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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 696   Proc. 7.2.11     Data 12/10 /2017 

 

 

Assunto: Justificação de faltas para comparência a consultas médicas, tratamentos ambulatórios 

e/ou exames complementares de diagnóstico realizados fora do território insular do domicílio 

necessário (localidade do exercício da atividade profissional do trabalhador) 

  

 Questionados sobre a matéria relativa à justificação de faltas para comparência a consultas 

médicas, tratamentos ambulatórios e/ou exames complementares de diagnóstico, a que se refere a al. i) 

do n.º 2 do art. 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)1, quando realizados fora do 

território insular do domicílio necessário do trabalhador (por exemplo, entre ilhas, ou entre estas e o 

                                                           
1 A provada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, com a última alteração constante da Lei n.º 73/2017, de 16/08. 
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continente) e atendendo ao tempo que a própria deslocação implica, para tal efeito, somos de informar,  

concluindo o seguinte: 

1. Por regra, a realização quer de tratamento ambulatório, como de consultas médicas e exames 

complementares de diagnóstico deve ocorrer, como refere a al. i) do n.º 2 do art. 134.º da 

LTFP, fora do período normal de trabalho; 

2. Se tal não for possível, então as mesmas deverão fazer-se pelo período de tempo estritamente 

necessário para o efeito, sendo, então, a respetiva ausência ao serviço, tratada como falta 

justificada. 

3. Assim, o trabalhador deverá regressar ao serviço logo que se tenha concluído o tratamento, a 

consulta ou o exame de diagnóstico, sendo o tempo comprovadamente dispendido para os 

mesmos, considerado como falta justificada; 

4. Quando assim é, o tempo que permite ao trabalhador chegar ao local da realização do 

tratamento, da consulta ou do exame de diagnóstico e, posteriormente, regressar ao seu local 

de trabalho, nas condições que o normal senso comum conhece e admite e que permitem 

viabilizar aquela realização, incluem-se na falta justificada a que se refere a al. i) do n.º 2 do 

art. 134.º da LTFP. 

5. Assim, se o trabalhador realizar os ditos tratamento, consulta ou exame de diagnóstico em 

território fora da ilha em que exerce as suas funções profissionais seja essa, no caso, a 

Madeira ou o Porto Santo, carecerá, necessariamente, de dispender o tempo de viagem 

necessário a essa deslocação e sem o qual não poderia realizar o dito tratamento, consulta ou 

exame de diagnóstico, de acordo com a sua livre opção pelo estabelecimento e/ou 

profissional de saúde pretendido. Liberdade de opção essa que, efetivamente, deve assistir ao 

cidadão/trabalhador e que a LTFP em nosso parecer, não cerceia. 

6. Assim, quando o tratamento ambulatório, a consulta médica ou o exame de diagnóstico de 

que o trabalhador carecia se realizam fora da localidade do exercício de funções, 

nomeadamente, noutra ilha ou em território continental, desde que salvaguardado o 

necessário rigor através da adequada comprovação, pelo mesmo trabalhador, das situações 

que demonstram que o tempo de ausência ao serviço foi o estritamente necessário à 

realização daqueles, incluindo nele a correspondente viagem, deve esse tempo de ausência 

ser considerado como falta justificada nos termos da al. i) do n.º 2 do art. 134.º da LTFP, 

salvo situações de eventual abuso de direito que os serviços, comprovadamente, verifiquem.  
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 À consideração superior. 
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