Ata Resumo da Reunião n.º 6/2020 – 13/08/2020

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

Informações. Seguimento dado pelo Conselho Diretivo aos Pareceres do CGS;

Ponto 4.

Discussão e votação do Projeto Parecer n.º 4/2020 sobre a Revisão da Tabela
do Regime Convencionado;

Ponto 5.

Outros Assuntos;

Ponto 6.

Marcação da próxima reunião.

A reunião realizou-se em regime presencial no período Coronavírus e realizou-se nas
instalações do MMEAP. Participaram em teleconferência cinco Conselheiros e dois membros do
Conselho Diretivo.

Foram aprovadas a Ata e a Ata Resumo da reunião anterior.

O Parecer n.º 3/2020 sobre o Relatório e Contas de 2019 foi aprovado por unanimidade
em 28/07/2020, por votação eletrónica, após ter sido elaborado por um Grupo de Trabalho e
discussão por internet.

Os Conselheiros representantes dos Açores e da Madeira apresentaram uma declaração de
voto relativos aos Pontos referentes às Regiões Autónomas.

O Conselho Diretivo, pela primeira vez, emitiu uma posição escrita sobre o Parecer n.º 2
sobre o Plano de Atividades em 2020, tendo introduzido alterações na Proposta de Plano enviado
ao Governo.

Após aprovado o Parecer n.º 3/2020 sobre o Relatório e Contas de 2019 o Conselho
Diretivo também apresentou um relatório, tendo introduzido algumas alterações no Relatório e
Contas enviado ao Governo e ao Tribunal de Contas.
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O CGS manifestou preocupação sobre os atrasos dos reembolsos do Regime Livre.

O CGS saudou, os dois Despachos da Sra. Ministra da Modernização do estado e da
Administração Pública:

-

Um relativo a um período extraordinário de inscrição de todos os trabalhadores precários
que passaram a um vínculo permanente (PREVPAP) e para situações análogas, em que
não houve inscrição na ADSE nos primeiros 6 meses de inscrição ou para a sua situação
ser precária ou por não terem sido devidamente informados do direito à inscrição na
ADSE. O despacho inclui os Professores no momento de mudança de vínculo ao fim de
três anos de contrato;

-

Outro relativo à celebração de novos Acordos de Capitação com as Juntas de Freguesia,
medida que há muito vinha sendo reclamada pelas mesmas.

A Presidente do Conselho Diretivo deu informações várias sobre a situação da ADSE, das
quais se destacam algumas:

-

Estão acordados mais de 144 Acordos de Capitação que vão ser assinados em breve,
junto com os pedidos que dão entrada todos os dias;

-

Estão inscritos 550 novos Beneficiários ao abrigo do despacho PREVPAP e mais 555
pendentes nas entidades empregadoras, esperando-se ainda muitas outras novas
inscrições;

-

Que os prazos de reembolsos em Regime Livre vão diminuir em breve, devido à entrada
de uma equipa para a codificação, que está a finalizar a formação;

-

Estão a ser introduzidas melhorias na ADSE Direta, quer para os Beneficiários, quer para
as Entidades Empregadoras que permitirão o envio das Declarações de IRS, a alteração
do IBAN, a indicação do email e do telefone (para envio de SMS) e outras;

-

Estão a ser testadas medidas para uma melhor informação dos Beneficiários;

-

Há um reforço dos trabalhadores da ADSE por via da mobilidade na Administração Pública
e há novas medidas para finalizar os processos de recrutamento externo.

Estas medidas foram saudadas pelos Conselheiros que usaram da palavra.

Foi discutido o parecer n.º 4/2020 sobre a revisão da Tabela do Regime Convencionado, que
foi aprovado por unanimidade em votação final global.

Foi apresentada uma declaração de voto sobre o ponto 51 pelas Conselheiras representantes
do Ministério das Finanças (valor de copagamento dos Beneficiários nas Consultas de
Especialidade).
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Salienta-se que a proposta da Tabela do Regime Convencionado apresentado pelo Conselho
Diretivo não inclui as IPSS e que o documento final do Conselho Diretivo será submetido a
Parecer do CGS.

Os Pareceres aprovados, como usual, estão disponíveis para consulta no Portal da ADSE, na
área do CGS, razão por que não se resumem nesta Ata.
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