Ata Resumo da Reunião n.º 26/2019 – 11/11/2019

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

Pedidos de reunião ao novo Governo;

Ponto 4.

Análise do Relatório do Tribunal de Contas;

Ponto 5.

Plano de Atividades para 2019 – Parecer;

Ponto 6.

Tabelas em Regime Convencionado – Ponto de situação;

Ponto 7.

Admissão de Pessoal – Ponto de situação;

Ponto 8.

Situação dos Reembolsos em Regime Livre – Ponto de situação;

Ponto 9.

Outras Informações e assuntos diversos;

Ponto 10. Marcação da próxima reunião.

Foi analisado o Relatório do Tribunal de Contas sobre a ADSE, que emite múltiplas
Recomendações para a gestão da competência do Conselho Diretivo e também crítica a atuação
do Governo, que não dá o devido seguimento às propostas da ADSE, particularmente no relativo
ao Alargamento e à Sustentabilidade.

O CGS solicitou que lhe seja dada informação sobre as medidas tomadas pelo Conselho
Diretivo relativas às propostas do Tribunal de Contas.

O CGS emitiu parecer sobre o Plano de Atividades para 2019, que foi aprovado por maioria,
estando o mesmo publicado no Site do CGS no Portal de ADSE. O mesmo Parecer contém várias
propostas para a elaboração pelo Conselho Diretivo da proposta do Plano de Atividades para
2020.

Foi apresentada uma Declaração de Voto por 5 Conselheiros, que está anexa ao Parecer
aprovado.

1

O CGS insistiu na necessidade de apresentação do Plano de Atividades para 2020, para
emissão do Parecer relativo à Proposta de Orçamento da ADSE para 2020.

O Conselho Diretivo informou que foi fixada a data limite de 15 de novembro para
apresentação dos contributos dos Prestadores de Saúde relativos à revisão da Tabela do Regime
Convencionado. O CGS insistiu na apresentação da proposta do Conselho Diretivo na primeira
quinzena de dezembro.

O Conselho Diretivo informou sobre a publicação em Diário da República do Concurso
Externo e de recrutamento e do Concurso para Dirigentes, considerando o CGS como
fundamental o rápido reforço dos meios humanos da ADSE.

O CGS solicitou reuniões aos Ministros da Saúde, das Finanças e da Administração Pública,
que considera importantes e urgentes.
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