Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, I.P.

Resolução N.º 1/2020
Programação de Pareceres do CGS

1. Está prevista a apresentação ao CGS de propostas importantes do Conselho Diretivo para
emissão de pareceres, nomeadamente:
•

Propostas de Tabelas do Regime Convencionado e do Regime Livre – Revisão;

•

Proposta de Plano Atividades para 2020.

2. O Conselho Diretivo comprometeu-se com a Senhora Ministra da Modernização do Estado e
da Administração Pública a apresentar as Propostas de Revisão das Tabelas.
Estas propostas devem ser objeto de Parecer do CGS e, depois deste ser analisado pelo
Conselho Diretivo, a Proposta Final de Tabelas deve ser remetida ao Governo para
aprovação.
3. A Proposta de Plano de Atividades deveria ter sido enviada pelo Conselho Diretivo ao
Governo até 14 de fevereiro. O Conselho Diretivo solicitou a prorrogação da entrega do
Plano de Atividades e QUAR até 4 de março.
O Plano de Atividades será objeto de Parecer pelo CGS, só depois podendo ser apresentado
ao Governo como Proposta Final do Conselho Diretivo.
O CGS emitirá parecer sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2020.
4. Nesses termos o CGS, tendo em conta a rápida apresentação pelo Conselho Diretivo das
suas Propostas, apresenta a sua calendarização dos Pareceres:
4.1 - Parecer sobre a revisão dos Tabelas do Regime Convencionado e do Regime Livre
O CGS prevê emitir o seu Parecer até ao fim da 4.ª semana após apresentação da
Proposta do Conselho Diretivo.
Se a Proposta fôr apresentada até 10 de março, o CGS organiza os seus trabalhos do
seguinte modo:
- 17/3* – 1ª reunião do Grupo de Trabalho (GT) encarregue de elaborar a Proposta
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de Parecer (reuniões dos GT abertos a todos os membros do CGS), para
apresentação da Proposta pelo Conselho Diretivo;
- 24/3* – 2ª reunião do GT para discussão do 1.º Projeto de Parecer;
- 30/3* – 3ª reunião do GT para apresentação e envio do Projeto de Parecer ao CGS;
- 09/4* – Plenário do CGS para discussão e votação do Parecer.
•

4.2 - Parecer sobre o Plano de Atividades e o Orçamento para 2020
Admitindo o envio pelo Conselho Diretivo da Proposta do Plano de Atividades para 2020
até 10/3/20:
- 17/3* – 1ª reunião do GT para apresentação da Proposta pelo Conselho Diretivo;
26/3* – 2ª reunião do GT para discussão do 1.º Projeto de Parecer;
- 07/4* – 3ª reunião do GT para apresentação e envio do Projeto de Parecer ao CGS;
- 16/4* – Plenário do CGS para discussão e votação do Parecer.

*Datas que poderão ser objeto de ajustamento

Aprovada por unanimidade na reunião do CGS de 5 de março de 2020.
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