
   

 
 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
                  (Área de Recursos Humanos) 
 
 
 

Realização de Trabalho Suplementar Não Previsível 

● Dia normal de trabalho: □ 

● Dia de descanso semanal obrigatório: □ 

● Dia de descanso semanal complementar: □ 

● Feriados:□ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LTFP, Artigos 120.º, 121.º e 162.º  e C T,  226.º e ss 
 
Unidade Orgânica - Área/ 
Serviço 

 

 
Data (s) e horário(s) em 
que se realizou o trabalho 
suplementar  

 
 
 
 

 
 
 
 
Nome(s) e Carreira 
/Categoria do(s) 
trabalhador(es) que 
desenvolveu(am) esse 
trabalho; 
 
 

 

 
 
As tarefas desenvolvidas 
nesse contexto e a  
iniciativa municipal em 
que estas se integraram 
(caso se aplique); 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, _____ de _____ de 20____ 

                                               O Dirigente / Responsável 

______________________________________________ 

Registo de entrada N.º Despacho 
 
 

Data _______/_______/20________ 

 

 

O Trabalhador 

___________________________________ 

□Deferido 

□Indeferido 
 
Data_______/_______/20_______ 
 

O Presidente da Câmara 
 
__________________________________ 
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Justificação da realização do trabalho suplementar Confirmação do trabalho suplementar 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Vila Nova de Poiares, _________ / _________ / 20__________ 

O Dirigente / Responsável ____________________________________ 

 

 □   Confirmo a realização do trabalho suplementar 

 □  Não confirmo a realização do trabalho suplementar 

 

 

 

 

Vila Nova de Poiares, ________ / ________ / 20 _______ 

O Dirigente / Responsável 
_____________________________________________ 

 

 

Disposições Prévias 

 

● Compete aos Dirigentes / Responsáveis:  

 - Quando previsível, solicitar a autorização para a realização do trabalho suplementar; 

 - Quando não for previsível, confirmar e justificar a necessidade da prestação do trabalho 
suplementar 

● Considera -se trabalho suplementar o prestado fora do horário de trabalho. 

● O trabalho suplementar só pode ser prestado quando o serviço tenha de fazer face a acréscimo eventual 

e transitório de trabalho e não se justifique para tal a admissão de trabalhador. 

● O trabalho suplementar pode ainda ser prestado em caso de força maior ou quando seja indispensável 

para prevenir ou reparar prejuízo grave para o serviço público. 
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