Ata Resumo da Reunião n.º 7/2020 – 10/09/2020

Ordem de Trabalhos
Ponto 1.

Aprovação da Ordem de Trabalhos;

Ponto 2.

Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião;

Ponto 3.

Situação do CGS e da ADSE em geral. Informações do Conselho Diretivo;

Ponto 4.

Análise do Relatório sobre as Exposições;

Ponto 5.

Preparação dos Pareceres sobre o Orçamento da ADSE para 2020 e sobre o
Alargamento do universo dos beneficiários da ADSE;

Ponto 6.

Outros Assuntos;

Ponto 7.

Marcação da próxima reunião.

Participaram na reunião 12 dos 14 Conselheiros em efetividade de funções, a Presidente
do Conselho Diretivo e o Fiscal Único.

Face à morte inesperada do Conselheiro Francisco Braz foram realçadas as suas qualidades
pessoais e profissionais e a dedicação ao CGS, foi feito um minuto de silêncio em sua memória
e registado em ata um voto de pesar.

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

A Presidente do Conselho Diretivo deu várias informações ao CGS, das quais se destacam:

- O envio que vai ser feito no dia 11/09/2020, aos Prestadores de Saúde da proposta da
Tabela do Regime Convencionado, que vai ser submetida a audição pública, tendo sido
criada uma plataforma informática para o efeito. Ao mesmo tempo vão ser feitas
reuniões com alguns Prestadores mais representativos nas diversas áreas;

- A entrada de 5 trabalhadores em regime de mobilidade, após decorridos os 6 meses
previstos na lei e que mais 10 se encontram a aguardar decisão em regime de
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mobilidade e 23 a aguardar a finalização do processo relativo à admissão de
trabalhadores por concurso externo;

- Que os reembolsos se encontram em recuperação, esperando que os prazos estejam
em dia até final do ano;

- O número crescente de processos entrados através da ADSE Direta, que em agosto foi
de 2.606 e tem subido todos os meses, tendo sido entregues por esta via um total de
83.180 documentos;

- Que é de 915 o número de inscrições extraordinárias;

- Que foram celebrados 155 acordos de capitação.

Das intervenções dos Conselheiros destaca-se:

- Foram saudados os dados relativos à admissão de pessoal e aos reembolsos, em que
se verifica que está a ser dada a devida atenção a estas questões muito importantes;

- Foram feitos vários pedidos de informação sobre os admitidos provenientes do PREVPAP,
os acordos de capitação celebrados e os trabalhadores envolvidos, o Plano de
Comunicação e as categorias de pessoal entrado ou em curso de entrada. A Presidente
do Conselho Diretivo informou que vai responder;

- Foi solicitada a devida atenção à questão dos trabalhadores que tem direito a
inscrever-se e em que os Organismos não estão a dar seguimento, o que é inaceitável.

O Conselho Diretivo enviou ao CGS dois pedidos de Parecer sobre Propostas suas, uma
relativa ao Orçamento da ADSE para 2020 e outra sobre o Alargamento da ADSE aos Contratos
Individuais de Trabalho do Estado.

O Conselho Diretivo apresentou as propostas, que foram discutidas na generalidade.

O CGS decidiu constituir um Grupo de Trabalho para preparação dos seus Pareceres, tendo
sido marcadas duas reuniões do mesmo.
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O CGS analisou o Relatório do Presidente do CGS sobre as Exposições apresentadas no
período de 01/01/2020 a 31/08/2020, num total de 163.

Em resultado da análise do seguimento dado às Exposições e da situação verificada o CGS
emitiu várias Recomendações que constam do Relatório apresentado.

O Relatório, com alguma alterações, foi aprovado por unanimidade em votação final global
e vai agora ser publicado no Portal da ADSE, área do CGS.
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