Ata Resumo da Reunião n.º 1/2020 – 23/01/2020

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

Reunião com a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração
Pública;

Ponto 4.

Parecer sobre a Proposta do Conselho Diretivo de Revisão do Decreto-Lei n.º
118/83;

Ponto 5.

Situação do Plano de Atividades/Parecer sobre o Orçamento da ADSE para
2020;

Ponto 6.

Celebração de Novas Convenções;

Ponto 7.

Tabelas em Regime Convencionado – Ponto de situação;

Ponto 8.

Situação dos Reembolsos em Regime Livre – Ponto de situação;

Ponto 9.

Admissão de Pessoal – Ponto de situação;

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

Foi analisada a reunião do CGS com a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Dra. Alexandra Leitão, que decorreu em 07/01/2020, a pedido do CGS.

O CGS considerou como prioridades da ADSE, a resolver no próximo futuro:
−

O Alargamento aos Contratos Individuais de Trabalho (CIT’s);

−

A Revisão das Tabelas do Regime Convencionado e do Regime Livre;

−

O muito excessivo atraso que se verifica nos reembolsos aos beneficiários de
despesas do Regime Livre.
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O CGS apresentou ainda muitas outras matérias que considera fundamental resolver no
curto prazo, nomeadamente:
−

O reforço dos quadros de pessoal da ADSE;

−

A celebração de novas Convenções, que assegurem qualidade, melhor acesso e
menores custos para os beneficiários;

−

A celebração dos acordos de capitação;

−

A resolução das questões financeiras pendentes (dívidas do Estado, regularizações,
cativações e outras);

−

A resolução da problemática dos isentos;

−

A revisão global do Decreto-Lei n.º 118/83 (Benefícios), que não responde à
situação presente;

−

A revisão do Decreto-Lei n.º 7/2017 (Lei Orgânica).

Foi referida a incapacidade de resposta do Conselho Diretivo e a necessidade de um
relacionamento diferente com o CGS.

A Senhora Ministra abordou as suas prioridades para a ADSE, cuja tutela estratégica lhe
compete.

A Senhora Ministra assumiu, em especial, compromissos:
−

Na análise urgente do Alargamento;

−

Na revisão urgente das Tabelas;

−

Na celebração de muitas novas Convenções por parte da ADSE;

−

Na revisão do Decreto-Lei n.º 118/83.

A Senhora Ministra mostrou-se disponível para analisar as questões colocadas pelo CGS,
dando especial enfase ao reforço do número de trabalhadores da ADSE e ao aumento da sua
capacidade de resposta.

O CGS e, em particular, os representantes dos Beneficiários reiteraram a sua posição de
defesa de manutenção da ADSE como Instituto Público.
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Foi apresentado convite para a participação da Senhora Ministra na próxima reunião do
CGS, que foi aceite.

O CGS na sua reunião Plenária de 23/01/2020, aprovou por unanimidade o seu Parecer
sobre a Proposta do Conselho Diretivo de Revisão do Decreto-Lei n.º 118/83, Parecer que pode
ser consultado no Portal da ADSE.

A posição do CGS é muito crítica da atuação do Conselho Diretivo da ADSE, em particular
na questão dos Beneficiários isentos.

Foi reiterada a urgência do envio do Plano de Atividades para 2020, para parecer, por parte
do Conselho Diretivo.

Foram abordadas as reuniões pedidas aos Grupos Parlamentares sobre a questão do
Orçamento da ADSE para 2020.
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