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Ata Resumo da Reunião n.º 9/2021 – 24/08/2021 

 

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 do Conselho Diretivo – Tabela do Regime Convencionado, Inscrições dos 

CITs, Trabalhadores da ADSE, Plano de Atividades e Orçamento para 2021 e outras; 

Ponto 4. Tomada de posição sobre o Processo Eleitoral do CGS; 

Ponto 5. Outros assuntos; 

Ponto 6. Marcação da próxima reunião. 

 

A Reunião foi realizada em regime de teleconferência, com presença dos 10 Conselheiros 

em efetividade de funções e do Vogal do Conselho Diretivo.  

Foram aprovadas por unanimidade a Ordem de Trabalhos, a Ata e a Ata Resumo da reunião 

anterior. 

O Conselho Diretivo confirmou a entrada em vigor em 1 de setembro da nova Tabela do 

Regime Convencionado.  

Referiu que estava a ser conduzida por alguns prestadores uma campanha para diminuição 

dos honorários médicos nas intervenções cirúrgicas, que nada justifica porque os preços 

fechados foram calculados respeitando as anteriores tabelas de honorários médicos. 

O Conselho Diretivo informou ainda que não tinha iniciado a campanha de informação junto 

aos beneficiários e que não tinha sido publicada a tabela revista. 
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Tal mereceu grande preocupação do CGS, visto o CD se ter comprometido com esta 

campanha de informação. O CGS considerou fundamental a publicação da Tabela e o início da 

informação dos Beneficiários. Por este motivo o CGS decidiu antecipar a próxima reunião do CGS 

para avaliar a campanha e os problemas que possam ocorrer. 

O CGS insistiu numa resposta aos pedidos de informação feitos na última reunião, em 

especial sobre o impacto financeiro previsto para a Tabela final. 

Foi iniciada a discussão de uma posição escrita do CGS sobre o Processo Eleitoral. 

O documento mereceu concordância em termos gerais, tendo sido decidido fixar um prazo 

para apresentação de propostas de alteração, de modo a concluir a discussão e votação na 

próxima reunião. 

O CGS solicitou ao CD que, tendo presente o consenso gerado, inicie de imediato a 

preparação da revisão do Regulamento Eleitoral.  

A próxima reunião do CGS foi marcada para 7 de setembro às 10 horas, em regime de 

teleconferência.  

 

 

 

  


