Ata Resumo da Reunião n.º 25/2019 – 10/10/2019

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

Tabelas em Regime Convencionado – Ponto de situação;

Ponto 4.

Admissão de Pessoal – Ponto de situação;

Ponto 5.

Celebração de Novas Convenções – Ponto de situação;

Ponto 6.

Situação dos Reembolsos em Regime Livre – Ponto de situação;

Ponto 7.

Alargamento – Ponto de situação;

Ponto 8.

Celebração de Acordos de Capitação – Ponto de situação;

Ponto 9.

Plano de Atividades para 2019 – Discussão Geral;

Ponto 10. Outras Informações e assuntos diversos;
Ponto 11. Marcação da próxima reunião.

Foram aprovadas, por unanimidade, a Ata da última reunião e a Ata Resumo, tendo esta
sido colocada no Portal da ADSE, na área do CGS.

Sobre as Tabelas do Regime Convencionado, o Conselho Diretivo informou que não houve
evolução relevante.

O CGS manifestou grande preocupação com este facto, bem como sobre a não evolução
de dossiers relevantes e sobre a falta de informação aos Beneficiários.

O CGS reiterou o pedido de informação sobre as alterações propostas pelo Conselho
Diretivo e sobre o impacto financeiro.
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O CGS recomendou ao CD uma política de não discriminação por parte da ADSE a todos
os Prestadores de Saúde e a necessidade de ser apresentada uma proposta final ao CGS até 15
de dezembro, para emissão de Parecer.

Na admissão de Pessoal, continuam a verificar-se graves carências de pessoal, em
particular na área dos Reembolsos e também nas Juntas Médicas.

Não teve evolução o concurso externo e o concurso interno de mobilidade, a decorrer tem
tido algumas respostas. Foram contratados 10 trabalhadores, através de uma empresa externa
para apoiar a área dos Reembolsos.

O CGS registou com muita preocupação a falta de evolução na área do recrutamento.

O CGS insistiu com a celebração de Protocolos com os Governos Regionais dos Açores e
da Madeira.

Na Celebração de Novas Convenções verifica-se que desde setembro não foram celebradas
novas Convenções.

O CGS regista esta situação com preocupação. O Conselho Diretivo comprometeu-se a dar
informação, por escrito, sobre quantos prestadores candidatos a Convenção fecharam os
respetivos processos.

O CGS solicitou informação, por escrito, sobre pedidos pendentes relativos a Hospitais,
quer das IPSS, quer do setor privado e sobre as situações de adesão ou saída de médicos e
pedido de aumento de valências.

Sobre os Reembolsos em Regime Livre, verifica-se que estão muito atrasados, tendo o
Conselho Diretivo informado que estão em lenta recuperação.

Sobre o Alargamento o Conselho Diretivo informou que não há qualquer informação do
Ministério das Finanças, onde o assunto se encontra para análise.

Sobre os Acordos de Capitação o CGS foi informado que o assunto está dependente de um
Despacho, que está pendente no Ministério das Finanças.
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Foi solicitada informação sobre os novos inscritos, desde 2018 dos Municípios,
discriminando as Juntas de Freguesia, e os Organismos da Administração Central e Regional.

Sobre o Plano de Atividades para 2019, o CGS decidiu, por maioria, discutir na próxima
reunião um Parecer orientador, considerando que este documento não foi apresentado pelo
Conselho Diretivo em tempo útil.

O CGS insistiu na urgência da apresentação do Plano de Atividades para 2020.

Foi distribuído o Relatório de Auditoria do IGAS que será objeto de análise em próxima
reunião.
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