
Baixasmédicas em
papel acabaram
para evitar fraudes

Agoraos certificados de
incapacidade temporária
só podem ser entregues
emversão impressa por
motivos de forçamaior

Os Certificados de Incapacidade
Temporária CIT são desde este
domingo obrigatoriamente trans
mitidos electronicamente entre os
serviçosde saúdeedaSegurançaSo
cial para evitar fraudes no subsídio
dadoença Amedidavisa o reforço
da eficácia do sistema de segurança
social na atribuição das prestações
no âmbitodas eventualidadesdedo
ençaedematernidade paternidade
e adopção conforme disposto na
portaria publicadanoinício de Julho
em Diário da República
Este diploma altera assimomode

lo do CIT para efeitos de atribuição
do subsídio de doença no âmbito
do sistema previdencial passandoa
terque ser transmitido electronica
mente doServiçoNacional deSaúde
para a Segurança Social O modelo
CIT apenas poderá ser usado em
versão impressa exclusivamente
nas situações em que não seja pos
sível a sua transmissão electrónica
pormotivos de forçamaior
A certificação da incapacidade

temporária é efectuada através de
atestado médico designado por
CIT autenticado pela aposição das
vinhetas do médico e do estabele

cimento de saúde e comunicado
por via electrónica aos serviços de
segurança social pelos serviços de
saúde EmJunho o então secretário
de Estado da Solidariedade e Segu
rança Social Marco António Costa
revelou terem sido detectadas mi
lhares de baixas médicas que não
obedeciam aos requisitos legais e
garantiu que oGoverno seria com
pletamente intransigente comeste
tipo de situações
Naaltura questionadona Comis

são de Segurança Social e Trabalho
sobre osmilharesdebaixasmédicas
que nãoobedecem aos requisitos le
gais MarcoAntónio Costa adiantou
que tinha já pedido a colaboraçãoda
PJ edo InstitutodeSegurançaSocial
e da Administração Central do Sis
tema de Saúde ACSS O objectivo
era a análise de toda a situação re
lacionada com as suspeitas baixas
fraudulentas
Na audição o governante adian

tou que em 2011 foram inseridos
no Sistema de InformaçãoNacional
dasUnidade de Saúde 10 996 certi
ficados de incapacidade temporá
ria CIT sem indicação do código
da unidade de saúde e 5347 sem o
código da cédula profissional do
médico
Para esclarecer a situação Marco

António Costa disse ainda ter pedi
do o levantamento dos 500 maio
res prescritores médicos edosmil
maiores beneficiários de baixas Até
à data não foram divulgadasquais
quer conclusões relacionadas com
estas diligências Lusa
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