
 

 

N/Ref. 118/14                   Angra do Heroísmo, Outubro de 2014 

 
Assunto: CERTIFICADO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO (CIT). 

  
Caro Associado, 
 

Conheça o novo modelo de Atestado Médico! 
 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Portaria n.º 54/2014, de 8 de Agosto, que vem 

proceder à alteração dos artigos 2.º e 3.º da Portaria n.º 45/2011, de 17 de Junho. 

 
Com a publicação da presente portaria, passa a ser utilizado um novo modelo de “Atestado 

Médico”, entendendo-se por CIT (Certificado de Incapacidade Temporária), a declaração de 

médico do Serviço Regional de Saúde (SRS), para efeitos de abono da prestação social, 

atestando que um beneficiário se encontra incapacitado, por motivo de doença e por um 

período determinado, de exercer atividade profissional. 

 
Esta certificação de incapacidade temporária para o trabalho é efetuada pelo médico do 

Serviço Regional de Saúde, em impresso de modelo oficial, designada por CIT, com base em 

ato médico de verificação da situação de doença, e é fundamentado nas informações 

constantes da ficha clínica relacionadas com a mesma. 

 
O CIT é concedido apenas nas seguintes situações: 

a) Doença Natural; 

b) Doença resultante de acidente; 

c) Nos termos do n.º 3 do art. 16 do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro; 

d) Assistência a familiares doentes; 

e) Doença profissional; 

f) Acidente de trabalho; 

g) Gravidez de risco clínico; 

h) Interrupção da gravidez. 

 
Este certificado é emitido em triplicado, destinando-se um exemplar a ser entregue pelo 

utente aos serviços de segurança social, outro à entidade patronal, devendo o utente manter o 

terceiro exemplar em sua posse, para referência própria e para apresentação nos serviços de 

saúde. O CIT é enviado por via eletrónica pelos serviços de saúde para a segurança social. 



 

 

O modelo do CIT é o constante do anexo à presente portaria da qual faz parte integrante. 

 
A presente portaria entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014 e não dispensa sua leitura 

que poderá consultar no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1412789915.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1412789915.pdf

