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Reunião n.º 6/2018 – 26/04/2018 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos; 

Ponto 2. Aprovação da Ata da Reunião anterior; 

Ponto 3. Discussão e Votação do projeto de Parecer sobre a Prestação de Contas do 

Exercício de 2017; 

Ponto 4. Discussão e Votação do projeto de Parecer sobre o Alargamento da ADSE aos 

Contratos Individuais de Trabalho e aos trabalhadores que não aderiram no 

prazo legal ou renunciaram expressamente; 

Ponto 5. Informação sobre a Rede de Parceiros da Rede Convencionada; 

Ponto 6. Tabelas da Rede Convencionada e do Regime Livre – Ponto de situação; 

Ponto 7. Elaboração do Estudo de Sustentabilidade – Ponto de Situação; 

Ponto 8. Análise das Exposições ao CGS no 1.º Trimestre de 2018; 

Ponto 9.  Discussão sobre o Plano Estratégico para o triénio 2018 – 2020; 

Ponto 10. Informações; 

Ponto 11. Marcação da próxima reunião. 

Participou na reunião o Fiscal único, Dr. José Martinho Soares Barroso 

O CGS aprovou o Parecer n.º 05/2018 referente à Prestação de Contas do exercício de 

2017, entregue pelo Conselho Diretivo e a submeter ao Tribunal de Contas até 30 de abril (Ver 

Site). 

O Dr. José Barroso entregou a Certificação Legal das Contas do ROC e o Relatório e Parecer 

do Fiscal Único, tendo manifestado reservas sobre os 180 Milhões de Euros em Dívida, sobretudo 

referentes ao SNS e às Regiões Autónomas. 

O Conselho Diretivo entregou o Relatório de Atividades referente a 2017. 
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O Parecer, cujo projeto foi elaborado pelo Conselheiro Eugénio Rosa, foi aprovado por 

unanimidade em votação final global, tendo na votação na especialidade a alínea a) na página 

6 sido aprovada com 2 votos contra e a alínea b) com 1 voto contra. 

O Conselho Diretivo deu informações sobre a Rede de Prestadores, em criação, tendo sido 

discutidos os cuidados a ter com a mesma. 

O Presidente do Conselho Diretivo prestou informações sobre: 

• As matérias que vão ser integradas no DLEO, nomeadamente as referentes às 

Tabelas do Regime Convencionado, às Juntas Médicas, à regularização da situação 

das Regiões Autónomas, à ADSE poder prescindir dos originais dos documentos 

enviados para reembolso e aos Protocolos a estabelecer com as Finanças e a 

Segurança Social, relativamente ao acesso a dados; 

• A abertura da Loja da ADSE no Porto, localizado no Hospital da Prelada; 

• O novo sistema de atendimento telefónico a entrar em vigor em maio. 

O CGS analisou a situação de elaboração do Relatório de Sustentabilidade. 

O CGS foi informado sobre a reunião que uma Delegação do Conselho realizou com a 

Senhora Secretário de Estado da Saúde, em particular sobre as queixas do CGS relativamente 

ao não seguimentos dos Pareceres e Resoluções. Referiu-se não ter havido ainda a nomeação 

do Conselheiro Eugénio Rosa para o Conselho Diretivo, proposto pelos representantes dos 

Beneficiários. 

Foram adiadas para próxima reunião, a discussão dos pontos 4 (Alargamento) e 9 (Plano 

Estratégico para o Triénio 2018-2020). 


