
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

CIRCULAR INFORMATIVA 

Novos moldes de comparticipação do regime livre da ADSE

 

Considerando que, nos termos da Lei 

ser da responsabilidade da Escola, 

passando a constituir uma obrigação 

Considerando que, nestes termos

beneficiário – ADSE, esta deve fazer

poderão constituir até como factor de perturbação e ruído;

Considerando que, durante anos, foi pr

despesa por comparticipação no âmbito 

a) Preferencialmente, a 

despesa, bem como, as demais relações entre o beneficiário e a ADSE

directamente nos serviços desta

i. ADSE na Loja do Cidadão do Porto

ii. ADSE nas Lojas do Cidadão (Balcões multiserviços e PAMs)

iii. ADSE nas Câmaras Municipais (PACs)

 

b) Excepcionalmente, os documentos da ADSE poderão, também, ser entregues 

ESEP (CGR – Recursos Humanos

ADSE, nos seguintes períodos:

i. Em Março, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até F

ii. Em Junho, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Maio;

iii. Em Setembro, 

iv. Em Dezembro,

 

C) Todas as demais questões suscitadas pelos trabalhadores deverão ser t

com os serviços da ADSE, nos locais referidos na alínea a).
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CIRCULAR INFORMATIVA N.º 2011/01

Novos moldes de comparticipação do regime livre da ADSE

Considerando que, nos termos da Lei n.º 55-A/2010 de 31/12/2010, a 3 de Janeiro de 2011, 

ser da responsabilidade da Escola, o pagamento das comparticipações do regime livre da ADSE, 

a constituir uma obrigação da ADSE; 

Considerando que, nestes termos e não tendo a escola qualquer papel activo no processo

deve fazer-se directamente entre as partes, sem intermediários

poderão constituir até como factor de perturbação e ruído; 

Considerando que, durante anos, foi prática dos trabalhadores da ESEP, a entrega dos documentos 

por comparticipação no âmbito da ADSE, nos serviços da Escola, decide

 relação do beneficiário com a ADSE, a entrega dos documentos

as demais relações entre o beneficiário e a ADSE

nos serviços desta, podendo, para o efeito, os trabalhadores da ESEP, recorrer

ADSE na Loja do Cidadão do Porto 

ADSE nas Lojas do Cidadão (Balcões multiserviços e PAMs) 

ADSE nas Câmaras Municipais (PACs) 

s documentos da ADSE poderão, também, ser entregues 

Recursos Humanos) procedendo a escola a quatro remessas anuais aos serviços da 

nos seguintes períodos: 

Em Março, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até F

Em Junho, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Maio;

 serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Agosto;

, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Novembro.

uestões suscitadas pelos trabalhadores deverão ser t

com os serviços da ADSE, nos locais referidos na alínea a). 
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Novos moldes de comparticipação do regime livre da ADSE 

a 3 de Janeiro de 2011, deixou de 

o pagamento das comparticipações do regime livre da ADSE, 

tivo no processo de interacção 

, sem intermediários, que se 

a entrega dos documentos de 

nos serviços da Escola, decide-se: 

entrega dos documentos de 

as demais relações entre o beneficiário e a ADSE, deverão ser realizadas 

os trabalhadores da ESEP, recorrer à: 

s documentos da ADSE poderão, também, ser entregues nos serviços da 

quatro remessas anuais aos serviços da 

Em Março, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Fevereiro; 

Em Junho, serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Maio; 

serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Agosto; 

serão enviados à ADSE todos os documentos recebidos até Novembro. 

uestões suscitadas pelos trabalhadores deverão ser tratados directamente 
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Para conhecimento do pessoal docente e não docente. 

Porto e ESEP, 1 de Março de 2011 

 

 

O Presidente 

 

 (Paulo José Parente Gonçalves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


