LISTA B
ADSE PÚBLICA, SOLIDÁRIA,
COM MAIS DIREITOS!
0s principais interessados na sustentabilidade e reforço da ADSE são os seus
beneciários. 0 caminho que defendemos passa por garantir a sustentabilidade da
ADSE e assegurar que os direitos dos seus beneciários são respeitados e ampliados.
Desde logo, os candidatos desta lista comprometem-se com a defesa:
• Da manutenção da natureza publica e solidária da ADSE, direito dos trabalhadores e aposentados da
Administração Pública;
• De uma gestão da ADSE que tenha como objectivo central o reforço dos direitos dos seus beneciários;
• Da reposição das contribuições mensais dos trabalhadores e aposentados, designadamente dos 14 para 12 meses;
• Do alargamento e da diversicação das convenções, garantindo que todos os beneciários podem delas usufruir;
• Do m dos limites do número de consultas e de actos médicos nas áreas em que foram impostos;
• Da inclusão de mais actos médicos e procedimentos na lista das comparticipações ,nomeadamente o aumento
da comparticipação nos óculos (lentes e armações) e na medicina dentária, actualizando os actos
comparticipados;
• Da conclusão do processo de alargamento da ADSE aos trabalhadores com Contrato Individual de Trabalho do
sector empresarial municipal e intermunicipal;
• Da manutenção do direito à ADSE por parte dos trabalhadores da Administração Pública que se aposentam ou
reformam, independentemente do seu vínculo laboral;
• Da exigência de responsabilização das entidades empregadores na saúde dos seus trabalhadores.

EFECTIVOS

MANUEL RAMOS

HENRIQUE
VILALLONGA

Chefe de secção (aposentado)
Eleito no CGS da ADSE, Presidente AG Casa do Alentejo,
Membro do Conselho Fiscal da INOVINTER

Desenhador
Município de Serpa

MARIA CELESTE MESTRE
Enfermeira, UCSP Barreiro
Membro do Conselho Regional
de Setúbal - ELCOS

SUPLENTES

JOÃO
OLIVEIRA

Médico, IPO-Lisboa
Eleito no CGS da ADSE

TÂNIA
TRINDADE

Téc. superior (Economia,
Finanças e Gestão),
CM de Lisboa

MANUELA
NUNES

Administrativa,
Laboratório Nacional
do Medicamento

FERNANDO
JORGE FERNANDES

Ocial de Justiça
Vogal do Conselho Ociais Justiça
Presidente AF Charneca Caparica

JOSÉ ALBERTO MARQUES

Professor de Matemática
Agrup. de Esc. Anselmo de Andrade
Presidente do Conselho Geral
do Agrupamento de Escolas

