabalho diário, nos dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, e nos feriados;

d) Um número de horas igual a meio período normal de trabalho diário em meio dia de descanso
complementar.
3 - Os limites fixados no número anterior podem ser ultrapassados, desde que não impliquem uma remuneração por
trabalho suplementar superior a 60 % da remuneração base do trabalhador:
a)

Quando se trate de trabalhadores que ocupem postos de trabalho de motoristas ou telefonistas e de outros
trabalhadores integrados nas carreiras de assistente operacional e de assistente técnico, cuja manutenção ao
serviço para além do horário de trabalho seja fundamentadamente reconhecida como indispensável;

b) Em circunstâncias excecionais e delimitadas no tempo, mediante autorização do membro do Governo
competente ou, quando esta não for possível, mediante confirmação da mesma entidade, a proferir nos 15
dias posteriores à ocorrência.
4 - O limite máximo a que se refere a alínea a) do n.º 2 pode ser aumentado até 200 horas por ano, por instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.

