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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Atualmente, milhares depessoas com deficiência estão sem conseguir aceder a prestações

sociais ou benefícios fiscais devido aos atrasos, que chegam a atingir largosmesese mesmo até

2 anos, na marcação de junta médica para obtenção de atestado médico de incapacidade

multiuso, quando a legislação estipula que tem de ser marcada até 60 dias após a apresentação

do respetivo requerimento.

Em meados do ano passado, a Associação Portuguesa de Deficientes confirmou esse atraso

“preocupante” e “abismal” na realização das juntas médicas, denunciando mesmo que “Temos

conhecimento que só agora algumas juntas médicas estão a chamar pessoas que apresentaram

o requerimento em 2020”.

Na região Centro serão mais de 40 mil as pessoas nessa situação, sendo que, só em Leiria,

esse número ascenderá a cerca de 4 mil.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, requerer ao

Ministro da Saúde, através de Vossa Excelência, informação concreta e precisa sobre:

Qual é exatamente o tempo médio de espera pela emissão de atestados de incapacidade

multiuso aos requerentes residentes no distrito de Leiria?

1.

Qual era, no final de 2022, o exacto número de requerentes de atestados de incapacidade

multiuso a residir no distrito de Leiria?

2.

Que medidas aprovou ou vai o Governo aprovar para reduzir o tempo de espera pela

emissão de atestados de incapacidade multiuso e quais são os objetivos quantificasos para o

final do ano, quer em termos de pessoas e de tempos de espera, tendo em conta,

designadamente, que a lei prescreve um prazo de 60 dias para a emissão?

3.



Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

JOÃO MARQUES(PSD)

JOÃO BARREIRAS DUARTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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