
  

  Anexo II 

 

Grupo Parlamentar 

                   Texto de substituição ao PJL n.ºs 512/XIV/2.ª BE 

PROJETO DE LEI N.º 512/XIV/2.ª 

 

MEDIDAS PARA A RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE DAS JUNTAS 

MÉDICAS DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADES 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente Lei estabelece medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas 

de avaliação de incapacidades. 

 

Artigo 2.º 

Acesso automático a atestado 

1 – No caso de diagnóstico de patologia que geralmente confere um grau de 

incapacidade de 60% ou superior o atestado médico de incapacidade multiuso é emitido 

de forma automática, sendo dispensada a comparência em junta médica. 

2 – Para além das situações abrangidas pelo número anterior, pode ainda ser dispensada 

a presença física para realização de junta médica sempre que tal não se justifique. 

2 – Para efeitos dos números anteriores, a Direção Geral de Saúde publica, no prazo de 

15 dias a partir da publicação da presente Lei, a lista de situações que conferem 

atribuição automática de atestado médico de incapacidade multiuso, assim como a lista 

de situações que dispensam a presença física para realização da junta médica. 

 



Artigo 3º 

Recuperação da atividade das juntas médicas  

1 - As juntas médicas são compostas por médicos especialistas, integrando um 

presidente e dois vogais efetivos, sendo o presidente substituído, nas suas faltas e 

impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 

2 – Os membros das juntas médicas têm, preferencialmente, competência em avaliação 

do dano corporal ou comprovada experiência em juntas médicas. 

3 – A junta médica pode integrar, sempre que considere necessário, médicos de outras 

especialidades, tendo em conta a situação clínica e a patologia do utente que requereu a 

avaliação de incapacidades. 

4 – Cabe a cada ARS, I.P. assegurar a constituição e funcionamento das juntas médicas e 

aos ACeS a constituição de equipas de secretariado para apoio administrativo às juntas 

médicas. 

 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor e vigência 

1 - A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

2 – A presente lei vigora enquanto existir atividade de juntas médicas por recuperar. 

 

Assembleia da República, 22 de fevereiro de 2020. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 


