Ata Resumo da Reunião n.º 3/2021 – 25/03/2021

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;
Ponto 4. Tabela do Regime Concionado – Discussão do Parecer;
Ponto 4. Alargamento. Ponto de Situação. Análise dos inscritos por Organismo/empresa;
Ponto 6. Outros assuntos;
Ponto 7. Marcação da próxima reunião.
A Reunião foi realizada em regime de teleconferência com presença de todos os
Conselheiros em efetividade de funções (14) e de todos os Membros do Conselho Diretivo.
Participou pela primeira vez o Conselheiro João Oliveira que substitui o Conselheiro Francisco
Braz entretanto falecido.

Foram aprovadas por unanimidade a Ordem de Trabalhos, a Ata da reunião nº 2/2021 e a
Ata Resumo da mesma reunião.

No Ponto de Informações foi mais uma vez abordado o Despacho de Outubro de 2020
referente à inscrição de Beneficiários Familiares, em especial dos filhos deficientes, tendo sido
referido que o Despacho se encontra suspenso no relativo à manutenção da inscrição destes. O
Conselho Diretivo informou que solicitou uma informação da Direção-Geral da Segurança Social,
cuja resposta se aguarda.

Foi discutido na generalidade o projeto de Parecer Sobre a Proposta de Tabela do Regime
Convencionado. Este Projeto foi elaborado no seguimento de três reuniões de um Grupo de
Trabalho, em que participaram vários Conselheiros e a totalidade do Conselho Diretivo.

Da discussão havida destaca-se:
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- A informação dada pelo Conselho Diretivo relativamente à proposta de Tabela
apresentada e às alterações ocorridas na discussão em CGS;

- Os novos pedidos de informação, em especial relativos aos custos para a ADSE e para os
Beneficiários, em particular relativos aos custos atuais das Tabelas do Regime Convencionado e
do Regime Livre, em várias matérias e em função das idades e das regiões;

- As diferentes opiniões manifestadas em especial relativamente aos aumentos do valor
dos copagamentos dos Beneficiários nas consultas;

- A necessidade de um maior acesso dos Beneficiários ao Regime Convencionado.

No Ponto 5 relativo ao Alargamento o Conselho Diretivo fez o ponto de situação das novas
inscrições na ADSE, estando inscritos 45.711 Beneficiários Titulares e 17.245 Familiares, num
total de 62.956.

Analisando os primeiros 60 mil inscritos verifica-se que:

- 56 mil vem da Administração Central, sendo 53 mil da Saúde, 2.860 das Universidades
e 222 de outros Serviços;

- 0 da Administração Local;

- 1.311 da Administração Regional dos Açores;

- 2.680 da Administração Regional da Madeira.

O CGS analisou particularmente a situação das Autarquias, que considerou preocupante.

O CGS recebeu um pedido de informação da Assembleia da República relativo a uma
Petição sobre a inscrição na ADSE dos trabalhadores das Instituições Sociais.

A próxima reunião do CGS foi marcada para 1 de abril.
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