
 

1 

Ata Resumo da Reunião n.º 13/2021 – 25/10/2021 

 

Ordem de Trabalhos 

Ponto 1. Aprovação da Ordem de Trabalhos;  

Ponto 2. Aprovação da Ata e da Ata Resumo da última reunião; 

Ponto 3. Entrada em vigor da Tabela do Regime Convencionado. Ponto de Situação; 

Ponto 4. Convenções da ADSE – Ponto de situação; 

Ponto 5. Eleições para o CGS – Ponto de situação; 

Ponto 6. Informações do Conselho Diretivo; 

Ponto 7. Outros assuntos; 

Ponto 8. Marcação da próxima reunião. 

A Reunião foi realizada em regime de teleconferência, com presença de 12 dos 14 

Conselheiros em efetividade de funções, do Conselho Diretivo e do Fiscal Único.  

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

Resumo da reunião anterior. 

O CGS continuou a analisar o modo como está a decorrer a entrada em vigor da nova 

Tabela do Regime Convencionado, nomeadamente: 

• A revisão de alguns Códigos, nomeadamente dos Partos e de Intervenções 

cirúrgicas e Exames com novos processos tecnológicos de ponta; 

• A preocupação com o facto de alguns Prestadores de Saúde pretenderem rever 

honorários médicos; 

• A necessidade de rever no Portal a informação sobre Prestadores de Saúde por 

áreas e não por códigos; 

• A necessidade de melhorar a informação aos Beneficiários; 
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• A necessidade de utilizar os Organismos Públicos na informação aos Beneficiários e 

a disponibilidade de Entidades representadas no CGS.  

O CGS insistiu urgência de celebração de novas Convenções à medida que os processos 

estiverem prontos. 

O CGS discutiu novamente a necessidade de desbloquear processos de admissão de 

recursos humanos. 

O CGS insistiu na necessidade e urgência na revisão do Regulamento Eleitoral e de 

marcação da data das eleições para os representantes eleitos dos Beneficiários, tendo decidido 

solicitar uma reunião urgente à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública para discussão da situação. 

A próxima reunião do CGS foi marcada para 17 de novembro. 

  

 

 

 

  


