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Reunião n.º 19/2019 – 4/4/2019 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;  

Ponto 2. Aprovação da Ata e da Ata Resumo da Reunião anterior;  

Ponto 3. Revisão da Lei de Bases da Saúde – Audição; 

Ponto 4. Revisão de Tabelas do Regime Livre e Convencionado – Discussão Geral; 

Ponto 5. Informação do Conselho Diretivo sobre Matérias em curso, nomeadamente: 

- Negociação com os Prestadores de Saúde; 

- Medidas de combate à Fraude; 

- Admissão de Novos Trabalhadores; 

- Seguimento dado aos Pareceres do CGS. 

Ponto 6. Outros assuntos. 

O Conselho Geral de Supervisão foi informado sobre a intervenção da ADSE na audição 

pelo GT criado pela Comissão de Saúde para a revisão da Lei de Bases da Saúde, documento 

que se encontra em anexo. 

Sobre a revisão da Tabela do Regime Convencionado, o Conselho Diretivo comprometeu-

se a apresentar uma proposta, junto com a respetiva metodologia de elaboração, até 15 de abril. 

O CGS decidiu criar um Grupo de Trabalho para elaboração do projeto de Parecer sobre 

esta Tabela, que terá a sua primeira reunião em 23 de abril. 

O CGS registou não ter ainda sido dado resposta a nenhum dos Requerimentos 

apresentados ao Conselho Diretivo, pedindo informações. 

O CGS foi informado pelo Conselho Diretivo do Memorando para abertura de negociações 

com alguns Prestadores de Saúde em fase de assinatura. 

O CGS considerou que as negociações, embora com procedimentos diversos, devem ser 

feitas com a generalidade dos Prestadores de Saúde envolvidos. 
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Foram abordadas as questões relativas ao combate à fraude e à admissão de novos 

trabalhadores. 

Não foi dada informação sobre o seguimento dado pelo Conselho Diretivo aos Pareceres 

do CGS. 

O CGS decidiu abordar a revisão do resumo publicado do Estudo de Sustentabilidade. 

A próxima reunião do CGS foi agendada para 9 de maio. 


