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HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PESSOAL DOCENTE 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

I. Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.os 17/2010/M, de 18 de agosto e 20/2012/M, de 29 de agosto. 

 

Artigo 34.º 

Período probatório 

(…)  

5 — O docente em período probatório fica impossibilitado de prestar serviço extraordinário, salvo nas 
situações em que tal se manifeste necessário para completar o horário semanal do docente, em 
função da carga horária da disciplina que ministra, e ainda de acumular outras funções públicas ou 
privadas.  

(…) 

 

Artigo 58.º  

Remuneração por trabalho extraordinário  

1 — As horas de serviço docente extraordinário são compensadas por um acréscimo da retribuição 
horária normal de acordo com as seguintes percentagens:  

a) 25 % para a primeira hora semanal de trabalho extraordinário diurno;  

b) 50 % para as horas subsequentes de trabalho extraordinário diurno.  

2 — A retribuição do trabalho extraordinário noturno é calculada através da multiplicação do valor da 
hora extraordinária diurna de serviço docente pelo coeficiente 1,25. 

 

Artigo 79.º 

Serviço docente extraordinário 

1 — Considera-se «serviço docente extraordinário» aquele que, por determinação do órgão de 
administração e gestão do estabelecimento de educação ou de ensino, for prestado além do número 
de horas das componentes letiva e não letiva registadas no horário semanal de trabalho do docente.  

2 — O docente não pode recusar-se ao cumprimento do serviço extraordinário que lhe for distribuído 
resultante de situações ocorridas no decurso do ano letivo, podendo, no entanto, solicitar dispensa da 
respetiva prestação por motivos atendíveis.  
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3 — O serviço docente extraordinário não pode exceder cinco horas por semana, salvo casos excecionais 
devidamente fundamentados e autorizados pelo diretor regional dos Recursos Humanos e da 
Administração Educativa.  

4 — O cálculo do valor da hora letiva extraordinária tem por base a duração da componente letiva do 
docente, nos termos previstos no artigo 73.º do presente Estatuto.  

5 — Não deve ser distribuído serviço docente extraordinário aos docentes que se encontrem ao abrigo 
do estatuto de trabalhador-estudante e apoio a filhos deficientes e ainda àqueles que beneficiem de 
redução da componente letiva nos termos do artigo 75.º, salvo nas situações em que tal se manifeste 
necessário para completar o horário semanal do docente em função da carga horária da disciplina que 
ministra. 

 

 

 

II. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e alterado 
pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, 
de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto. 

 

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 /prct. 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;  
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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. 

 

Artigo 121.º 

Registo 

1 - O empregador público deve possuir e manter durante cinco anos a relação nominal dos 
trabalhadores que efetuaram trabalho suplementar, com discriminação do número de horas prestadas 
e indicação do dia em que gozaram o respetivo descanso compensatório, para efeitos de fiscalização 
pela IGF ou por outro serviço de inspeção legalmente competente.  

2 - O registo de trabalho suplementar deve conter os elementos e ser efetuado de acordo com o modelo 
aprovado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública. 

 

Artigo 162.º 

Trabalho suplementar 

1 - A prestação de trabalho suplementar em dia normal de trabalho confere ao trabalhador o direito 
aos seguintes acréscimos:  

a) 25 /prct. da remuneração, na primeira hora ou fração desta;  

b) 37,5 /prct. da remuneração, nas horas ou frações subsequentes.  

2 - O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em 
dia feriado, confere ao trabalhador o direito a um acréscimo de 50 /prct. da remuneração por cada hora 
de trabalho efetuado.  

3 - A compensação horária que serve de base ao cálculo do trabalho suplementar é apurada segundo a 
fórmula prevista no artigo 155.º, considerando-se, nas situações de determinação do período normal 
de trabalho semanal em termos médios, que N significa o número médio de horas do período normal 
de trabalho semanal efetivamente praticado no órgão ou serviço.  

4 - Os montantes remuneratórios previstos nos números anteriores podem ser fixados em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho.  

5 - É exigível o pagamento de trabalho suplementar cuja prestação tenha sido prévia e expressamente 
determinada.  

6 - A autorização prévia prevista no número anterior é dispensada em situações de prestação de 
trabalho suplementar motivadas por força maior ou sempre que indispensável para prevenir ou reparar 
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prejuízo grave para os órgãos e serviços, desde que as mesmas sejam posteriormente justificadas pelo 
dirigente máximo do serviço.  

7 - Por acordo entre o empregador público e o trabalhador, a remuneração por trabalho suplementar 
pode ser substituída por descanso compensatório. 

 

Artigo 163.º 

Limites remuneratórios 

1 - Os trabalhadores nomeados não podem, em cada mês, receber por trabalho suplementar mais do 
que um terço da remuneração base respetiva, pelo que não pode ser exigida a sua realização quando 
exceda aquele limite.  

2 - Os limites fixados para os trabalhadores das carreiras de assistente técnico e operacional afetos às 
residências oficiais do Presidente da República e do Primeiro-Ministro mantêm-se nos termos da 
legislação em vigor. 

 

  

 

 

III.  Orçamento do Estado para 2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.  

 

Artigo 22.º 

Pagamento de trabalho suplementar ou extraordinário 

1 — Em 2018, é reposto o regime de trabalho suplementar previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante LTFP, no que respeita aos 
acréscimos ao valor da retribuição horária. 

2 — O disposto no número anterior produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, não dando lugar ao 
pagamento de quaisquer retroativos. 


