Ata Resumo da Reunião n.º 24/2019 – 12/09/2019

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da Reunião anterior;

Ponto 3.

Tabelas em Regime Convencionado – Apresentação do Projeto pelo Conselho
Diretivo; Discussão Geral;

Ponto 4.

Situação do Pessoal e dos Reembolsos em Regime Livre;

Ponto 5.

Situação Geral da ADSE – Situação Financeira; Regularizações; Cativações;
Preparação do Orçamento para 2020 e Alargamento;

Ponto 6.

Outras Informações e assuntos diversos;

Ponto 7.

Marcação da próxima reunião.

O CGS analisou o projeto de Tabelas remetido pelo Conselho Diretivo, que deu informações
adicionais sobre a metodologia seguida para a sua elaboração.

O CGS foi informado que não há alterações nos copagamentos pagos pelos beneficiários,
que se mantém em igual percentagem do preço global.

O projeto está em discussão com alguns Prestadores de Saúde, tendo o CGS recomendado
que a discussão seja alargada e que a proposta final seja enviada ao CGS, para emissão de
parecer, até meados de dezembro.

Foi analisada a Comunicação do Conselho Diretivo relativa aos medicamentos oncológicos,
tendo sido recomendado uma informação adicional aos Beneficiários.

O Conselho Diretivo informou que a assinatura dos Acordos de Capitação com as Juntas
de Freguesia está dependente de despacho do Governo sobre os valores, devido à alteração da
situação dos Açores e da Madeira. A ADSE aguarda este despacho.

Do mesmo modo se aguarda a publicação de diploma legal sobre o Alargamento aos
trabalhadores com Contrato Individual de Trabalho.
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Foi discutida a situação do Orçamento e do Plano de Atividades para 2020, face à
obrigatoriedade de as propostas da ADSE serem enviadas ao Governo acompanhadas do parecer
do CGS.

O CGS analisou a situação dos concursos para reforço do pessoal, situação vista com a
maior preocupação face aos atrasos que se estão a verificar com os reembolsos devidos aos
beneficiários, em regime livre.
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