Reunião n.º 17/2019 – 27/02/2019

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata da Reunião anterior;

Ponto 3.

Reunião realizada em 19/02/2019 com a Sra. Ministra da Saúde;

Ponto 4.

Seguimento da Resolução n.º 2/2019;

Ponto 5.

Projeto de Parecer sobre Convenções – Critérios e Convenção Tipo;

Ponto 6.

Outras Prioridades para a ADSE e para o CGS. Informações e debate;

Ponto 7.

Marcação da próxima reunião.

O CGS procedeu a uma análise da reunião realizada com o Governo, em 19/02/19 em que
estiveram presentes os Secretários de Estado do Orçamento e Adjunto e da Saúde.

Pelo CGS foi solicitado ao Governo a necessidade de apoiar a ADSE e, em particular o
Conselho Diretivo, no processo negocial com os Prestadores de Saúde, visando a publicação das
novas Tabelas do Regime Livre e do Regime Convencionado e a resolução do processo das
Regularizações.

O CGS salientou a importância e urgência do Governo aprovar o Alargamento proposto aos
Contratos Individuais de Trabalho, por razões de Justiça e Sustentabilidade. O diploma abrange
igualmente a solução para os chamados “arrependidos”.

Foi destacada a necessidade de reforçar os recursos humanos da ADSE, nomeadamente
com vista a uma melhor resposta aos Beneficiários e aos Prestadores de Saúde e maior combate
aos abusos e à fraude.

O CGS chamou atenção para a necessidade do Governo resolver processos pendentes
como os isentos, as relações com os Açores e a Madeira e o despacho das ajudas de custo.

Nesta reunião do CGS procedeu-se também a uma análise detalhada do processo negocial
com os Prestadores de Saúde, no seguimento da Resolução n.º 02/19.
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O CGS iniciou ainda a discussão dos Critérios e da Convenção Tipo, ficando agendada a
discussão do Projeto de Parecer para a próxima reunião. O CGS considerou muito urgente que,
independentemente de tal Parecer, se iniciasse o processo de celebração de novas Convenções.
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