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Prefácio

Com o objetivo de manter os trabalhadores informados, a OGBL elaborou uma 
brochura intitulada «Estou doente, que fazer?». Nesta brochura estão contidas 
informações pormenorizadas sobre os seguintes temas:

• Como devo proceder em caso de incapacidade para o trabalho devido a doença?

• Quais as minhas obrigações perante o empregador e a Caixa Nacional de 
Saúde-CNS

• Quem é responsável pelo pagamento dos subsídios de doença? Qual será o 
montante do subsídio de doença?

• Direito de saída durante o período de doença. Quais os meus direitos e as 
minhas obrigações?

Esperamos que encontre nesta brochura a resposta para todas as suas questões.

Com o intuito de melhor defender os interesses de trabalhadores e pensionistas, a 
OGBL reivindica:

â	Uma política social de qualidade e uma política fiscal justa, bem como a 
indexação dos salários, pensões e outras prestações sociais que garantam o 
poder de compra de trabalhadores e pensionistas.

â	Uma política de emprego ofensiva e o desenvolvimento de um quadro 
legislativo relativo à permanência no posto de trabalho.

â	Um reforço do direito do trabalho e melhores garantias de proteção dos direitos 
dos trabalhadores e dos candidatos a emprego de todas as idades.

â	Criação de uma politica que garanta o acesso a uma habitação condigna a 
preços razoáveis.

â	A manutenção e o desenvolvimento do nosso sistema de segurança social 
(seguro de doença e maternidade, seguro de dependência e seguro de 
pensão)!

A OGBL é a força social ao serviço do trabalhador!

André Roeltgen
Presidente do OGBL
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Estou doente, 
 que fazer?

Incapacidade para o trabalho devido a doença ou acidente

Como deve proceder o trabalhador em caso de incapacidade para o trabalho? Quais 
as obrigações do trabalhador? Quais os direitos do trabalhador durante o período de 
incapacidade para o trabalho?

As respostas para todas estas questões encontram-se nesta brochura. 

 A)   Como devo proceder em caso de incapa-  
 cidade para o trabalho devido a doença 
  ou acidente?  

Em caso de incapacidade para o trabalho (período inicial de incapacidade para o 
trabalho ou prolongamento do período inicial respectivo), o trabalhador, residente no 
Grão-Ducado do Luxemburgo ou numa zona fronteiriça, está sujeito às obrigações 
perante o empregador (artigo L.121-6 do Código do Trabalho) e perante a Caixa Nacio-
nal de Saúde (CNS) (artigo 170 e seguintes dos estatutos da CNS). Estas obrigações 
devem também ser respeitadas quando o trabalhador se encontra no Luxemburgo 
ou no estrangeiro em situação de baixa por doença ou por razões familiares (artigo 
L.234-51 do Código do Trabalho 

1) Obrigações perante o(s) empregador(es)

Para todas as declarações de incapacidade para o trabalho ou de prolongamento 
do período inicial respectivo, o trabalhador residente ou fronteiriço deve proceder do 
seguinte modo:

i. ino primeiro dia de ausência, o trabalhador deve informar o(s) em-
pregador(es) ou respectivo(s) representante(s) sobre a sua incapaci-
dade para o trabalho.

Esta informação deve ser comunicada ao(s) empregador(es), ou respetivo(s) repre-
sentante(s), pelo próprio trabalhador ou por intermédio de uma terceira pessoa (por 
exemplo, cônjuge, outro membro da família, amigo, etc.). Esta informação deve ser 
comunicada por escrito (por exemplo, por fax/e-mail) ou oralmente (por exemplo, por 
telefone ou pessoalmente). Deve, contudo, ter-se em consideração que, caso esta in-
formação seja comunicada oralmente, recomenda-se fazê-lo na presença de uma ou 
mais testemunhas, sobretudo se o trabalhador mantiver uma relação litigiosa com o 
empregador.
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ii. no terceiro dia de ausência,o mais tardar,  o trabalhador deve en-
tregar ao(s) empregador(es) um certificado médico que ateste a sua 
incapacidade para o trabalho, bem como o período previsto.  

O prazo de notificação é de 3 dias de calendário (incluindo fins de semana e feria-
dos). Para se proteger contra um possível despedimento, de acordo com o disposto 
no artigo L.121-6 do Código do Trabalho, para além de provar que a declaração foi 
emitida no prazo fixado pelo empregador, o trabalhador deve ainda conseguir provar 
que o empregador a recebeu antes do fim do prazo de 3 dias de calendário.  

iii. Em caso de internamento hospitalar de urgência, o trabalhador dispõe 
de um prazo de 8 dias para entregar o certificado médico. 

Em caso de despedimento antes da entrega do certificado, e dentro do prazo de 8 dias, 
o despedimento é considerado nulo e sem efeito. Contudo, esta proteção não se aplica 
caso a incapacidade para o trabalho do trabalhador advenha de um acto criminoso 
ou delito, em que o trabalhador tenha participado de forma voluntária, ou no caso 
de o aviso ou a apresentação da declaração de incapacidade para o trabalho sejam 
efetuados após receção da carta de despedimento, ou, sendo caso disso, após receção 
da notificação da intenção de despedimento. As declarações de internamento hospi-
talar passadas pelo hospital não são consideradas justificações válidas. É sempre 
necessário apresentar um certificado de incapacidade para o trabalho.

Atenção: o empregador pode, no entanto, solicitar a entrega de um certificado de inca-
pacidade para o trabalho atestando a incapacidade para o trabalho desde o primeiro dia.
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2) Obrigações perante a CNS

A pessoa declarada incapaz para o trabalho pelo médico assistente deve apresentar 
à CNS o certificado de incapacidade para o trabalho num período máximo de 3 dias, a 
partir do primeiro dia de incapacidade para o trabalho ou do prolongamento do perío-
do inicial respetivo, servindo o carimbo dos correios de prova dessa data.

A pessoa deve fornecer à CNS o endereço completo (localidade, rua, numero, andar, 
etc.) do local onde irá permanecer durante o período de incapacidade para o trabalho. 
Se este endereço for diferente do endereço da residência habitual, este último deve ser 
indicado no certificado de incapacidade para o trabalho ou, na falta da mesma, deve 
ser comunicado por meio de chamada telefónica, fax ou e-mail à CNS. Atenção: salvo 
em caso de autorização prévia da CNS, de acordo com o disposto no Código da Se-
gurança Social e dos estatutos da CNS, o país de estadia indicado durante o período 
de incapacidade para o trabalho devido a doença ou acidente não pode ser diferente 
daquele onde a pessoa em questão está domiciliada ou afiliada.

Deve considerar-se que para a CNS, não é necessária a apresentação de um certi-
ficado médico que ateste a incapacidade para o trabalho, desde que o período de 
incapacidade não ultrapasse um ou dois dias de trabalho úteis. 

Apenas são aceites pela CNS, os formulários de incapacidade para o trabalho emi-
tidos por um médico. Por outro lado, apenas deve ser entregue à CNS o original do 
certificado que atesta a incapacidade, bem como a data final do período de incapa-
cidade para o trabalho.

Evidentemente, não podem ser levadas a cabo quaisquer adições, inscrições, rasuras, 
modificações ou complementações de dados pelo trabalhador com incapacidade, ou 
por um terceiro, nas secções do formulário destinadas ao preenchimento pelo médico, 
com risco para o trabalhador em questão de ficar sujeito a sanções previstas nas leis, 
regulamentos e estatutos, bem como à nulidade do certificado.

Atenção: Todos os certificados médicos médicos com efeito retroactivo superior 
a 2 dias, não são considerados válidos pela CNS, excepto a partir da data da sua 
emissão. Contudo, a CNS tem permissão para validar integral ou parcialmente o 
período de incapacidade para o trabalho com efeito retroativo. (*)

(*Nota: a disposição foi votada pelo Comité Directivo da CNS durante a reunião de 15 de maio de 2013 e 
entra em vigor a partir do dia 1 de Octobro de 2013 sob condição de ser aprovada pelo IGSS)
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 B) Subsídios de doença                  
 1)     Quem paga o subsídio de doença?

Em caso de incapacidade para o trabalho, o trabalhador tem direito a manter o salário 
do seu respectivo empregador (LFZ= Lohnfortzahlung) durante os 77 dias consecutivos 
de doença, e o resto do mês a que corresponde o 77.º dia. Este cálculo é feito com base 
num período de referência de doze meses consecutivos.

A título de exemplo: Tabela (*)

Ano de 2011

  Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dias
ITT(**) 3 28 31 30 15  0 2 2 1 0  1 1

Cálculo LFZ 3 31 62 92 92 92 92 92 92 92 92 92

  Encargo E E E E C C C C C C C C

Ano de 2012

  Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dias
ITT 5 2 1 3 0  0  1 0   0 5 0  0 

Cálculo LFZ 89 61 31 4 4 4 5 5 5 10 10 10

  Encargo C C E E E E E E E E E E

E Empregador

C CNS

Os encargos da entidade empregadora relativamente ao LFZ terminam no início do 
mês de maio de 2011

â	Final de abril de 2011 (início de maio de 2011): LFZ de 92 dias
Os encargos da entidade empregadora relativamente ao LFZ voltam a recair sobre a 
mesma em março de 2012

â	Final de fevereiro de 2012 (início de março de 2012): LFZ de 61 dias
(*tabela elaborada pela CNS
(**incapacidade de trabalho)

Por norma, o empregador recebe o reembolso de 80 % da remuneração do trabalha-
dor com incapacidade para o trabalho (doença ou acidente de trabalho/trajeto) pela 
Mutualidade. Durante o período experimental (limitado a 3 meses + fim do mês em 
curso), a Mutualidade reembolsa o empregador em 100 % sobre a remuneração paga 
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em caso de doença ou acidente de trabalho/trajeto (art. 54.º do Código da Segurança 
Social).  

Após este período, a CNS garante o pagamento do subsídio de doença.

Exceções: Em caso de cessação do contrato de trabalho (por exemplo, contrato de 
trabalho de duração determinada ou trabalho temporário, data final do praviso de 
despedimento, etc.), o empregador é apenas obrigado a garantir o pagamento do sa-
lário até à conclusão do referido contrato. Neste caso, o direito ao subsídio é garantido 
pela CNS, desde que o afiliado tenha mantido esta situação de afiliação durante um 
período consecutivo de seis meses, imediatamente antes da destituição da afiliação, 
e desde que a condição de continuidade da afiliação não se verifique devido a uma 
interrupção inferior a oito dias.

O direito a receber subsídio está limitado a um total de cinquenta e duas semanas, 
durante um período de referência de cento e quatro semanas (artigo 14.º do Código 
da Segurança Social). 

2)  Qual o montante do salário ou do subsídio em caso de doença?

No que se refere ao período de continuação do pagamento do salário em caso de 
doença, durante o período que termina no final do mês a que corresponde o 77.º dia de 
incapacidade para o trabalho, e durante um período de referência de doze meses con-
secutivos, o trabalhador tem direito a manter o respetivo salário e outros benefícios, 
em espécie e em numerário, inerentes ao contrato de trabalho ou, sendo caso disso, 
ao contrato colectivo como se o trabalhador tivesse continuado a trabalhar durante 
esse período.
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Relativamente ao período de doença assegurado pela CNS, o rendimento profissional 
do trabalhador corresponde: 

1. à remuneração de base mais elevada que faz parte da base tributável 
aplicável ao longo de um dos três meses que antecede o início do paga-
mento do subsídio; 

2. aos complementos e acessórios que fazem parte da base tributável para 
os 12 meses que antecedem o mês anterior ao inicio da incapacidade 
para o trabalho, sob condição que os mesmos sejam pagos mensalmente 
em espécie, com exceção da remuneração referente a horas extraordiná-
rias (artigos 10.º e 34.º do Código da Segurança Social).

 C)   Regime de saídas do doente                                                               
  (artigos 199.º a 214.º dos estatutos da CNS)

Por norma, a pessoa com incapacidade para o trabalho pode sair da sua residência 
para deslocações indispensáveis, tal como as consultas de controlo médico da Segu-
rança Social, as consultas com o médico assistente ou qualquer outro profissional de 
saúde, desde que a pessoa em questão consiga justificar essa saída.

1) Com exceção do princípio supramencionado, que direito têm os doentes 
de sair da sua residência durante o período de incapacidade para o tra-
balho?

Durante o período de incapacidade para o trabalho, não é permitida qualquer saída 
durante os cinco primeiros dias de incapacidade para o trabalho, independen-
temente de qualquer indicação em contrário presente no certificado médico de 
incapacidade para o trabalho. A partir do sexto dia de incapacidade para o trabalho 
(para saídas não contraindicadas pelo médico), os horários de saída autorizados são 
fixados entre as 10:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 18:00, independentemente 
de qualquer indicação em contrário presente no certificado médico de incapacidade 
para o trabalho.

As restrições relativamente aos horários de saída não se aplicam a pessoas sujeitas a 
licença de maternidade, licença de acolhimento, dispensa de trabalho para mulheres 
grávidas ou em período de amamentação, licença para assistência à família, licença 
de acompanhamento, nem às pessoas que tenham recebido uma licença para trata-
mento de saúde a meio-tempo.

Nos casos em que a incapacidade para o trabalho ultrapassa um período de seis 
semanas consecutivas, a partir do 43.º dia e a pedido, por escrito, da pessoa com 
incapacidade para o trabalho, a CNS pode suprimir uma ou mais restrições de saída 
previstas nos estatutos da CNS.
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2) Restrições/Interdições durante o período de incapacidade para o  
trabalho

Durante todo o período de incapacidade para o trabalho, sob pena de coima adminis-
trativa, o trabalhador não tem direito a:

â	exercer uma atividade incompatível com o seu estado de saúde;

â frequentar estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas ou estabeleci-
mentos de restauração, excepto para tomar uma refeição, desde o 1.o dia de 
incapacidade para o trabalho, mediante informação prévia da CNS, que pode 
ser feita por telefone, fax ou e-mail.

 Esta disposição não se aplica, contudo, a pessoas domiciliadas num destes 
estabelecimentos;

â participar em actividades desportivas (excepto em caso de indicação médica).

3) Controlo administrativo efectuado pela CNS

De uma maneira geral, o serviço competente da CNS pode proceder a um controlo 
das pessoas em período de interrupção laboral, de cada vez que é informada sobre a 
ausência profissional de um afiliado por motivo de uma incapacidade para o trabalho 
devido a doença ou acidente. A pessoa com incapacidade para o trabalho, residente 
e não-residente, pode estar sujeita a um controlo administrativo pela CNS a partir do 
1.o dia de incapacidade para o trabalho, com ou sem justificação de um certificado 
médico. O controlo administrativo pode ser efectuado fora das fronteiras do Grão-
Ducado do Luxemburgo.

Pode efetuar-se um controlo administrativo através do pedido por escrito, e devida-
mente fundamentado, do empregador.

O controlo administrativo é efetuado por fiscais ajuramentados destacados pela CNS. 
Os fiscais são portadores de carteira profissional.

Este controlo pode ocorrer na residência do doente, tendo em conta a morada indica-
da como o local de permanência entre as 8:00 e as 21:00. Não é aplicada qualquer 
restrição de horário, caso o controlo seja efectuado em locais públicos ou onde a pes-
soa com incapacidade para o trabalho recebe tratamento médico. Os fiscais podem 
efetuar vários controlos durante o mesmo dia. A pessoa com incapacidade para o 
trabalho deve evitar toda e qualquer circunstância que impeça o fiscal de entrar em 
contacto consigo (por exemplo, ter a campainha em bom estado de funcionamento). 

A pedido do fiscal, a pessoa com incapacidade para o trabalho é obrigada a apre-
sentar um documento de identificação oficial com fotografia. Aquando deste controlo 
administrativo, é mantido um registo (constatação de presença ou de contravenção). 
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Em caso de ausência, o fiscal deixa um aviso de passagem no local de controlo. Este 
aviso deve ser colocado, tanto quanto possível, numa caixa de correio. A pessoa com 
incapacidade para o trabalho deve justificar a sua ausência no período de 3 dias 
úteis, a partir da data de controlo.

Além disso, os empregadores são informados sobre o resultado dos controlos, relati-
vamente à constatação de todas as infrações dos estatutos. Contudo, o resultado é 
apenas comunicado após expiração do prazo durante o qual o afiliado pode justificar 
a sua ausência. 

O presidente da CNS e respetivo delegado podem aplicar sanções que consistem em 
coimas administrativas, de acordo com o previsto no artigo 16.º, alínea 2 do Código 
da Segurança Social às pessoas que incorram numa contravenção.

A coima administrativa não pode ultrapassar em 3/30 a remuneração de base que 
serve como base tributável cotizável para os subsídios de doença. 

As decisões referentes às sanções aplicadas são susceptíveis de oposição e recurso, 
de acordo com o previsto no Código da Segurança Social. O Comité Directivo tem com-
petências para responder às oposições. O Comité Directivo pode dispensar a aplica-
ção da coima. O Conselho Arbitral da Segurança Social decide, em última instância, 
sobre os litigios que não ultrapassem o valor máximo de mil duzentos e cinquenta 
euros. Pode ser efectuado um Apelo da sentença do Conselho Arbitral sempre que 
o valor do litígio ultrapasse essa soma. O Apelo é apresentado perante o Conselho 
Superior da Segurança Social.

A CNS pode proceder à compensação da coima administrativa através do reembolso 
futuro de prestações em espécie, pagamento directo do subsídio ao mesmo afiliado 
ou, de acordo com o artigo 441.º do Código da Segurança Social, um crédito que o 
afiliado tem em relação a outra instituição de segurança social.

4) Controlo efetuado pelo Controlo Médico da Segurança Social (CMSS)

A par do controlo administrativo, as pessoas com incapacidade para o trabalho po-
dem também ser sujeitas a um controlo médico. Mediante convocatória da CNS, o mé-
dico-conselheiro do Controlo Médico da Segurança Social efectua um exame médico e 
formula um parecer relativamente à capacidade de trabalho das pessoas em causa.

Os estatutos enumeram os diferentes casos que podem ser alvo de uma apreciação 
oficiosa. 

A título de exemplo: podem ser alvo de uma apreciação oficiosa as pessoas que apre-
sentem um certificado médico, que tenha sido passada por um médico cuja emissão 
de declarações médicas exceda uma frequência considerada razoável, de acordo com 
o estabelecido na convenção da União das Caixas de Doença (UCM) com a Associação 
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dos Médicos e Dentistas (AMMD), ou por um médico que tenha sofrido uma sanção 
disciplinar definitiva.

5) Contra-exame médico a pedido do empregador efetuado por um médico 
da sua escolha

Nos casos em que o empregador tenha dúvidas relativamente à veracidade da doença 
do trabalhador ou considere estar na presença de um certificado médico de favor. Com 
base na jurisprudência, o empregador pode, por conseguinte, solicitar que o trabalha-
dor seja submetido a novo exame médico, mesmo durante o período de doença me-
dicalmente confirmado, efectuado por um médico da sua escolha O trabalhador não 
pode recusar este novo exame sem apresentar motivos válidos. Caso o trabalhador 
recuse submeter-se a este contra-exame sem apresentar uma justificação válida ao 
empregador, este está a incorrer numa falta grave. Consequentemente, deixa de estar 
protegido contra um despedimento previsto no artigo L.121-6 do Código do Trabalho.

Contudo, se o trabalhador se submeter ao contra-exame, a declaração emitida por 
este médico não tem qualquer predominância sobre a declaração apresentada pelo 
trabalhador. Esta declaração não pode, por si só, excluir o valor do certificado passado 
pelo médico do trabalhador. O empregador deve procurar a opinião de um terceiro mé-
dico para que este assuma uma das posições. (Tribunal de 2ª Instância, 13 de julho 
de 2006, n.° 30360). Num acórdão de 8 de fevereiro de 2001 (n.° 24714), o Tribunal de 
2ª Instância adotou a mesma posição e decidiu que apenas a declaração do médico 
conselheiro não é suficiente para ilidir a presunção de incapacidade para o trabalho 
resultante da declaração emitida pelo médico responsável.

Apenas nos casos em que um terceiro médico conclui que o trabalhador está apto a 
trabalhar, o empregador pode, de forma válida, proceder ao despedimento com pré-
-aviso, sem ter de esperar pelo final do período de proteção contra o despedimento.

 D) Em caso de incapacidade para o trabalho          
     por período prolongado                                                
Nos casos em que o trabalhador permanece incapaz para o trabalho por um período 
que atinja as 6 semanas, ao longo de um período de referência de 16 semanas, este 
recebe, por parte da CNS, um relatório médico circunstanciado (Formulário R4) que 
deve ser entregue, devidamente preenchido, pelo médico assistente o mais rapida-
mente possível. Atenção: Se o formulário R4 não for entregue ao CMSS, a CNS pode 
recusar-se a pagar os respectivos subsídios.

O subsídio é concedido durante o período em que se verifica a incapacidade para o 
trabalho, de acordo com avaliação do CMSS. O direito a receber o subsídio está limi-
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tado a um total de 52 semanas, durante um período de referência de 104 semanas, 
independentemente da causa, caso os períodos de incapacidade para o trabalho se-
jam, ou não, interrompidos por períodos de regresso ao trabalho. (Consultar também 
a secção B) Subsídios de doença)

O relatório médico circunstanciado permite ao CMSS analisar antecipadamente a si-
tuação médica de um trabalhador que se encontre doente durante um período prolon-
gado e de o encaminhar para um sistema de assistência adequado. A título de exem-
plo: para a CNAP para um eventual pedido da pensão de invalidez, para a Comissão 
Mista para um eventual pedido de recolocação profissional, para a AAA no âmbito de 
um acidente de trabalho/trajeto ou de uma doença profissional.

Com base neste relatório, o CMSS pode convocar o trabalhador para se submeter a um 
contra-exame médico ou deliberar directamente sobre esse dossier. Se o trabalhador 
recusar ser submetido a novo exame, sem motivo válido, dentro do prazo imposto para 
execução do exame médico com o médico conselheiro do CMSS, a CNS pode suspender 
o pagamento do subsídio de doença.

â    Existem várias hipóteses:

1. O CMSS constata que a incapacidade para o trabalho está justificada. O 
CMSS pode autorizar, se for caso disso, a continuação do pagamento do sub-
sídio de doença relativo à incapacidade para o trabalho. O CMSS irá voltar a 
avaliar a situação do trabalhador, convocando-o posteriormente para efec-
tuar exames médicos.

2. O CMSS constata a incapacidade para o trabalho face ao mercado geral 
de trabalho. O trabalhador é considerado incapaz, caso tenha sofrido uma 
perda da capacidade de trabalho que o impeça de desempenhar as funções 
da profissão anteriormente exercida, bem como qualquer outras funções que 
correspondam às suas capacidades e aptidões. É possível, nestes casos, 
solicitar uma pensão de invalidez.

 Em caso de recusa da pensão de invalidez pela Caixa Nacional de Seguro de 
Pensão (CNAP) o afiliado pode, se for caso disso, apresentar uma declaração 
de oposição num prazo de 40 dias, a partir da data de notificação da decisão. 
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O Comité Diretivo da CNAP tem competências para responder às oposições. 
Por outro lado, o trabalhador dispõe de meios de recurso de direito comum 
perante o Conselho Arbitral e o Conselho Superior da Segurança Social pre-
vistos no Código da Segurança Social.

3. O CMSS constata uma incapacidade para ocupar o último cargo desempe-
nhado. O trabalhador pode então beneficiar de medidas de recolocação pro-
fissional (externa ou interna à empresa) com vista a favorecer, a longo prazo, 
a sua reinserção profissional. 

 Atenção: o subsídio inerente a uma atividade exercida antes de ser verifica-
da a incapacidade para exercer as funções do último cargo desempenhado 
termina no dia da notificação da decisão da Comissão Mista sobre a recolo-
cação, em aplicação do título V do livro V do Código do Trabalho (Artigo 15.º 
alínea 3 do Código da Segurança Social).

 Em seguida, é a Comissão Mista que toma a decisão relativamente à recolo-
cação profissional. Esta decisão é suscetível de recurso perante o Conselho 
Arbitral da Segurança Social durante um período de 40 dias a partir da noti-
ficação da decisão. 

 Atenção: em caso de recurso interposto pelo trabalhador contra a decisão de 
recolocação interna, o contrato de trabalho é suspenso até ao termo definiti-
vo do recurso.

4. O trabalhador está apto para trabalhar, por conseguinte, o seu estado de 
saúde já não justifica a sua ausência. O parecer do CMSS é transmitido à 
CNS, que, por sua vez, informa o trabalhador sobre a data inicial de capaci-
dade para o trabalho (regresso ao activo) e do não pagamento do subsídio de 
doença.

 Atenção: As declarações de incapacidade para o trabalho estabelecidas ao 
longo das 12 semanas seguintes não darão lugar ao pagamento de subsídios 
de doença, a não ser que estejam relacionadas com um novo facto médico, 
justificado de modo detalhado pelo médico assistente e aceite enquanto tal 
pelo CMSS.

 Contra a decisão de suspensão do pagamento do subsídio de doença tomada 
pela CNS, o trabalhador pode apresentar uma oposição junto do presidente 
do Comité Diretcivo no prazo de 40 dias, a partir da data da notificação da 
decisão. O Comité Directivo tem competências para responder às oposições. 
Por outro lado, o trabalhador dispõe de meios de recurso de direito comum 
perante o Conselho Arbitral e o Conselho Superior da Segurança Social pre-
vistos no Código da Segurança Social.


