
 

COMISSÃO DE SAÚDE 

 

RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Projetos de Lei n.ºs 512/XIV/2.ª BE - Medidas para a recuperação da atividade das Juntas 

Médicas de Avaliação de Incapacidades; 538/XIV/2.ª PAN – Assegura a resposta eficaz da 

atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades e dos cuidados de saúde 

primários em situação epidemiológica Covid-19; 541/XIV/2.ª PCP – Regime Transitório para a 

emissão de Atestados Médicos de Incapacidade Multiuso 

  

1.  O Projeto de Lei n.º 512/XIV/2.ª, do BE, o Projeto de Lei n.º 538/XIV/2.ª, do PAN e o Projeto de 

Lei n.º 541/XIV/2.ª do PCP baixaram à Comissão de Saúde para nova apreciação na generalidade 

a 16 de outubro de 2020, por trinta dias. Foram solicitadas e autorizadas duas prorrogações do 

prazo, cada uma por 60 dias. 

  

2. A Comissão, no âmbito deste processo legislativo, realizou as audições do Bastonário da Ordem 

dos Médicos, do Instituto da Segurança social, da Associação dos Médicos de Saúde Pública, dos 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, da Diretora-Geral da Saúde e do Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde. 

 

3. No seguimento das audições realizadas foram apresentadas propostas de alteração pelo PAN 

(PA1: artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º e artigos 3.º a 9.º - anexo I) e pelo BE (PA 2: texto de 

substituição integral da sua iniciativa PJL 512 – anexo II). 

 

3. A discussão e votação das propostas de alteração apresentadas pelo PAN e pelo BE tiveram 

lugar na reunião da Comissão do dia 24 de fevereiro, em que estiveram presentes todos os Grupos 

Parlamentares, registando-se a ausência do DURP CH.   

 

4. A votação das propostas de alteração, bem como do título, constam do mapa em anexo III e 

destas votações resultou o Texto de Substituição, que se junta como anexo IV. 

  

Palácio de São Bento, a 24 de fevereiro de 2021 

                     A Presidente da Comissão 

 

 

                  Maria Antónia de Almeida Santos 
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