
A técnica superior ……, com vínculo de emprego público ……., vem solicitar 

esclarecimentos a esta Direção Regional acerca dos efeitos das faltas dadas por motivo 

de deslocação a Lisboa para tratamento de procriação medicamente assistida, em 

virtude de este tratamento específico (fertilização in vitro) não ser realizado em 

estabelecimento de saúde da RAM,  questionando se estas faltas são justificadas e sem 

perda da retribuição, mediante a apresentação de um relatório médico que comprova o 

tratamento de PMA. 

Sobre a matéria, importa referir o seguinte: 

Tal como aflorado no pedido de parecer, a alínea d) do n.º 1 do art. 134.º da LTFP 

determina que “são consideradas faltas justificadas as motivadas por impossibilidade de 

prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente 

observância de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação 

medicamente assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal”.  

Assim, em sede desta norma o legislador estabeleceu a destrinça entre os 

conceitos de faltas por procriação medicamente assistida e faltas por doença, bem como 

de faltas por acidente e de faltas por cumprimento de obrigação legal.  

Nesta senda, a alínea a) do n.º 4 daquele preceito estatui que as faltas dadas ao 

abrigo das alíneas a) a h) e n) têm os efeitos previstos no Código do Trabalho, pelo que 

importa chamar à colação o disposto no art. 255.º deste diploma.  

Com efeito, da leitura deste artigo concluímos que, por não se encontrarem 

elencadas em nenhuma das alíneas do mesmo, as faltas por procriação medicamente 

assistida integram o leque de faltas justificadas que não afetam qualquer direito do 

trabalhador, nomeadamente, o direito à remuneração.  

No entanto, importa fazer um parêntesis para referir que se nos afigura que, caso 

as faltas por procriação medicamente assistida ultrapassem um mês, ocorrerá a 

suspensão do vínculo de emprego público, nos termos previstos no art. 278.º da LTFP, 

aplicando-se o disposto no art. 277.º desta Lei. Nesse caso manter-se-ão os direitos, 

deveres e garantias das partes, havendo lugar à perda da remuneração, por esta exigir 

uma efetiva prestação do trabalho, sendo o tempo da suspensão contado para efeitos 

de antiguidade, impendendo, sobre o trabalhador, a obrigação imposta pelo art. 279.º 

da LTFP, quando dispõe que “no dia imediato ao da cessação do impedimento, o 



trabalhador deve apresentar-se ao empregador público para retomar a atividade, sob 

pena de incorrer em faltas injustificadas. 

Face ao supra exposto, e regressando ao caso concreto que nos foi colocado, importa 
concluir no sentido de referir que as faltas por procriação medicamente assistida, 
não configurando faltas por doença, são justificadas nos termos da alínea d) do n.º 1 
do art. 134.º da LTFP, não determinam a perda da remuneração, apenas o subsídio 
de refeição, sendo esta a prática, aliás, seguida pelos serviços processadores de 
vencimentos dos trabalhadores da administração pública regional.   


