
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
DIREÇÃO DE APOIO PARLAMENTAR

DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO

    Informação n.º 20 / DAPLEN / 2022                                                            20 de outubro

Assunto: Redação final dos Projetos de Lei n.ºs 71/XV/1.ª (BE) e 88/XV/1.ª (PAN)

Considerando o disposto no artigo 156.º do Regimento da Assembleia da República e na 

alínea m) do artigo 9.º da Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004, de 16 de fevereiro,

junto se anexa o texto final dos Projetos de Lei n.ºs 71/XV/1.ª (BE) e 88/XV/1.ª (PAN), aprovado

em votação final global a 14 de outubro de 2022, para envio ao Presidente da Comissão de 

Saúde.

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais.

Destacamos ainda as seguintes sugestões de redação final, encontrando-se todas realçadas,

a amarelo, no projeto de decreto da Assembleia da República:

Título do projeto de decreto

Tendo em conta as regras de legística forma e a epígrafe do artigo 29.º («Compensação 

associada às atividades específicas dos médicos») do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de 

agosto:

Onde se lê:

«Elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associados às atividades 

específicas dos médicos (Alteração ao Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto)»

Deve ler-se:

«Elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades 

específicas dos médicos, alterando o Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto»
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Artigo 1.º do projeto de decreto

Sugere-se a uniformização do objeto com o título e a menção à alteração anterior ao decreto-lei 

neste artigo, em vez de constar no proémio do artigo 2.º:

Onde se lê: 

«A presente Lei procede à 2ª alteração ao Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico da organização e funcionamento das unidades de saúde familiar 

(USF) e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a 

remuneração a atribuir aos elementos que integram as USF de modelo B, de forma a eliminar 

qualquer discriminação de género nos critérios avaliativos da prática clínica.»

Deve ler-se: 

«A presente lei elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada 

às atividades específicas dos médicos, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

298/2007, de 22 de agosto, que estabelece o regime jurídico da organização e funcionamento 

das unidades de saúde familiar (USF) e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos 

que as constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integram as USF de 

modelo B, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2017, de 21 de junho»

Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto

(constante do artigo 2.º do projeto de decreto)

N.º 1

Dado que o termo «vigilância» foi substituído por «acompanhamento» nas alíneas do n.º 1 do 

presente artigo 29.º e no n.º 3 do artigo 38.º, sugere-se que o mesmo seja feito quanto à redação 

vigente1 do proémio do n.º 1:

Onde se lê: 

«[…]:»

                                                          
1 «1 - A compensação prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo anterior e no n.º 3 do artigo 38.º está associada 
ao aumento das unidades ponderadas da lista mínima de utentes dos médicos e dos enfermeiros por força 
das atividades específicas de vigilância a utentes vulneráveis e de risco, segundo orientações técnicas da 
Direção-Geral da Saúde, nos termos seguintes:»
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Sugere-se: 

«A compensação prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo anterior e no n.º 3 do artigo 38.º 

está associada ao aumento das unidades ponderadas da lista mínima de utentes dos 

médicos e dos enfermeiros por força das atividades específicas de acompanhamento a 

utentes vulneráveis e de risco, segundo orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, 

nos termos seguintes:»

N.ºs 2 e 3

Foi inserida a menção aos n.ºs 2 e 3 do artigo 29.º, por parecer resultar claro deste processo 

legislativo que os mesmos mantêm a sua redação vigente.

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto

(constante do artigo 2.º do projeto de decreto)

N.º 3

Dado que a expressão «unidade contratualizada» é previamente descodificada para a sigla

«UC» no artigo 30.º do decreto-lei, sendo esta sigla empregue nesse mesmo artigo quer no 

singular, quer no plural:

Onde se lê: 

«(…) das unidades contratualizadas (UC) referentes às atividades específicas decorrentes do 

acompanhamento de pessoas em idade fértil ou sexualmente ativas, do acompanhamento de 

gravidezes, do acompanhamento de crianças do nascimento até ao segundo ano de vida, do 

acompanhamento de utentes diabéticos e de utentes hipertensos (…)»

Sugere-se: 

«(…) das UC referentes às atividades específicas decorrentes do acompanhamento de pessoas 

em idade fértil ou sexualmente ativas, de gravidezes, de crianças desde o nascimento até ao 

segundo ano de vida, de utentes diabéticos e de utentes hipertensos (…)»

À consideração da comissão competente.

Os assessores parlamentares Rafael Silva e Ricardo Fernandes


