Ata Resumo da Reunião n.º 2/2020 – 05/03/2020

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

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

Ponto 4.

Programação dos Pareceres do CGS nos próximos meses;

Ponto 5.

Análise da situação financeira da ADSE em 31/12/19. Previsão da evolução em
2020 à luz do OE para 2020;

Ponto 6.

Situação dos Reembolsos em Regime Livre. Medidas em curso para correção
dos atrasos;

Ponto 7.

Admissão de Pessoal. Situação dos processos em curso;

Ponto 8.

Informações do Conselho Diretivo;

Ponto 9.

Outros assuntos;

Ponto 10. 10. Marcação da próxima reunião.

Foi aprovada a Ata da reunião N.º 1/2020 e a Ata Resumo, esta a colocar no Portal da
ADSE, para conhecimento dos Beneficiários.

Foi aprovada, por unanimidade, a Resolução nº 1/2020 com uma calendarização dos
Pareceres do CGS relativos a 3 matérias fundamentais: o Plano de Atividades para 2020, a
Proposta de Orçamento e a proposta de novas Tabelas do Regime Convencionado.

Nesta reunião participou, pela primeira vez e no seguimento da reunião havida em 7/1/20,
a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Nesta reunião foram debatidas várias matérias de interesse para a ADSE e os seus
Beneficiários, nomeadamente o Alargamento aos Contratos Individuais de Trabalho, a revisão
das Tabelas dos Regimes Convencionado e Livre, a celebração de novas Convenções, as medidas
necessárias para eliminar os atrasos dos reembolsos em regime Livre, a celebração de Protocolos
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com as Regiões Autónomas, os Acordos de Capitação, a situação dos Isentos e o reforço dos
quadros de Pessoal.

No debate foram formuladas várias críticas ao Conselho Diretivo, que há vários meses que
não apresenta nenhum documento para parecer do CGS e não tem informado o CGS em
múltiplas questões, nem tem encontrado soluções para a resolução de vários constrangimentos
com que à ADSE se confronta.

A Senhora Ministra teve oportunidade de debater estas questões, comprometendo-se a
dar respostas rápidas às questões que lhe são colocadas, tendo em conta que lhe compete a
Tutela em termos de gestão estratégica.

A reunião foi considerada como positiva, tendo a Senhora Ministra manifestado
disponibilidade para participar em novas reuniões para que seja convidada.
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