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RT     MÓDULO 22 : JORNADA DE TRABALHO 
 
 

CAPÍTULO 3 : HORAS EXTRAS 
 
 
1. CRITÉRIOS  
 
1.1. O empregado somente poderá ser convocado para trabalhar em horário extraordinário, 
em caráter eventual e por absoluta necessidade do serviço, desde que autorizado em nível 
mínimo pelo respectivo Chefe de Departamento, na Administração Central, e pelo Diretor 
Regional, nas Diretorias Regionais. 
 
1.2. As horas extras efetivadas pelos empregados devem ser anotadas no campo próprio do 
cartão de ponto, encaminhando-se posteriormente ao órgão de Administração de Recursos 
Humanos a relação constando o nome do empregado juntamente com o total de horas 
extras, realizadas no período de apuração (item 3), para fins do respectivo pagamento. 
 

M     1.3. A duração da jornada normal diária de trabalho somente poderá ser acrescida de no 
máximo 2  (duas) horas extras. 
 

I      1.3.1. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de quinze 
minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho, para a empregada. 

 
 

2. VALOR DA HORA EXTRA 
 

Salvo os casos de compensação de horários, as horas excedentes à jornada normal, 
devidamente autorizadas, são consideradas extraordinárias, devendo ser remuneradas com 
o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal do salário-base ou nos termos do Acordo 
Coletivo de Trabalho. 
 
 
3. PERÍODO DE APURAÇÃO 
 
    A apuração das horas extras realizadas compreenderá o período dos dias 11 (onze) de 
um mês a 10 (dez) do mês seguinte. 
 
 
4. SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS - INDENIZAÇÃO 
 

As horas extras prestadas habitualmente durante pelo menos um ano, se suprimidas, 
asseguram ao empregado o direito a uma indenização única correspondente ao valor de um 
mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 (seis) meses de 
prestação de serviço em horário extraordinário. 
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RT      5. PAGAMENTO 
 

A Empresa efetuará o pagamento das horas extraordinárias relativas ao período previsto 
no subitem 1.2 na folha de pagamento do mês da apuração. 
 
 

         6. INCIDÊNCIA DAS HORAS EXTRAS NAS FÉRIAS E NO 13º SALÁRIO 
 
6.1. As horas extras percebidas pelo empregado integram o salário, pela média, para o 
pagamento de férias e repouso semanal remunerado. 
 
6.1.1. No caso de pagamento de férias, considerar-se-á a média das horas extraordinárias, 
realizadas durante o respectivo período aquisitivo. 
 
6.2. Integram o 13º salário as horas extras realizadas no mês de dezembro de cada ano.   
 
 

*  *  *  *   
 
  


