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Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 

Ata da Reunião de 07.11.2017  

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, pelas 15:00 horas, 

reuniram na sede do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, 

I.P.), sita na Rua Pedro Nunes, n.º 8, em Lisboa, os seguintes elementos que, nos 

termos do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, compõem o 

Conselho Consultivo (CC) do IASFA, I.P.: 

TGEN Rui Xavier Matias  Presidente do Conselho Diretivo (CD) do IASFA, 

I.P., que presidiu aos trabalhos; 

MGEN Norberto Bernardes Representante da Associação dos Militares na 

Reserva e Reforma (ASMIR); 

SMOR José Gonçalves  Representante da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS); 

Dra. Isabel Madeira  Representante do MDN, da Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional (DGRDN); 

CMOR Luís Reis Representante da Associação Praças (AP). 

COR Luís Paula Campos Representante da Associação de Oficiais das 

Forças Armadas (AOFA); 

TCOR José Magalhães Representante do Exército; 

TCOR Henrique Ribeiro Representante da Força Aérea, que secretariou a 

reunião; 

CMG Borges Gaspar Representante da Marinha; 

TCOR Marques Lameiras Representante do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (EMGFA); 

O Representante da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SGERMDN) 

não esteve presente na reunião. 
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A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

AOD – Informações e eleição do secretário 

1. Aprovação da Ata da Rn do CC de 03 de outubro de 2017; 

2. Parecer sobre o Plano Estratégico para a ADM 2017-2022; 

3. Outros assuntos. 

Abertura/Introdução 

O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. procedeu à abertura da sessão e 

saudou todos os Vogais presentes. 

Eleição do secretário (AOD): 

Procedeu-se à eleição do Secretário do Conselho para a presente reunião, nos 

termos do disposto pelo n.º 1 do artigo 21.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA). Para o efeito, o Presidente do CD/IASFA, I.P. interrogou 

previamente os Vogais sobre a existência de um voluntário para a função de 

Secretário da presente reunião. O COR Luís Paula Campos, Vogal representante 

da AOFA, pediu a palavra para declarar que a reunião deveria ser secretariada por 

um elemento do IASFA por forma a libertar os vogais do Conselho Consultivo dessa 

função, fazendo referência à alínea b) do artigo 5º dos Estatutos do Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas, I. P., aprovado pela Portaria n.º 189/2013, de 22 de 

maio. Relativamente à intervenção do vogal representante da AOFA, o Presidente 

do CD/IASFA comprometeu-se a solicitar um parecer jurídico no sentido de 

esclarecer a diferença entre secretariar o Conselho Consultivo e ser o Secretário do 

Conselho Consultivo. O Presidente do CD/IASFA, I.P. referiu ainda que se cumpre 

o que está estipulado no CPA (n.º 1 do art. 21.º) onde refere que o secretário deve 

ser eleito pelos membros que compõem o órgão colegial e que o IASFA não tem 

recursos humanos para alocar a essa função. Considerando que nenhum dos 

presentes se voluntariou, o Presidente do CD/IASFA, I.P. propôs a eleição do 

representante da Força Aérea, seguindo a antiguidade dos ramos (critério rotativo). 

Questionou, de seguida, se alguns dos Vogais pretendia discutir a proposta. Não 

tendo sido feito qualquer comentário, procedeu-se à votação nominal, nos termos do 

n.º1 do artigo 31.º, sem abstenções, e nos termos do artigo 30.º, ambos do CPA, 

com os votos a favor da totalidade dos Vogais presentes e do Presidente, com 

exceção dos representantes da DGRDN, AOFA e Marinha que votaram contra. 
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Neste seguimento, o Presidente do CD/IASFA, I.P. deliberou a nomeação do 

representante da Força Aérea, TCOR Henrique Ribeiro, como secretário da 

presente reunião. 

Informações (AOD): 

Ainda no período Antes da Ordem do Dia, o Presidente do CC transmitiu as 

seguintes informações: 

Primeira informação – ex-Lar Académico Militar (LAM) 

Na sua intervenção no CC de 03OUT, o vogal representante da AOFA, CTEN 

Reboredo, produziu afirmações sobre o LAM, com base num e-mail da AOFA de 7 

de Agosto, “IASFA – O esbulho que se prepara no ex-Lar Académico Militar”, 

insinuando que houve um abandono e transformações ocorridas num passado 

recente. Sobre as verdadeiras intenções e motivações da AOFA, O Presidente fez 

as perguntas devidas e prestou os esclarecimentos devidos na Reunião anterior e 

que constam da Ata. Para complemento dessa informação solicitou que fosse 

apensa à Ata da presente reunião um pequeno apontamento, com o historial do 

CASO e LAM, sublinhando de seguida as datas relativas à desativação de serviços e 

infra-estruturas e ainda que as últimas obras na Messe Residencial do LAM foram 

efetuadas em 2014, verificando-se uma taxa de ocupação de 30% no decorrer de 

2017, muito abaixo do limite mínimo de rentabilização. 

Segunda informação – Laboratório Militar de Produtos QuÍmicos e 

Farmacêuticos (LMPQF) 

Na proposta de OE para 2018, consta no seu Artigo 137.º - Encargos dos sistemas 

de assistência na doença: A comparticipação às farmácias, relativamente a 

medicamentos, por parte da ADSE, dos SAD e da ADM, incluindo neste caso os 

pontos de dispensa de medicamentos vulgarmente designados por farmácias 

militares, é assumida pelo SNS. 

Trata-se de uma medida muito positiva, conseguida pela Tutela, que vem aliviar os 

encargos da ADM, com despesas que legal e racionalmente não lhe pertencem. 

A questão de fundo, é que de facto e de jure, a dispensa de medicamentos ao 

público, por parte de órgãos do LMPQF, é uma atividade sem cobertura legal, sendo 



Página 4 de 13 

a verdadeira causa da não comparticipação pelo SNS, desde 2014, dos 

medicamentos dispensados pelos seus órgãos.  

Apesar da questão dos encargos com os medicamentos dispensados pelas 

“farmácias militares” poder ser resolvido através da LOE para 2018, que se apoia e 

enaltece, o IASFA, I.P. é de parecer que os órgãos de dispensa de medicamentos 

do LMPQF, sejam do tipo farmácia oficinal ou farmácia hospitalar, deverão ser objeto 

de um enquadramento legislativo, que regule definitivamente esta atividade, 

salvaguardando as especificidades das Forças Armadas e dos seus órgãos do SSM. 

Terceira Informação – Auditorias  

O Presidente do IASFA, IP. informou que está a decorrer no IASFA uma auditoria 

da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), determinada pelo Secretário de Estado do 

Orçamento (SEO), incidindo sobre o período 2013-2017, visando apreciar o sistema 

de controlo interno instituído e a fidedignidade dos registos orçamentais e 

contabilísticos, tendo tido início em 19OUT. 

Lembrou ainda que, como já foi dado conhecimento ao CC, decorrerá, ainda durante 

o corrente semestre, uma auditoria do Tribunal de Contas (TC).  

Referiu ainda que, apesar do trabalho adicional que implica a realização das 

auditorias, o CD do IASFA vê estas iniciativas com bastante agrado, pela 

oportunidade de identificar aspetos a melhorar e esclarecer/resolver as situações 

pendentes. 

Primeiro ponto da agenda – Aprovação da Ata da Reunião do CC de 

03OUT2017  

O Presidente começou por informar que foi difundida pelo Secretário da reunião 

Conselho Consultivo anterior, o projeto de ata, que foi circulado, foram incorporados 

os comentários e novamente circulada a versão final. Seguidamente questionou os 

vogais presentes sobre a existência de eventuais comentários à referida ata. 

O representante ANS tomou a palavra referindo que havia necessidade de 

esclarecer o quadro de efetivos previstos no Plano de Atividades nomeadamente na 

identificação dos efetivos militares. Em resposta o Presidente solicitou a 

apresentação de um apontamento sobre o assunto que seria esclarecido na próxima 

reunião do CC. 



Página 5 de 13 

Terminada a discussão, a Ata da reunião de 03 de outubro foi submetida à 

aprovação do Conselho, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes que 

estiveram presentes na referida reunião. 

Segundo ponto da agenda – Parecer sobre o Plano Estratégico para a ADM 

2017-2022. 

O Presidente começou por apresentar o plano referindo que foi atribuída ao 

Presidente do CD do IASFA, IP, na sua Carta de Missão, a tarefa de elaborar um 

plano estratégico para a ADM até 31 de julho de 2017. 

Referiu que, como é do conhecimento dos Srs Vogais, a primeira versão foi 

finalizada no início de Agosto de 2017, tendo circulado o documento de trabalho 

para discussão em Rn do CC de 31 de agosto de 2017. 

Por solicitação de S.Exª o General Chefe do Estado-Maior do Exército, 

fundamentada na necessidade de um prazo mais alargado para a análise do Plano 

Estratégico para a ADM 2017-2022, a discussão foi protelada para a data de hoje. 

Foram recebidos alguns comentários e sugestões que foram incorporados no texto 

da 2ª versão. 

O Plano Estratégico segue o modelo ensinado no FORGEP (Programa de Formação 

em Gestão Pública do INA), tendo como referência o módulo de GESTÃO 

ESTRATÉGICA, GESTÃO POR OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 

Trata-se de um documento concetual que incide sobre a Assistência na Doença aos 

Militares das Forças Armadas, cuja gestão constitui uma das missões do IASFA, I.P., 

onde se realiza um levantamento, o mais exaustivo possível, da situação (o estado 

da arte); se elencam as possibilidades e os desafios que se colocam à Instituição e 

se apresentam um conjunto de medidas e ações que, nos pressupostos assumidos, 

a podem repor no sentido rigoroso e objetivo do cumprimento da Missão (nível de 

ambição). 

Finda esta pequena exposição o Presidente passou a palavra aos vogais presentes. 

Começou por usar da palavra o vogal representante da ASMIR, MGEN Bernandes, 

que ditou para a ATA que: 
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“Vem arguir a incompetência do Conselho Consultivo do Instituto de Apoio 

Social das Forças Armadas Instituto Público para dar parecer sobre o estudo 

denominado de Plano Estratégico para a ADM 2017-2022. 

Requer que seja junta à ATA a arguição formal fundamentada de facto e direito, 

em alternativa será ditado para a ATA.” 

Ditou ainda que: 

“O Plano Estratégico para a ADM 2017-2022, é um meio para justificar a 

ofensa ao princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos 

direitos e interesses dos cidadãos, expresso no artigo 4.º do Código do 

Procedimento Administrativo. 

 O senhor Ministro ofende o princípio da prossecução do interesse público e da 

proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, ofensa reiteradamente 

praticada, ao não cumprir o estatuído no artigo 16.º do Decreto–Lei 193/2012 

tendo como consequências nefastas: “Atrasos significativos nos pagamentos 

aos prestadores de cuidados de saúde” o que conduz à “Rescisão de acordos 

por parte de algumas entidades convencionadas por pagamentos em atraso” o 

que leva a que os militares e famílias sejam discriminados e lhes seja 

disponibilizado um “Tratamento dos beneficiários da ADM como clientes de 

“segunda linha” nas entidades convencionadas devido ao atraso nos 

pagamentos”.(citações de expressões constantes no Plano Estratégico para a 

ADM 2017-2022 a folhas 25).  

O Plano Estratégico para a ADM 2017-2022, é um meio para justificar a ofensa 

ao princípio da legalidade, expresso no artigo 3.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

O senhor Ministro ofende o princípio da legalidade não atuando em obediência 

à lei e ao direito ao não cumprir o estatuído no artigo 16.º do Decreto–Lei 

193/2012, e ao não assumir as responsabilidades pecuniárias do estado, 

usando como suporte posição da Secretaria Geral do MDN. Assim vem 

frustrando legítimas expetativas dos beneficiários e dos prestadores de serviços 

que ao serem credores de 60 ou mais milhões de euros aceitam os 

beneficiários da ADM como clientes de “segunda linha”. 
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Requer que seja junta à ATA documento que detalha estas afirmações, em 

alternativa será ditado para a ATA. 

Ainda o Vogal representante da ASMIR, recorda e dita para a ATA que sendo 

competência do Conselho Consultivo apresentar sugestões que a ASMIR 

apresenta como sugestão ao Conselho Diretivo que antes de estudos de 

planos estratégicos que no plano interno cumpra a lei. 

E cumpra a lei publicando trimestralmente e até ao fim do mês seguinte no sítio 

do IASFA na INTERNET as dívidas com mais de 3 meses. A última publicada 

data de novembro de 2014. E nesta declaração de dívida da ordem dos 75 

milhões de euros, cerca de 69 milhões estão reportados como dívidas a 

INSTITUIÇÕES MILITARES. Como nunca mais o IASFA publicou tal presumiu-

se a inexistência de dívidas com mais de 3 meses. 

 A final trata-se somente do Conselho Diretivo sonegar informação.  

Informação que por lei é obrigatória publicar.  

No desconhecimento é lícito por em dúvida a legalidade das dívidas, seja se 

competem à ADM ou ao SNS. Ou com as farmácias do IASFA que consta é o 

IASFA/ADM ao invés de ser o SNS a suportar o diferencial do custo dos 

medicamentos como acontece em qualquer outra farmácia. Ou com o 

Laboratório Militar que consta é o IASFA/ADM ao invés de ser o SNS a 

suportar o diferencial do custo dos medicamentos e aparelhos de reabilitação 

como acontece em qualquer outro laboratório. Ou com o HFAR. Ou outra 

realidade, ou seja se esta dita dívida terá a ver com antigas dívidas dos 

hospitais militares dos Ramos, antes do IASFA ser a entidade gestora da ADM. 

Cumpra o Conselho Diretivo o comando legal constante do artigo 23.º do 

Decreto-lei n.º 25/2017 de 3 de março. 

Mas faça a destrinça em 2 quadros: um, dívidas da IASFA/ADM, outro, dívidas 

do IASFA/ASC. 

Fundamentos pelos quais, 

O Vogal representante da Associação dos Militares na Reserva e na Reforma 

(ASMIR) recusa participar em toda a reunião que verse o Plano Estratégico 

para a ADM 2017/2022.” 
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Finda a sua exposição o representante da ASMIR fez a entrega de dois documentos 

que constituem anexo à presente ata e abandonou a reunião. 

De seguida tomou a palavra o representante do EMGFA, TCOR Lameiras, que 

informou que EMGFA fez uma análise detalhada ao documento tendo sido emitido 

um parecer apontando as principais questões levantadas durante essa análise, das 

quais salientou os seguintes aspetos:   

- A questão fundamental é um deficit financeiro do IASFA e não da ADM; 

- Faltam mecanismos de controlo adequados, pelo que a informação disponível 

não permite efetuar um diagnóstico sustentado da ADM; 

- O levantamento efetuado não permite aferir da situação verdadeira do IASFA 

mas apenas permitiu identificar as suas consequências. O deficit financeiro 

conhecido é estrutural do IASFA e não da ADM; 

- O Plano em si incorpora um conjunto de omissões. Sendo um plano 

estratégico a 5 anos, não apresenta um “roadmap” que identifique em que 

posição exata do tempo a medida se situa, nem identifica indicadores que 

permitam monitorizar esse plano e introduzir medidas corretivas se 

necessário; 

- Não identifica a quantidade de trabalho e o responsável pela implementação 

dessas medidas; 

- Não identifica o impacto orçamental de cada uma das medidas nem 

identificas as eventuais fontes de financiamento para sustentar a sua 

implementação. 

Terminando o TCOR Lameiras referiu que o EMGFA emitia parecer desfavorável à 

aplicação do Plano Estratégico, procedendo à entrega do parecer que constitui 

anexo à presente Ata. 

De seguida o Presidente passou a palavra ao representante do Exército, TCOR 

Magalhães, que iniciou a sua intervenção referindo que a apreciação que o Exército 

fez ao documento evidencia algumas questões nomeadamente: 

- A necessidade de separação clara daquilo que são responsabilidades do 

Estado e responsabilidades dos beneficiários; 
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- A tónica em colocar os beneficiários familiares dos deficientes das forças 

armadas no pagamento como beneficiários é injusto e não correto em função 

dos valores do quadro da tabela 4 indica; 

- Em nenhuma parte do documento está referido que, aquilo que se preconiza 

no plano, a longo prazo garanta a sustentabilidade do sistema. O Exército não 

consegue entender que as medidas do ponto de vista financeiro que se 

propõem realizar, ao fim de determinado número de anos, possam conduzir a 

alguma sustentabilidade. 

Concluindo o TCOR Magalhães referiu que, pelas razões apontadas, o Exército 

votava desfavoravelmente conforme parecer que se junta à presente Ata.  

O Presidente retomou a palavra referindo que já foram discutidas várias vezes no 

CC a redução das transferências do OE para o IASFA e que as fontes de 

financiamento estão perfeitamente identificadas: os descontos dos Beneficiários e o 

Orçamento do Estado, no que respeita à Portaria 1034/2009. Referiu ainda que, em 

devido tempo, o IASFA informou o Estado que a verba não chega, tal pode ser 

comprovado através das diversas auditorias de que IASFA tem sido objeto.  

Seguidamente o Presidente do CC passou a palavra ao representante da AP, CMOR 

Luís Reis, que solicitou que fosse junta à Ata uma declaração de recusa de 

pronúncia sobre o documento denominado pela Direção do IASFA de “Plano 

Estratégico para a ADM 2017-2022”, procedendo de seguida à sua leitura. 

De seguida tomou a palavra o representante da ANS, SMOR Gonçalves, que 

procedeu à leitura da declaração que se junta à presente Ata, relativa à recusa em 

emitir qualquer parecer sobre o <<Plano Estratégico para a ADM 2017-2022>>, 

evocando a incompetência do CC do IASFA, tendo por base o que estatui o Decreto-

Lei n. 193/2012 de 23 de Agosto e a LEI-QUADRO DOS INSTITUTOS PÚBLICOS 

(LQIP), Lei n. 3/2004, de 15 de Janeiro e alterações subsequentes, nomeadamente 

o número 1 do artigo 31º. 

A Dra. Isabel Madeira, representante do MDN/DGRDN, tomou de seguida a palavra 

começando por assinalar algumas incorreções constantes do Plano Estratégico que 

importa retificar: 

- As receitas da ADM relativas ao ano de 2016 diferem quando apresentadas 

em quadros distintos (tabela 4; tabelas 6 e 7); 
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- Na tabela 3 e 4 do plano, é apresentado o mesmo número de beneficiários 

deficientes/Acidentes em serviço para universos diferentes; 

- A definição de “beneficiários associados” surge por diversas vezes inexata. 

Sobre estas questões o Presidente informou que vai solicitar a verificação dos 

mapas e a sua retificação se necessário. 

Continuando, a representante do MDN/DGRDN referiu que o plano contém medidas 

que extravasam a competência do CC e do próprio IASFA por se tratar de medidas 

legislativas. Referiu ainda que a tabela incluída na pág. 22, na qual constam os 

valores de dívida a 31 de dezembro de 2016, refere o que aparenta ser um engano. 

Sobre este assunto o Presidente referiu que estes valores, muito provavelmente, 

diriam respeito a faturas que foram devolvidas, que mais tarde teriam sido remetidas 

de novo ao IASFA, com nova data. Neste caso, para o IASFA, a referência para 

estes documentos seria a data da primeira entrada. 

Retomando a palavra a representante da DGRDN referiu algumas questões que 

careciam de alguma clarificação ou explicitação. Essas questões e restantes aspetos 

da sua intervenção encontram-se detalhadas em parecer que se junta à Ata. 

Finalmente, comunicou ao CC que o parecer da DRGRDN era favorável 

condicionado à retificação das inexatidões identificadas e à clarificação das 

questões enunciadas. 

Seguidamente tomou a palavra o representante da AOFA, COR Paula Campos, que 

procedeu à leitura da declaração de recusa de emissão de parecer sobre o Plano 

Estratégico ADM 2017-2022, declaração essa que se junta à Ata. 

De seguida o Presidente do CC passou a palavra ao representante da Força Aérea, 

TCOR Ribeiro, o qual começou por referir que em resultado da análise ao 

documento de trabalho, datado 17OUT17, foi emitido parecer que se junta à Ata, 

tendo destacado os seguintes aspetos: 

- Tendo em conta que se trata de um documento estruturante, estranha-se a 

ausência de uma calendarização para o cumprimento dos objetivos traçados 

e de indicadores que permitam verificar a sua concretização, identificar 

desvios e aplicar eventuais medidas corretivas; 
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- Os objetivos apresentados não identificam os EPR’s, as respetivas fontes de 

financiamento, ou os montantes necessárias ao seu cumprimento, 

desconhecendo-se qual o impacto orçamental associado às medidas 

apresentadas. 

Concluindo referiu que a Força Aérea entende que o Plano Estratégico para a ADM 

2017-2022, apresentado para apreciação e parecer em sede de Conselho 

Consultivo, inclui várias medidas consideradas positivas, apresentando, contudo, 

várias lacunas, merecendo, por isso, parecer desfavorável, devendo ser objeto de 

revisão, para que sejam feitas as correções julgadas necessárias. 

O CMG Borges Gaspar, Vogal representante da Marinha, pronunciou-se 

desfavoravelmente, referindo que: o PE está mais assertivo, que a versão inicial 

(julho 2017), propondo Objetivos Estratégicos e estratégias que acomodam as 

principais preocupações da Marinha; a Marinha está disponível para participar nos 

trabalhos que se vierem a desenvolver para a revisão da legislação relativa ao 

IASFA, I.P. e ADM, conforme preconizado no PE; o PE não estabelece metas, 

prazos nem identifica as entidades primariamente responsáveis para as medidas a 

implementar durante o período a que diz respeito (2017-2022), facto não permite 

compreender a sua implementação, nomeadamente quanto à sua execução através 

dos Planos de Atividades a elaborar ao longo dos anos; não estão apontadas fontes 

de financiamento que permitam sustentar as ações preconizadas no PE, 

nomeadamente as de investimento. 

Da intervenção dos vogais presentes nesta reunião do CC resultou: parecer 

favorável da representante do MDN/DGRDN, com a ressalva da introdução das 

alterações solicitadas; parecer desfavorável dos representantes do EMGFA, 

Marinha, Exército e Força Aérea; e não foi emitido qualquer parecer pelos 

representantes da ASMIR, AOFA, ANS e AP. O vogal representante da ASMIR 

arguiu a incompetência do Conselho Consultivo para dar parecer sobre esta matéria. 

O Presidente deu parecer favorável. 

Fizeram entrega de parecer para anexar à Ata os vogais representantes do 

MDN/DGRDN, EMGFA, Exército e Força Aérea. 
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O representante da ASMIR fez entrega de arguição formal e respetivo anexo. Os 

representantes da AOFA, ANS e AP fizeram entrega de declaração de recusa de 

emissão de parecer sobre o Plano Estratégico ADM 2017-2022. 

Terceiro ponto da agenda – Outros Assuntos 

Acerca deste ponto de agenda, o Presidente do CD/IASFA, I.P. interrogou se algum 

dos Vogais pretendia acrescentar algum ponto. O SMOR José Gonçalves, Vogal 

Representante da ANS, pediu que fosse agendada a discussão e votação do 

Regimento do Conselho Consultivo. Em resposta, o Presidente do CD/IASFA, I.P. 

referiu que o IASFA já difundiu uma nova versão do documento e que o regulamento 

não pode alterar o que já está estatuído. 

Encerramento dos trabalhos 

Cumprida a agenda de trabalhos, não havendo mais assuntos, o Presidente do CD 

do IASFA, I.P., agradeceu a comparência de todos, o trabalho desenvolvido e deu 

por encerrada a reunião pelas 18:30 horas. 

 

O Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. 

 

 

TGEN Rui Xavier Matias 

 

 

O Secretário 

 

 

Henrique Ribeiro 

TCOR 
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Anexos: 

A. Informação LAM IASFA 

B. Parecer DGRDN_PEADM17_22 
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IASFA, I.P. 

 
Notas sobre o Lar Académico Militar 

- Contraditório relativo à intervenção do vogal da AOFA, na Reunião do 
Conselho Consultivo de 03Out17 

 
A Ação Social nas Forças Armadas tem o seu elemento percursor na construção do 

Hospital Real dos Inválidos Militares em Runa, por iniciativa da Princesa Maria Francisca 

Benedita, inaugurado no dia 25 de julho de 1827. 

Na história da Ação Social no âmbito das Forças Armadas, vários marcos podem ser re-

ferenciados na evolução do que é hoje o IASFA, I.P. 

Um dos principais marcos foi a instalação da Colónia de Férias do Governo Militar de 

Lisboa (para filhos de Sargentos), em Oeiras, no ano de 1946, integrada na Mutualidade 

do Governo Militar de Lisboa, nos edifícios e terrenos onde até aí estava instalada a Bate-

ria de Artilharia do Areeiro situada em Oeiras. Todavia, a sua génese remonta ao ano de 

1944, com a instalação da Colónia de Férias do Governo Militar de Lisboa, que começou a 

funcionar a título experimental em Paço de Arcos, na cerca do Grupo de Defesa Submari-

na de Costa, uma Colónia de Férias para filhos de Sargentos. 

Com a extinção, em 1946, da Bateria de Artilharia do Areeiro, a Colónia de Férias do 

Governo Militar de Lisboa desloca-se para os terrenos que hoje são conhecidos por ex-Lar 

Académico Militar. 

Em 1956, foi criado o Lar Académico de Filhos de Oficiais que funcionou nas instala-

ções da Colónia de Férias para familiares de Oficiais. 

Em 1958, pelo Decreto-Lei n.º 42 072, de 31 de dezembro, foram criados os Serviços 

Sociais das Forças Armadas (SSFA). 

Em 1959, é criado o Lar Académico de Filhos de Sargentos onde já estava a funcionar a 

Colónia de Férias para filhos de Oficiais. 

Com a promulgação do Decreto-Lei n.º 42 851, de 17 de fevereiro de 1960, e no pros-

seguimento da estruturação dos SSFA, reuniu-se num único estabelecimento, dotado de 

autonomia administrativa, os dois lares académicos para filhos de Oficiais e de Sargentos 

que funcionavam em Oeiras, em instalações anexas e sob uma mesma administração. Es-

http://www.iasfa.pt/princ.html
http://www.iasfa.pt/princ.html
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te estabelecimento único passou a designar-se por Lar Académico de Filhos de Oficiais e 

de Sargentos (LAFOS), designação que se manteve até Agosto de 1972.  

O LAFOS era destinado a acolher, em regime de internato ou de pensionato, estudan-

tes de vários graus de ensino e com competência para ministrar os cursos liceal e técnico. 

A importância deste Lar fica bem expressa pelo número de alunos que chegou em 1971 

aos 230. 

Entretanto, devido à falta de instalações para se ministrar aulas, foi solicitado à Funda-

ção Calouste Gulbenkian a construção de um pavilhão destinado a edifício de aulas. A sua 

construção iniciou-se em janeiro de 1967, numa primeira fase, e em meados de 1969 a 

segunda fase. O edifício, posteriormente ampliado e adaptado, é atualmente ocupado pe-

la DSADM. 

A falta ou insuficiência de uma estrutura capaz de concretizar o apoio de caráter eco-

nómico, social e cultural ao grupo etário dos idosos, levou a que os SSFA projectassem a 

criação de complexos sociais, estruturas polivalentes, fundamentalmente vocacionadas 

para prestar apoio, na modalidade de assistência, aos beneficiários com mais de 65 anos.  

De forma geral, os complexos sociais, hoje designados por equipamentos sociais, evo-

luíram ao longo do tempo, disponibilizando instalações e serviços que, no seu máximo 

desenvolvimento, permitem dispensar aos idosos e aos beneficiários em geral, o apoio de 

bens essenciais como o alojamento, alimentação, prestação de apoio no campo da saúde, 

atividades culturais e recreativas, convívio, apoio ao domicílio, estruturas residenciais pa-

ra pessoas idosas. De igual forma, desenvolveram-se outras respostas sociais, para os be-

neficiários em geral, tais como, residenciais para estudantes, berçários, creches, jardins 

de infância, apoio no âmbito do turismo e lazer, atendimento no âmbito da assistência na 

doença e da ação social complementar, entre outras. 

Com o Decreto-Lei nº 349/84 de 29 de outubro de 1984, o Lar Académico de Filhos de 

Oficiais e de Sargentos (LAFOS) passou a designar-se Lar Académico Militar (LAM), admi-

tindo filhos de militares de qualquer graduação e mesmo filhos de pessoal civil equipara-

do dos estabelecimentos militares, desde que fossem sócios dos SSFA. Em 1992 o LAM 

deixou de ter alunos internos. 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 156/89 de 12 de maio de 1989, é criado o Comple-

xo Social das Forças Armadas (COSFA), cuja construção havia sido iniciada em setembro 

de 1981, em terrenos do Alto da Medrosa, próximos do LAM, com a edificação de um 

Centro de Recuperação, apoiado por um Centro Médico, passando a dispor de estatuto 



3 

 

próprio, onde lhe é conferida personalidade jurídica e autonomia administrativa e finan-

ceira, na direta dependência da Comissão Directiva dos Serviços Sociais das Forças Arma-

das, do qual o LAM passou a fazer parte integrante. 

Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 284/95 de 30 de outubro de 

1995, os SSFA passaram a designar-se Instituto de Acção Social das Forças Armadas 

(IASFA), tendo-lhe sido atribuído o estatuto de instituto público (I.P.), e em consequência 

de tal, foram introduzidas alterações ao nível organizacional e de funcionamento. Nesse 

sentido e em conformidade com essas alterações, o COSFA foi redesignado Centro de 

Apoio Social de Oeiras (CAS/Oeiras) e reorganizado.  

Hoje, o CAS Oeiras dispõe de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com uma 

capacidade para perto de 340 utentes, um Serviço de Apoio Médico, Serviço de Apoio 

Habitacional (SAHAB) com duas Messes, numa capacidade total de 124 beneficários e um 

Bloco de Apartamentos com capacidade para 50 beneficiários, em processo de transfor-

mação para Residencial Assistida.   

No caso específico do Lar Académico Militar, foram desativadas as seguintes valências, 

nas seguintes datas: 

Camarata (praças) – 1980 

Palácio do Governador – 1982 

Messe de Sargentos – 1983 

Pavilhão Polivalente Desportivo – 1983 

Data de encerramento do serviço de alimentação (Bar/Restaurante) – 1983  

Data de saída dos últimos Alunos masculinos do ex-LAM – 1992 

Creche – 2004 

SAGER transferido para o edifício do CASO – 2016 (setembro) 

Trabalhos de costura transferidos para o CASO – 2016 (outubro) 

As últimas obras na Messe Residencial do LAM foram efetuadas em 2014, verificando-

se uma taxa de ocupação de 30% no decorrer de 2017, muito abaixo do limite mínimo de 

rentabilização. 

 



PLANO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA NA DOENÇA

AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS

2017-2022

Principais questões a salientar na perspectiva da DGRDN:

V O Plano está elaborado de acordo com as novas orientações no âmbito da

Administração Pública no sentido da utilização do Balanced Scorecard (BSC)
como ferramenta de planeamento estratégico, de gestão e de suporte à
decisão.

V o diagnóstico apresentado não escamoteia a realidade que é efetivamente

problemática e a situação difícil em que a ADM se encontra presentemente.

V A definição dos objetivos estratégicos, as estratégias e as medidas a

implementar no âmbito de cada um deles poderão, de uma forma geral,
considerar-se ajustadas.

Não obstante, algumas delas não poderão deixar de ser harmonizadas com os
outros subsistemas públicos de saúde. Importa ter presente que através do DL
n2 154/2015, de 7 de Agosto, foi criado o órgão de coordenação dos
subsistemas públicos de saúde (CGSPS), estabelecendo os mecanismos de
cooperação reforçada em áreas comuns destes subsistemas, o qual,
sumariamente, prossegue as suas atribuições em áreas consideradas comuns,
como sejam as convenções, os sistemas de informação, a produção de
informação estatística e de apoio à decisão e o combate à fraude, tendo em
vista a obtenção de ganhos de eficiência e economias de escala.

A título de exemplo:
- “Rever o regime jurídico da ADM”

- “Clarificar juridicamente as situações de obrigatoriedade de descontos para a
ADM por parte de familiares, em função dos rendimentos, ou por alteração do
estado civil”

V” Algumas incorreções a retificar:

- A definição de “beneficiários associados” surge por diversas vezes inexata, ao
referir “cônjuges não separados de pessoas e bens, cânjuges sobrevivos, unidos
de facto e os unidos de facto sobrevivos, dos beneficiários titulares, sem
vínculo público de emprego e que não sejam beneficiários titulares de outros
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subsistemas públicos de saúde, ou tenham (nem tenham é o que consta no DL
n.2 81/2015, de 15 de maio) anteriormente renunciado à qualidade de
beneficiário titular de outro subsistema público de assistência na doença”

- Receitas da ADM relativas ao ano de 2016

Tabela 4 (pág. 13) 73.776.401€
Tabelas 6 e 7 (pág. 23) 72.155.223€
Diferença 1.621.178€

- Número de beneficiários deficientes/Acidentes em serviço

Tabela 3 (Deficientes/Acidentes em serviço)

Tabela 4 (DFA+Familiar+/Acid em serviço) ir
Um destes números não pode estar correto, porque na Tabela 4 são referidos
os familiares que na Tabela 3 se encontram à parte, englobados no universo
dos beneficiários familiares (cânjuges, descendentes e outros), que perfazem
um total de 50.341.
No entanto, comparando com os números que constam do RA/2016,
relativamente ao universo de beneficiários abrangidos pela Portaria n.9

1034/2009, de 11 de setembro, constata-se que em 31 de dezembro de 2016
existiam 10.292 beneficiários titulares e 8.214 beneficiários familiares
registados perfazendo o total de 18.506 beneficiários. Longe portanto dos
10.164 aqui referidos no PEADM, que reflectirão tão só o universo dos
deficientes militares. Mas, de acordo ainda com o RA/2016, este mesmo
universo registava em 31 de março de 2017 números substancialmente
diferentes, com um diferencial de mais 6.036 beneficiários que surpreende,
sendo que a alteração mais significativa diz respeito aos familiares — 13.448
(mais 5.234 do que em 31 de dezembro de 2016), registando os beneficiários
titulares um aumento de 802, num total de 11.094.
Nesta constatação, há ainda uma dúvida que surge — as despesas de saúde
relativas aos familiares do universo de beneficiários titulares abrangidos no
âmbito da Portaria 1034 são suportadas através da verba dos 20 M€ inscrita no
orçamento do MDN? Se sim, com que fundamento?

- A tabela incluída na pág. 22, na qual constam os valores de dívida a 31 de
dezembro de 2016, refere o que é manifestamente um engano:

• no primeiro quadro que faz o cruzamento do ano em que a faturação
deu entrada na ADM com o ano de faturação de acordo com a data da
fatura, valores relativos a faturação de 2015 (4.718,51€) e 2016 (25,97€)
que teriam dado entrada em 2014;



• no segundo quadro que faz o cruzamento do ano em que foi feito o
pagamento com o ano da faturação paga, de acordo com a data da
fatura, valor relativo a pagamento efetuado em 2015 (4.418,15€) de
faturas com data de 2016;

V Questões que carecem de alguma clarificação/explicitação:

• OES “Promover a reestruturação necessária com vista à adoção de um de
modelo de governação e de financiamento sustentável e credível”

Relativamente a medidas a implementar neste âmbito:

“Rever a Portaria 1034/2009, por forma a definir um regime especial para os
beneficiários familiares”

Convém relembrar que a Portaria n9 1034/2009, de 11 de setembro, adotou
novas regras de assistência em caso de acidentes de serviço e doenças
profissionais dos militares das Forças Armadas e revogou a Portaria n.2
1394/2007, de 25 de outubro.

A sua aplicação é exclusiva aos “militares e ex -militares incapacitados, de
forma permanente, por acidente de trabalho ou doença profissional ocorridos
ou derivados da prestação do serviço militar, independentemente do regime
jurídico em que estejam inseridos”, não fazendo qualquer sentido alargar o seu
âmbito de aplicação aos beneficiários familiares, tendo em conta que os
beneficiários familiares e equiparados estão devidamente enquadrados no DL

167/2005, de 23 de setembro (cfr. art.9 5.2).

- “Proceder à análise e proposta de revisão das responsabilidades de
financiamento da assistência na saúde aos militares das FFAA, bem como a
instituição de mecanismos e procedimentos, relativamente a:

Encargos com o SSM, com a consequente revisão dos conceitos de Saúde
Operacional e Assistencial, em território nacional e em missões no
estrangeiro”

Sem prejuízo de eventual revisão dos conceitos em causa, no sentido de algum
ajustamento que se mostre justificável, gostaríamos de referir que perante o
enunciado das limitações identificadas no relatório de auditoria ao processo de
faturação da ADM, designadamente “ao nível do controlo interno, de
procedimentos de controlo dos processos desenvolvidos na DSADM e no
GPGFO, ausência de comunicação entre as diversas áreas do IASFA, I.P., com
consequente desresponsabilização de execução de tarefas, falta de



circularização de dados das receitas e despesas, ausência de segregação de
funções em algumas tarefas chave, por limitações de pessoal, contabilização
da faturação e receita numa base de caixa e insuficiente especialização por
ano económico”, os encargos com o SSM não se nos afiguram verdadeiramente
como um problema de maior relevância, tendo em conta que subjacente
poderá estar a sobrevivência ou a falência do Hospital das Forças Armadas e
esse não será de todo um mal menor. Assim, considerando que o desconto dos
beneficiários mais do que triplicou (passando de 0,8% para 3,5%) e os números
que se conhecem não permitem perceber a(s) verdadeira(s) causa(s) da dívida
existente, sendo mesmo uma das fraquezas identificada na análise SWOT
relativa à “Gestão orçamental e financeira” precisamente a “falta de controlo
das receitas dos descontos dos beneficiários por parte da ADM em
coordenação com o GPGFO”, importaria previamente, neste particular, para
além de outras análises naturalmente pertinentes, perceber o impacto
financeiro do Despacho n.2 511/MDN/2015, de 22 de outubro, que estabeleceu
os conceitos de Saúde Operacional e Saúde Assistencial, bem como o tipo de
despesas que integram os mais de 40 milhões de euros faturados pelas
entidades convencionadas e o número e tipologia de beneficiários abrangidos
em ambas as situações (Obs.: seria útil que nas tabelas 5 e 6 estivessem
desagregados na coluna 2 os valores correspondentes aos convencionados e às
instituições militares).

• 0E8 “Estreitar as relações institucionais com as entidades intervenientes
na gestão orçamental e financeira do IASFA e com potenciais novas fontes
de financiamento”

De que fontes de financiamento se trata, considerando que esta deverá ser
naturalmente uma matéria a harmonizar com os restantes subsistemas
públicos de saúde?

PARECER
O Parecer da DRGRDN é favorável condicionado à retificação das inexatidões
identificadas e à clarificação das questões enunciadas.

DGRDN
07. 11.2017



ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

PARECER
REUNIÂO DO CONSELHO CONSULTIVO DO IASFA, I.P. — 07N0V2017

PROPOSTA DE PLANO ESTRATÉGICO PARA A ADM — 2017/ 2022

1. O presente parecer, relativo ao projeto de Plano Estratégico para a ADM no período

2017-2022 (PEADM 2017-22), decorre da análise do teor do documento de trabalho

disponibilizado, tendo por referência o enquadramento legal e normativo aplicável,

designadamente o constante do anexo (ponto 6.) ao referido documento de trabalho.

2. Da análise individualizada dos 5 capftulos que integram a proposta de PEADM 2017-

22, destacam-se os seguintes aspetos essenciais:

a. Capítulo 1 — Nota Introdutória:

Evidencia, de forma clara, que a questão fundamental em análise se centra no

défice estrutural de financiamento do IASFA,I.P., alegadamente motivado

pelo crescimento das despesas da ADM, relevando que:

1) No decurso de 2016 o CD/IASFA, I.P. tomou consciência de que as despesas

com a ADM evidenciavam um crescimento exponencial, tendo estimado para

esse ano um deficit de financiamento no montante de 18 M€, decorrente do

aumento da despesa do regime convencionado e do SSM;

2) Com o objetivo de efetuar o diagnóstico da posição financeira do subsistema e

avaliar a eficência do respetivo sistema de controlo interno, a Direção dos

Serviços da ADM (DSADM) foi objeto de uma auditoria externa, cujos resultados
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fundamentaram a apresentação da proposta de PEADM em análise, de acordo

com as orientações da Tutela.

Registando-se, com apreço, as diligências já efetuadas pelo atual CD/IASFA,I.P.,

bem como os desenvolvimentos em curso no sentido de apresentar à Tutela a

necessidade urgente de sanar um “problema” tendencialmente crescente e com

potenciais reflexos negativos para beneficiários da ADM, salienta-se, no entanto,

que as medidas corretivas e as soluções a propor devem ser devidamente

fundamentadas e suportadas num diagnóstico assertivo, que identifique de forma

clara e objetiva as causas que efetivamente estão na origem do problema.

Partilhando, genericamente, dos valores e objetivos identificados pelo

CD/IASFA,LP., suportados na premissa de que a instituição se destina aos militares

e à “Famflia Militar”, é reconhecida a importância do envolvimento (individual e

institucional) dos beneficiários, através da contribuição ativa para o importante

desígnio que se pretende atingir. É este o propósito que sustenta a contribuição

institucional do EMGFA para apoiar, com rigor e objetividade, na correta

identificação das ineficiências do atual modelo de governação do IASFA,LP. e na

subsequente implementação de medidas corretivas ajustadas à verdadeira

dimensão do problema.

b. Capítulo 2—Apresentação Institucional:

Releva o justo reconhecimento das especificidades da ADM que fundamentam, em

permanência, a salvaguarda legal das exigências decorrentes da condição militar,

pese embora os sucessivos desenvolvimentos havidos no âmbito do processo de

convergência, iniciado em 2015, dos quatro subsistemas públicos de saúde, tendo

por referência a ADSE.

A diferenciação positiva, bem patente no preâmbulo do Decreto-Lei n.° 167/2005,

de 23 de setembro (Regula o regime jurídico da ADM) diverge, naturalmente, do

teor do preâmbulo do Decreto-Lei n.° 158/2005, de 20 de setembro (Regula o

regime jurídico da assistência na doença ao pessoal ao serviço na GNR e PSP), ao

observar que, na sequência da unificação dos três anteriores subsistemas de saúde

dos militares das Forças Armadas (ADMA, ADME e ADFA), o subsistema único da
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ADM fica sujeito a um regime paralelo ao da ADSE, salvaguardando, em

permanência, as especificidades da condição militar.

Na sequência da contextualização orgânica e funcional do IASFAJ.P., são

identificadas as respetivas atribuições no âmbito da gestão da ADM, estranhando-

se que neste sensível contexto não tenha sido efetuada qualquer referência à nova

e importante atribuição introduzida, em meados do ano transato, pelo Decreto-Lei

n.° 35/2016, de 29 de junho, que alterou a redação do artigo 3» (Missões e

atribuições) do Decreto-Lei n.° 193/2012, de 23 de agosto (Orgânica do IASFA,I.Pj:

• “Divulgar, anua/mente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da

gestão da ADM e da promoção da ASC.”

O rigoroso cumprimento desta atribuição, unanimemente reclamado pelos vogais

que integram o CC/IASFA,LP., configura uma medida de enorme importância para

a consecução dos Objetivos Estratégicos (OE) que o Conselho Diretivo pretende

atingir com o PEADM 2017-22, designadamente:

• O OE 5— Promover a reestruturação necessária com vista à adoção de um modelo

de governação e de financiamento sustentível e credível’~

• O OE 7 — Otimizar os processos de gestão e controlo orçamental e financeiro das

despesas e receitas da ADM”

Reitera-se, assim, a necessidade de na definição do futuro modelo de governação

do IASFA,LP. serem introduzidos mecanismos de controlo interno que permitam

segregar, de forma transparente, as origens e aplicações de fundos

decorrentes da gestão da ADM, do financiamento das atividades inerentes

à garantia e promoção da ASC.

É nosso entendimento que a medida preconizada contribuirá decisivamente para a

identificação das reais causas do défice estrutural de financiamento do

IASFA,I.P., através de um diagnóstico oportuno e coerente da sua posição

financeira, suportado em adequada informação de gestão, essencial para

garantir o rigor e a transparência da informação a disponibilizar aos stakeholders

da instituição, em especial aos seus beneficiários na qualidade de principais

fina nciadores.
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c. Capítulo 3 — Diagnóstico da Situação Atual:

Suportado maioritariamente no relatório da auditoria externa ao processo de
faturação da ADM, aponta um conjunto significativo de limitações ao nível das
ineficiências do sistema de controlo interno, da desadequação dos processos

implementados, da ausência de comunicação interna, da obsolescência dos

sistemas de informação em produtivo e da exiguidade de recursos humanos
qualificados, identificando ainda uma dívida acumulada em 31dez2016, no

montante de 58,2 M€, relevada na Conta Geral do Estado de 2016.

As evidentes e assumidas fragilidades do atual modelo de governação do
JASFA,LP., induziram, por orientação da Tutela, um urgente levantamento hadhoc

da atual situação, do qual resultou, salvo melhor opinião, um diagnóstico que não
espelha as verdadeiras causas do “problema” (O défice estrutural de financiamento

do IASFA,LP. motivado pela gestão conjunta da ADM e da promoção da ASC).

Em nossa opinião, a celeridade com que o processo foi auditado, incidindo

exclusivamente sobre a DSAM, apenas permitiu identificar as consequências do
problema e não as verdadeiras causas do mesmo, originadas por um modelo de
governação conjunta da ADM e da ASC.

Efetivamente, no levantamento efetuado, foi encontrado um volume considerável
de faturação da ADM por regularizar que, como é facilmente compreensível,

configura uma responsabilidade “flexível” e facilmente deferível no tempo, ao invés
de que acontece com outras despesas de funcionamento do IASFA,LP.
(vencimentos, contratos de prestação de serviços, encargos das instalações,

despesas de manutenção do vasto património imobiliário), inadiáveis sob pena de

originar sérios e imediatos constrangimentos funcionais ao CD/IASFA no âmbito da
promoção da ASC.

O financiamento das diversas valências e respostas sociais
disponibilizados aos beneficiários no âmbito da ASC deveria, em nossa
opinião, ser assegurado, exclusivamente, por transferências correntes do OMDN (10
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M€/ano)1, em complemento das receitas próprias geradas (montantes anuais

desconhecidos) pelas diversas valências/respostas sociais disponibilizadas aos

beneficiários, em função das suas efetivas necessidades de apoio social

complementar.

Importa, neste particular, ter presente os dados constantes dos relatórios de

atividades do IASFA,I.P. relativos aos anos de 2010 a 2015, publicitados

oficialmente no portal do Instituto, bem como os dados constantes da proposta de

relatório de atividades para 2016, apreciado em sede de Conselho Consultivo de

18mai2017 e ainda não aprovado pela Tutela. Os dados referenciados evidenciam

uma evolução tendencialmente negativa das transferências correntes do OMDN

para suporte do financiamento da ASC, registando, entre 2010 e 2016, uma redução

de 58 % (5,9 M€), como se demonstra no quadro seguinte:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10.237.500€ 8.312.858€ 6.459.281€ 7.812.181€ 5.191.505€ 5.185.750€ 4.337.618€

Quadro 1— Transferências do OMDN para suporte da Promoção da ASC —2010 a 2016.
Fonte: Relatórios de Atividades do ASFA —2010 a 2016.

Paralelamente, apontam-se os dados constantes do Plano Estratégico para o Apoio

Social nas Forças Armadas 2015-2020, disponibilizado pela Tutela ao EMGFA e

Ramos para análise e parecer.

O referido documento estratégico, apreciado em sede de Conselho de Chefes de

Estado-Maior (CCEM), de 25mai2015, com emissão de parecer formal enviado à

Tutela em 26mai2015, evidencia uma insuficiência de financiamento da atividades

desenvolvidas no âmbito da ASC, em 2013, na ordem dos 6,5 M€, como se demostra

no quadro seguinte, replicado na integra do documento original:

Montante apurado em 2005 aquando da transferência da gestão da ADM dos Ramos para o IASFA, na sequência da
fusão dos três subsistemas (ADMA, ADME e ADMFA) financiados exclusivamente por verbas do OMDN inscritas
nos orçamentos dos Ramos. O montante de 10 ME corresponde à receita gerada, à data, pela contribuição de uma
0,8% dos beneficiários da ASC que foi reduzida para 0%, passando os beneficiários titulares das ADM a descontar
1% (atualmente 3,5%) exclusivamente para fmanciamento das despesas de saúde. Foi então assumido o
compromisso político de assegurar a transferência de 10 ME do OMDN para o IASFA, para financiamento exclusivo
da ASC. O montante acordado tem sido progressivamente reduzido desde 2010 (10,2 ME) até 2016 (4,3 ME).
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Tabela 6: Custos e Receitas por Resposta Social/Valência em 2013

Respostas soca s / Valenc as
INFANcIA E JUVENTUDE 1.669.873,47 £

CRECHE _________

JARDIM INFÃNCIA - --_____

CENTRO RECURSOS ________ _______

LRESIDCNCIA UNIVERSITÁRIA ___________

SERVIÇOALIMENTAÇÃO~’ 1 —

1 CULTURAE LAZER ____r
TURISMO S0ÇI~~L —

APOIO A IDOSOS
__________ i 1.760.362,18€__________ —~ 2.693.895,14 €

: 2.135.842,63 € 3.037.328,85€ 901.486,22 È

1.651.572,44 £ 1.285.062,03 € -366.510 1€
1.651.572,44 € 1.285.062,03€ 366 510,41€

3.681.245 70£ 2.313.690 € -2.367.555 8€
1 319.139,52€ 1.319.139,52 €

______ 2.206.376,34€ 2.236.810,16(1

—. ã~.062.6õF[ 0,00 (f -706.062,60£

Tõ1Ã~s _____ __j~97.765,79 € 12.064.207,40€ 4.533.558,39€
Fonte: Dados forneci~Ç~W0ivisão da Ação Social em Abril 2015 referentes a 2013. com base em mapa
elaborado pelos Gabinetes que dJo apoio ao Conselho Diretivo na área Financeira e dos Recursos
Materiais

Quadro 2— IASFA,I.P. — Estrutura de Financiamento da MC, em 2013.
Fonte: Plano Estratégico para o Apoio Social nas Forças armadas — 2015-2020 (Página 19).

O referido documento estratégico, com base em indicadores de gestão e dados
estatísticos relativos à ASC desenvolvida em 2014, refere ainda explicitamente que

“Em 2014, a Açâ’o Soda? complementar teve uma despesa global de 20,3 ME

(despesa total do IASF,4,LP. excluindo a ADM), das quais 10,6 ME foram receitas

próprias e 5,5 ME do Orçamento de Estado. Nesse ano. foram utilizados cerca de

4,2 MEde receitas daADM vara cobrira desoesa daASC. “—Transcrição do primeiro

parágrafo da página 18 (sublinhado nosso).

O quadro altamente deficitário de financiamento da ASC nos anos 2013 e 2014,
evidenciando em todas as valências/respostas sociais margens negativas, permitia
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815.606,90€

TEMPOS LIVRES

734.046,21 €

637.458,55€

288.587,96€
259.729,16€
28.858,80€
60.282,63 £

- 81.560,69
38.659,67€ -.

4.260.767,71€
ALOJAMENTOTEMPORÁRO 1 363.O96,Ç9Cj

-1.032.414,92€

527.018,94€
-474 317,05€

52.701,89€

3.596.263,76€

1.242.618,17£
182.053,21€

21.622,96 €
-3.018.149,54€

ERPI-UFZ

49.806,22€
981.965,18€

ERPI-UF2

251.601,64€

181 042j88’d

4.454.257,32€

0€:
-iÃii 298,58 €~

78.599,78 €

À~ÕiÕÀHA8ITA O ____

APARTAMENTOS AUTÓNOMOS’~ L -

ARRENDAMENTO
HABITACIONAL2’

3.548.049,48€
1.464.866,25 €

173.001,86€

2.173.986,5

APOIO NA SAÚDE

-906.207,84 €

2.063.183,23€

38.143,92€

às 495,93 €

3.037.328,85€
410 71Í,91 €
863342,30€

SAMED - SERVIÇO APOIO’

_ __-~

APOIO FINANCEIR0~

38143,92€]

COMPARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS
CONCESSÃO EMPRÉSTiMOS
SUBSÍDIO PECUNIÁRIO
MORTE (CPFA)

POR.

APOIO GERAL (incluI o
Atendlmento/AcornpanharflefltO)

155.729.841 76.880,16€
3t!~M2€
78.849,68€



já antever que, no curto prazo, surgiriam constrangimentos orçamentais com

inevitáveis repercussões nas duas importantes áreas de intervenção do JASFA (ASC

e ADM), agravadas pela tendência de crescimento na procura e, em simultâneo,

pela redução do financiamento suportado em dotações do OMDN (o financiamento

da ASC passou de 10 Fvl€, em 2013, para 5,5 M€, em 2014).

Centrando agora a análise no modelo de financiamento da ADM, releva a

evolução ligeiramente crescente da arrecadação de receitas, geradas pelas

transferências do QMDN e pelos descontos obrigatórios dos beneficiários no período

compreendido entre 2014 (65,25 M€) e 2016 (73,38 M€), explicitada no ponto 3.7

— “Gestão orçamenta! e flnanceira’~ do documento de trabalho:

Financiamento da ADM
90,00
80,00

8 70,00
5 60,00
.~ 50,00

40,00

£ 30,00
2 20,00

10,00 ~ 17,62 17,99 — — —

0,00 — — — —

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Descontos Beneficiários Transf. OMDN SG/MDN

Gráfico 1— IASFA,I.P. — Receitas ADM — Evolução 2010-2016.
Fonte: Plano Estratégico para a ADM — 2017-2022 (Página 14).

Na tabela 6 — “Valor comparticíoado pela ADM versas receitas 2014 a 2016” do

documento de trabalho (página 23) é evidenciada a afetação das receitas geradas

ao pagamento da faturação rececionada dos prestadores de cuidados de saúde:

Tabela 6: Faturação validada e valor comparticipado pela ADM versus receitas— 2014 a 2016

Ano Farmácias convencionados Reg. Livre Montantes Pagos Receitas ADM
e IM’s

5 621870,75€ 44 044 781,63€ 12 600 289,23€ 65 249 000,00 €

7979929,12€ 52 685 139,34€ 13 204876,84€ 73869945,30€ 1 69 570 776,00€

10 255 554,58 € 59 684 340,35€ 13 500 905,42 € 83440800,35(1 72 155223,00€

2014

2015

2016

Quadro 3— IASFA,LP. — Faturação Paga versus Receitas Geradas — Evolução 2014 - 2016 -

Fonte: Plano Estratégico para a ADM 2017-2022 (Página 23)

62266941,61€ 1

— 66,
Ø20 00120 00

44,05 ~
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A análise comparativa dos dados relativos à faturação paga nos anos 2014 a

2016, apresentados no quadro anterior, com os mesmos dados constantes da

tabela da página 22 (cálculo da dívida a 31 de dezembro de 2016), resumidos no

quadro seguinte, revela desvios significativos nos montantes apresentados para a

mesma grandeza (faturação paga) no mesmo documento, evidenciando

incompreensíveis inconsistências de informação relevante para análise do problema:

Anos
Dados constante do PEADM 2017-20 2017 Totais

2013/2014 2015 2016
(até_lOjun)

Faturação entrada na ADM 76 819 243,89 69 201 371,51 88469 937,25 16 755 425,78 251 245 978,43
Pagamentos de faturação 45 908 767,91 69 393 305,54 60 878444,51 176 180 517,96

Faturação em divida: 30 910475,98 -191934,03 27 591 492,74 16755 425,78 75 065 460,47
Faturacão em divida (acumulado): 30 910475,98 30 718541,95 58 310034,69 75065460,47

- Faturação devolvida! não comparticipada: 16 883 961,02
Faturação acumulada, em divida (31dez2016): 58181 499,45

Quadro 4— IASFAII.P. — Faturação ADM — Evolução da regularização entre 2014 - 2016.
Fonte: Plano Estratégico para a ADM 2017 2022 (Página 22).

Por outro lado, efetuando uma análise comparativa com os mesmos dados, vertidos

nos relatórios de atividades relativos ao período em análise, constata-se a existência

de idênticas incongruências, que urge colmatar:

R’b 2014 2015 2016U r ca Montante % Montante % Montante %

Compaticipações Diretas (Regime Livre Escolh 12 038 689 20,54% 12 468 518 18,20% 12 014 831 17,53
Entidades Convencionadas 33 889020 41 649 659 60 78% 34390 321 50 19%
Instituições Militares 5 889 857 10,05% 6 009 074 8 77% 6 828 746 9,97%
Laboratórios O 0,00% O
Centros de Apoio Social (CM) 1 311 311 2,24% 593 285 0,87% 223 487 0,33%
Medicamentos (Farmácias) 5 462 789 9,32% 7 792 895 11,37% 8 134 918 11,87%
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 26 845 O 05% O 0,00% 0,00%
Segurança Social ‘ 10 220 0,01% 0,00%

Totais: 58 618 512 100,00% 68 523 651 100,00% 61 592 304 89,88%

Quadro 5 — IASFA,I.P. — Faturação ADM — Pagamentos efetuados 2014 - 2016.
Fonte: Relatórios de Atividades do IASFA —2014 a 2016.

O quadro seguinte, suportado nos dados divulgados através dos relatórios de

atividades do IASFA,I.P., para o período em análise, espelham a afetação das

receitas da ADM ao pagamento de faturação dos prestadores de cuidados de saúde:

Posição 2014 2015 2016
Receitas Globais ADM 65 249 000 73 370 776 73 776 401

Despesa Glodal ADM (Pagamentos) 58 618 512 68 523 651 61 592 304
Saldoanual: 6630488 4847126 12184097

Quadro 6— IASFA,I.P. — Financiamento ADM — Evolução 2014 a 2016.
Fonte: Relatórios de Atividades do IASFA —2014 a 2016.
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Em face dos dados supra apresentados considera-se que, à data, a informação

vertida no capítulo em análise não permite efetuar um diagnóstico idóneo e

sustentado da atual situação do IASFA,I.P, fruto da inexistência de informação

fidedigna que permita quantificar a verdadeira dimensão do défice estrutural

apresentado e identificar, com fundamento, os fatores que o motivaram.

Expressa-se ainda total discordância relativamente à afirmação vertida no primeiro

parágrafo da página 20 do documento de trabalho (‘Apesar do aumento dos

descontos dos beneficiários da ADM, ...., constatou-se que as receitas são

insufidentes para cobrir as despesas de saúde cuja tendência é de aumento. ‘~,

considerando que não é apresentada qualquer evidência objetiva que fundamente

a constatação do CD/IASFA,I.P.

d. Capítulo 4— Formulação Estratégica para a ADM:

Referencia-se como positivo o reconhecimento da indispensável integração e

complementaridade com o SSM, na definição da missão de garantir e promover a

prestação de cuidados de saúde de excelência aos beneficiários, suportada na

respetiva diferenciação positiva resultante da condição militar.

Manifesta-se ainda concordância relativamente à identificação das quatro áreas /
perspetivas com necessidade de intervenção estratégica (beneficiários, recursos,

processos e inovação e gestão financeira) considerando que sobre elas impedem as

principais limitações apontadas ao atual modelo de governação.

Relativamente às medidas elencadas na formulação estratégica (ponto 4.10) para

cada uma das quatro áreas referenciadas, reconhecendo-se, genericamente, o

mérito e a necessidade da respetiva implementação, exprime-se, no entanto,

absoluta discordância relativamente às seguinte medidas propostas para a área de

“Processo e inovação”, as quais se propõe sejam excluídas do projeto de PEADM

2017-2022 por extravasarem o âmbito de aplicação exclusiva do IASFA,LP.:

• “Proceder à análise e proposta de revisão das responsabilidades de financiamento

da assistência na saúde aos militares das FFM, bem como a instituição de

mecanismos e procedimentos, relativamente a:
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o Encargos com o SSM, com a consequente revisão dos conceitos de Saúde

Operacional e Assistencial, em território nacional e em missões no estrangeiro

o...

o Promover o estabelecimento de acordos formais entre o IASFA,L P. e as

Instituições de Saúde Militares

ao...

Reitera-se, assim, a posição do EMGFA assumida nos contributos já disponibilizados

para o PEADM 2017-22, em 28jun2017, no decurso de reunião conjunta com o

coordenador do Grupo de Trabalho constituído pela Deliberação n.° 5/2017, de

02ma12017, do CD/IASFA,I.P.:

“O modelo concetual superlormente definido para a saúde Militar, através Despacho

511/MDN/2015, incorporando as responsabilidades financeiras subjacentes, foi

Implementado de forma consensualizada na sequência dos esforços de coordenação

realitados, entre o EMG’FA/Ramos e o IASFA, 1. P., que se traduziram

subsequentemente numa proposta conjunta do modelo de faturação, aprovado pelo

Despacho n.° 139/MDN/2015, de 22 de outubro — estabeleceu os critérios e regras

de faturação a observar por linha de produção assistencial nos cuidados de saúde

prestados pelo SSM aos benefidários da ADM.

A referida proposta conjunta foi precedida de uma análise previsional dos impactos

financeiros assodados, evidenciando uma redução generallzada dos valores a

faturarpelas estruturas de saúde que integram o SSM, relativos aos atos médicos/

cuidados de saúde mapeados para o regime de ambulatórío, com uma variação

relativa que atingia, a título de exemplo, valores médios aproximados na ordem dos

36 % nos episódios de urgência e 28 % na consulta externa, comparativamente ao

modelo faturação implementado do antecedente pelo Despacho n.° 4881/98 (2. a

série), de 11 de março, do Ministro da Defesa Nacional, entretanto revogado.

Atualmente, após a estabilização do atual modelo de faturação, confirma-se a

referida previsão de redução generalizada nos encargos decorrentes dos cuidados

de saúde assistencial prestados pelo SSM aos beneficiários da ADM, através da

análise comparativa dos dados objetivos de faturação mensal do HFAR, para cada

10/14



uma das linhas de produção hospítalar, antes e depois de Olago2Ol5, data de

entrada em produtivo do atual modelo de faturação.

Estranha-se assim que, com base em alegados constrangimentos financeiros do

IASFA, 1. P., se pretenda distorcer os fundamentos que legitimamente suportam o

modelo concetual que, após um profundo debate, foi desenhado e implementado

consensualmente para a saúde militar. “

Salienta-se ainda a manifesta necessidade de o PEADM 2017-22 incorporar os

seguintes elementos de informação na matriz de medidas a implementar (ponto

4.10), por configurarem requisitos essenciais na definição de um plano estratégico:

• O horizonte temporal estimado para a implementação de cada uma das medidas

propostas;

• Indicadores / Métricas de priorização e realização, por medida, que permitam

monitorizar periodicamente o grau de implementação do plano, introduzindo,

caso se justifique, correções a eventuais desvios registados;

• Identificação de uma Entidade Primariamente responsável (EPR) pela

implementação das medidas propostas;

• Quantificação do impacto orçamental associado à implementação de cada uma

das medidas planeadas (quando aplicável), bem como das potenciais fontes de

financiamento.

Em conclusão, considera-se que a formulação estratégica gizada pelo CD/IASFA,I.P.

para as quatro áreas nucleares que suportam o modelo de governação integra,

genericamente, um conjunto de medidas essenciais à reversão das ineficiências que

atualmente o caraterizam.

No entanto, manifesta-se total discordância relativamente às medidas tendentes a

transferir para os orçamentos do EMGFA e dos Ramos a responsabilidade pelo

financiamento da prestação de cuidados de saúde assistencial aos beneficiários

titulares na efetividade de serviço, motivada por doença natural, considerando que

essa responsabilidade configura, nos termos do regime jurídico da ADM (artigo 14.°
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- Responsabilidade pelo pagamento,) uma responsabilidade partilhada pela

entidade gestora do subsistema e pelos beneficiários.

e. Capítulo 5 — Síntese Conclusiva e Considerações Finais:

Resume os aspetos fundamentais explanados nos pontos anteriores destacando:

• A insuficiência de receitas para cobertura das despesas da ADM, situação que

considera tendencialmente crescente, em ciclos permanentes de endividamento,

caso não seja alterado o atual modelo de financiamento;

• Como potenciais contribuintes para a tendência do aumento anual das despesas

da ADM:
V O facto de mais de 43% dos beneficiários da ADM não efetuarem descontos

devido ao enquadramento legal existente (essencialmente beneficiários

familiares);
V O peso dos encargos com a saúde assistencial prestada pelo 594 (não

quantificado no documento de trabalho disponibilizado);
V Os encargos de saúde e outros com os beneficiários abrangidos da Portaria

n.° 1034/2009, de 11 de setembro (não quantificados no documento de

trabalho disponibilizado, sendo que para a cobertura específica destes

encargos, a SG/MDN transfere anualmente verbas no montante de 20 M€ para

o orçamento do IASFA,LP.).

• A necessidade do Estado, na qualidade de entidade, empregadora contribuir para

a sustentabilidade da ADM;

• A possibilidade de obtenção de outro tipo de receitas/financiamento, por forma

a sanear a dívida acumulada e garantir o equilíbrio financeiro da ADM no médio!

longo prazo;

• Como um dos objetivos a atingir pelo modelo de governação proposto — “RevisSo

do enquadramento legal da ADM, nomeadamente nos encargos a serem
suportados, quer por motivo de addentes de trabalho, quer pela redefinição do
conceito e abrangênda da saúde assistencial nos acordos com as entidades do

SSM. “
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Consolida-se, assim, a constatação inicial de que o quesito principal que

motivou a elaboração e apresentação da proposta de PEADM 2017-22

reside no défice estrutural de financiamento do IASFA,I.P., apontando, sem

fundamento objetivamente quantificado, a ADM como subsistema primariamente

responsável por uma insuficiência financeira que se tem vindo a agravar nos últimos

anos.

Identifica-se como potencial causa do referido défice estrutural a integração na

missão do IASFA,LP. de duas importantes áreas de intervenção (ADM e ASC) que,

naturalmente, se complementam, carecendo, no entanto, de uma gestão

diferenciada, em cumprimento da atribuição do IASFA recentemente introduzida

pelo Decreto-Lei n.° 35/2016, de 29 de junho.

3. Em suma, na sequência da análise detalhada do teor da proposta de PAEDM

2017-2022, considera-se que o documento de trabalho disponibilizado:

a. Evidencia, de forma clara, que a questão fundamental em análise se centra no

défice estrutural de financiamento do IASFA,LP., alegadamente motivado

pelo crescimento das despesas da ADM;

b. Não permite efetuar um diagnóstico sustentado da atual situação do

IASFA,I.P, fruto da inexistência de informação fidedigna que permita quantificar a

verdadeira dimensão do défice estrutural apresentado e identificar, com

fundamento, os fatores que estão na sua génese;

c. Apresenta um diagnóstico da atual situação do IASFA,LP. que não

espelha as verdadeiras causas do “problema”. O urgente levantamento had

hoc, incidindo exclusivamente sobre a ADM, apenas permitiu identificar as

consequências do problema e não as verdadeiras causas do mesmo, decorrentes,

em nossa opinião, do modelo de governação conjunta da ADM e da ASC;

d. Incorpora medidas que conflituam com o modelo conceptual que enforma

o SSM, extravasando o âmbito de aplicação exclusiva e as competências do

IASFA,I.P.;

e. Não incorpora requisitos essenciais a um plano, que se reveste de particular

importância na proteção das eventualidades de doença natural e doença profissional
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dos beneficiários da ADM. Efetivamente, apesar de elencar um conjunto de medidas

estruturantes, enferma das seguintes omissões:

1) Não apresentação de um road map, instruído com métricas / indicadores de

concretização que viabilizem a permanente monitorização da respetiva

implementação, bem como a oportuna introdução de medidas corretivas a

eventuais desvios registados;

2) Não identificação da Entidade Primariamente Responsável (EPR) pela

implementação e monitorização de cada uma das medidas elencadas;

3) Não quantificação do impacto orçamental associado a cada uma das medidas

propostas (quando aplicável);

4) Não referenciação das potenciais fontes de financiamento para suporte da

implementação das medidas propostas.

4. Com fundamento na argumentação supra apresentada, emite-se parecer

desfavorável à aprovação da proposta de Plano Estratégico para a ADM no período

2017-2022, solicitando que o presente documento conste em anexo à ata da reunião,

de 07 de novembro de 2017, do Conselho Consultivo do JASFA.

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 07 de vembro de 2017.

O Conselheiro repre n nte do EMGFA

Albino Marq ~- a eiras
TCOR ADMIL
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO PORTUGUÊS

PARECER

ASSUNTO: PLANO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS

MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, 2017-2022.

(Reunião do Conselho Consultivo do IASFA, I.P. 07Nov2017)

O “Plano Estratégico para a Assistência na Doença aos Militares, 2017-2022”, (PE/ADM)

tem como objetivo tomar este Subsistema Publico de Saúde (SPS) sustentável e que lhe

permita cumprir a sua missão, num modelo que deverá estar intimamente ligado às

expectativas e às solicitações dos seus Beneficiários, e que na sua Nota Introdutória refere

ser essencial «ter sempre presente, que a instituição se destina aos militares e à ‘família

militar”».

Pese embora estarmos perante um novo PE/ADM, continua a considerar-se insuficiente o

conhecimento atual da ADM e do IASFA no âmbito financeiro e demais recursos, cujos

objetivos e medidas a implementar propostas se afiguram penalizadoras dos beneficiários.

Principais questões que o documento levanta:

1. No PE/ADM, é referido que a melhoria da gestão financeira da ADM passa sobretudo

pela alteração do seu modelo de governação e do seu modelo de financiamento que

atualmente não garante o equilíbrio entre receitas e despesas, não permitindo garantir a

sustentabilidade da ADM a curto/médio prazo.

2. Com base no diagnóstico da situação atual, o PE/ADM identifica 4 áreas com

necessidades de intervenção estratégica sendo que na área dos Processos e Inovação,

há a destacar o Objetivo Estratégico n.° 5 (0E5) “Promover a restruturação

necessária com vista a adoção de um modelo de governação e de financiamento

sustenlável e credível”, assente numa estratégia de “Propor à tutela a revisão do

enquadramento legal do modelo de governação e de financiamento da ADM”.

3. É afirmado que os beneficiários “Familiares” e do âmbito da Portaria n.° 1034/2009,

representam cerca de 50,8% dos beneficiários e são responsáveis por 47,8% da
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despesa.

4. Infere-se do PE/ADM que dos descontos devidos à ADM pela CGA e organismos

responsáveis pelos vencimentos dos beneficiários extraordinários, não está assegurado

o seu controlo o que permite dúvidas se são efetivamente arrecadados na sua

totalidade.

5. É feita referência a um modelo de gestão cujas receitas assentam nas verbas

provenientes do Orçamento do Estado e dos descontos dos beneficiários. Mas logo a

seguir é referido que a melhoria da gestão financeira da ADM passa sobretudo pela

alteração do seu modelo de governação e do seu modelo de financiamento.

6. O documento, na sua Síntese Conclusiva volta a realçar que as receitas provenientes

dos descontos dos beneficiários e as verbas do Orçamento de Estado disponíveis não

cobrem as despesas da ADM e que contribui significativamente para o aumento anual

das despesas com a saúde, o facto de mais de 43% dos beneficiários da ADM não

efetuarem descontos devido ao enquadramento legal, o peso dos encargos com a saúde

assistencial prestada pelos Serviços de Saúde Militar e os encargos de saúde e outros

com os beneficiários no âmbito da Portaria n.° 1034/2009, de li de setembro.

7. Considerando o explanado, formula-se os seguintes comentários:

a. A situação financeira da ADM indicia que o preconizado no n.° 2 do art.° 8° do

Decreto-Lei n.° 167/2005, de 23 de setembro, prevendo o ressarcimento da ADM

por verbas do orçamento do Ministério da Defesa Nacional (OMDN), tal como

estabelecido nos n.° 2 e 3 do art. 3° da Portaria n.° 1034/2009, de li de setembro,

para as situações de acidentes de serviço ou doenças profissionais, não foi

cabalmente implementado.

b. A agregação dos dois universos (“Familiares” e beneficiários da Portaria n.°

1034/2009) contida no documento é inadequada por estarmos perante

enquadramentos jurídicos diferentes. Esta agregação é ainda mais

incompreensível quando não foi dado a conhecer o valor das despesas anuais

suportadas com os deficientes militares, universo particularmente necessitado de

cuidados de saúde e para o qual são feitas transferências via OMDN de 20 ME.

c. Se considerarmos ainda que os descontos dos “Titulares” cobrem a despesa

suportada com os “Titulares” e “Familiares”, torna-se evidente que não são estes

grupos de beneficiários os responsáveis pela diferença entre receitas e despesas.

d. Tal enquadramento permite deduzir que estamos perante uma tentativa de justificar
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a necessidade do desconto para a ADM também incidir sobre os beneficiários que

atualmente não estão sujeitos [beneficiários ao abrigo da Portaria n.° 1034/2009 e

“Familiares” (subsistindo a dúvida se também estão incluídos os descendentes)j.

e. Da lista de medidas a implementar para alcançar o referido 0E5 (“Promover a

restruturação necessária com vista a adoção de um modelo de governação e de

financiamento susteniável e credível”), são especialmente preocupantes a revisão

da legislação no tocante a:

é Responsabilidades dos beneficiários;

4 Beneficios e obrigações dos beneficiários,

é Definir um regime especial para os beneficiários familiares;

é Clarificar juridicamente os descontos pelos familiares;

f. Tais medidas configuram uma restruturação da ADM assente quase exclusivamente

em alterações no acesso, responsabilidades e beneficios dos beneficiários.

g. Tais alterações, se concretizadas, configuram um prejuízo para o beneficiário

militar e seus familiares, descriminando-os negativamente, imputando-lhe maiores

despesas com a saúde quando o desejável é que o regime jurídico que enforma a

ADM mantenha, em permanência, uma diferenciação positiva cuja especificidade

é decorrente da condição militar que a diferencia dos restantes SPS.
h. Igualmente preocupante e com impacto negativo nos beneficiários será a revisão

dos encargos a serem suportados por motivo de acidentes de trabalho (Portaria n.°

1034/2009).

i. Desconhece-se qual o alcance da redefinição do conceito e abrangência da saúde

assistencial nos acordos com as entidades do SSM. Admite-se a pretensão da sua

desoneração.

j. O documento nada refere quanto ás taxas moderadoras cobradas aos familiares no

HFAR. Preconiza-se a isenção de pagamento ou, não sendo viável, que seja

aplicado o regime de copagamento similar aos hospitais privados convencionados.

k. Se o Centro de Gravidade Estratégico da ADM são os seus beneficiários, não

podem ser tidas como razoáveis medidas discriminativas com consequências de

menos beneficios e mais encargos.

8. Consequentemente é apresentado um voto de parecer desfavorável quanto á sua

aprovação, tendo por base os seguintes argumentos:
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a. O Plano Estratégico contempla um conjunto de medidas tendentes a desonerar a

ADM com os encargos do SSM por um lado, e por outro obtendo mais receitas

através da incidência de descontos com beneficiários até agora isentos

(beneficiários deficientes militares e “Familiares”). É imperioso ficar clarificado

em matéria de financiamento o que é responsabilidade do Estado e o que é

responsabilidade dos beneficiários, sendo de exigir o cumprimento do Decreto-Lei

n.° 193/2012, de 23 de agosto, (art. 16°) «. . .na parte excedente ao pagamento

devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado Português...»

e o efetivo reconhecimento da Condição Militar, definido na Lei n.° 11/89, de 01

de junho.

b. A maioria das medidas contidas na área “Processos e Inovação” (0E5) antevêem-se

como negativas para os beneficiários prefigurando-se, caso sejam aplicadas as

alterações legislativas, que os beneficiários da ADM ficarão em situação de

desvantagem em relação a outros SPS.
c. Mesmo admitindo da bondade das medidas contidas no 0E5, não foram

apresentados à evidência estudos que permitam aferir da sua justeza e real

impacto na consecução da sustentabilidade do subsistema.

Lisboa, 07 de novembro de 2017

O Vogal do Conselho Consultivo representante do Exército

JOSÉ J. SILVEIRA MAGALHÀES

TCOR TExpTm
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PARECER

Assunto: PLANO ESTRATÉGICO PARA A ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS

MILITARES DAS FORCAS ARMADAS 2017-2022

Reff: a) Convocatória para reunião do Conselho Consultivo do IASFA, de 190UT2017

b) Plano Estratégico para a ADM 2017-2022, de 170UT2017 (Documento de

Trabalho)

c) Memorando de 06N0V2017 da DIVREC/EMFA

1. A reunião do Conselho Consultivo do IASFA, agendada para 07N0V2017,

tem como ponto 2. da ordem do dia, a emissão de parecer sobre o Plano Estratégico

para a ADM 2017-2022.

2. Da análise efetuada à mais recente versão do documento (Documento de

Trabalho — v 17/10/2017), em especial no que diz respeito aos objetivos estratégicos

e à estratégia a seguir, sobressaem alguns aspetos que suscitam algumas dúvidas

quanto ao seu alcance e à sua aplicabilidade, e que, pela sua sensibilidade e

relevância para a família milita?, carecem de especial atenção, nomeadamente:

a. Propor à tutela a revisão do enquadramento legal do modelo de

governação e de financiamento da ADM.

O diagnóstico à situação financeira da ADM apresentado compara as

receitas disponíveis num intervalo de apenas três anos (2014 a 2016)

com a faturação por pagar dos últimos 11 anos (2006 a 2016)

rececionada nos serviços entre 2014 e 2017, o que impossibilita a

identificação da dimensão exata do défice existente em cada um dos

anos e transmite, simultaneamente, a ideia de um subfinanciamento

acima do valor real.
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Como tal, considera-se que a referida necessidade de reformulação do

financiamento da ADM carece de um estudo mais aprofundado e

fundamentado, baseado em informação atual e fidedigna.

No que respeita á dívida acumulada, relembra-se que, conforme

previsto no artigol6.° do Decreto-Lei n.°193/2012, de 23 de agosto, ‘O

pagamento da prestação de cuidados de saúde previstos em

diploma próprio, na parte excedente ao pagamento devido pelo

beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado

Português.’.

b. ‘Rever o regime jurídico da ADM no que respeita ás condições de

qualificação de beneficiário da ADM, as diferentes tipologias, e as

responsabilidades dos beneficiários, do IASFA, l.P., dos Ramos,

do EMGFA e de outras entidades públicas envolvidas no

processo.’

‘Rever o regime jurídico da ADM no que respeita aos beneficios e

obrigações dos beneficiários, incluindo os da Portaria 103412009

que se encontram isentos do pagamento de descontos, tendo em

consideração os respetivos rendimentos decorrentes das pensões

de invalidez, velhice, sobrevivência elou outras, sejam elas pagas

pela Segurança Social ou pela Caixa Geral de Aposentações.’

Os benefícios e obrigações dos beneficiários da ADM são os previstos

no Decreto-Lei n.°167/2005, de 23 de setembro (alterado pela Lei n.°

53-D/2006, de 29 de dezembro), no Decreto-Lei n.° 81/2015, de 15 de

maio (regulamentado pela Portaria 482-A/2015, de 18 de junho) e na

portaria 1034/2009, de 21 de maio.

Os objetivos acima transcritos revelam-se demasiado amplos e difusos,

não explicitando em concreto que medidas se pretende adotar, o seu

alcance e os resultados esperados, nomeadamente no que diz respeito

ao impacto orçamental previsto.
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Acresce que, por se tratar de matéria extremamente sensível, por

interferir diretamente com o direito à assistência na doença aos

militares das Forças Armadas e ao seu agregado familiar, qualquer

proposta de alteração aos diplomas acima mencionados, deverá

sempre ser alvo de uma rigorosa análise e discussão e merecer a

concordância por parte dos Ramos.

c. Revisão dos conceitos de Saúde Operacional e Assistencial em

território nacional e em missões no estrangeiro.

O Despacho 511/2015, de 30 de dezembro, estabelece um

enquadramento conceptual entre ‘Saúde Operacional’ e ‘Saúde

Assistencial’, permitindo distinguir as entidades responsáveis pelo

pagamento dos cuidados de saúde prestados no âmbito do SSM, e

define um novo regime de faturação e liquidação de encargos

relativamente aos cuidados de saúde prestados pelo HFAR e pelas

demais estruturas do SSM aos beneficiários da ADM.

Esta matéria foi amplamente debatida pelos Ramos, sendo que a

delimitação dos âmbitos de aplicação dos conceitos de ‘Saúde

Operacional’ e ‘Saúde Assistencial’ decorre do Memorando

n.°8/CCEM/2014. Qualquer alteração ao documento deverá

forçosamente decorrer em sede própria de CCEM e não sob proposta

do IASFA, considerando-se que tal proposta extravasa as

competências atribuidas àquele Instituto.

d. Tendo em conta que se trata de um documento estruturante, estranha-

se a ausência de uma calendarização para o cumprimento dos

objetivos traçados e de indicadores que permitam verificar a sua

concretização, identificar desvios e aplicar eventuais medidas

corretivas.

e. Os objetivos apresentados não identificam os EPR’s, as respetivas

fontes de financiamento, ou os montantes necessárias ao seu
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cumprimento, desconhecendo-se qual o impacto orçamental associado

às medidas apresentadas.

3. O Plano Estratégico para a ADM 2017-2022 apresentado pelo IASFA para

apreciação e parecer em sede de Conselho Consultivo, inclui várias medidas

consideradas positivas, apresentando, contudo, várias lacunas, conforme

referido nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 2., merecendo, por isso,

parecer desfavorável por parte da Força Aérea devendo ser obieto de revisão

para que seiam feitas as correções julgadas necessárias.

Alfragide, 07 de novembro de 20

O representante da For Aérea no CC do IASFA

y&f

Henrique Ribeiro

TCOR



Reunião do Conselho Consultivo do IASFA I.P. de 7N0V2017

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do JASFA I.P.

O Vogal representante da Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR),

nos termos das disposições conjugadas dos artigos 13.°, 40.° e 194.°, todos do Código

do Procedimento Administrativo;

Vem arguir a incompetência do Conselho Consultivo do Instituto de

Apoio Social das Forças Armadas Instituto Público para dar parecer sobre

o estudo denominado de Plano Estratégico para a ADM 2017-2022,

pelos seguintes FUNDAMENTOS:

A. INTRODUTORL4LMENTE

1. O Presidente do Conselho Diretivo antes da decisão de convocar o Conse o

Consultivo para reunião em 7 de novembro a fim de dar “Parecer sobre o Plano

Estratégico da ADM 201 7-20222-deveria ter verificado se este Conselho é

competente para conhecer da questão. (art.° 40.° n.° 1 do CPA)

2. Não é!

B. DO FUNDO

3. Em 19 de Outubro passado o Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do

Conselho Consultivo convocou o Conselho Consultivo para uma reunião convocada

nos termos do n° 1 do art.° 23.° e n.° 1 do art.° 24.° ambos do CPA, a ter lugar no

dia 7 de novembro, ou seja, ao mesmo tempo uma reunião ordinária nos termos

do art.° 23.°, e extraordinária nos termos do art.° 24.°, ambos do CPA.

4. E cita-se o teor da convocatória;” Nos termos do disposto nos artigos 32.0, n.° 2 da

Lei-Quadro n.° 3/2004, de 11 de janeiro, na sua atual redação, Lei-Quadro dos

Institutos Públicos, 9.° do DL 193/2012 de 29 de agosto, na sua atual redação, e em

harmonia com os artigos 23.0 n. 01 e 24.0 n.° 1 do CPA na sua redação atual, convoca-

se

5. A reunião convocada para ter lugar no dia 7 de novembro tem como ordem do dia

dar, e cita-se; “2. Parecer sobre o Plano Estratégico da ADM 201 7-2022’.

Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) Instituição de Utilidade Pública Declaração n°254/98 (2° série
do DR n° 190 de 19.08-1998) da Presidúncia do Concelho de Ministros.
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6. Também consta que é convocada. “Nos termos do disposto nos artigos 32.0, n.° 2 da

Lei-Quadro n.° 3/2004 “o quer dizer que o Presidente convidou alguém estranho

ao Conselho Consultivo para participar na reunião de 7 de novembro.

7. A convocação nos termos do art.° 9.° do Dec-Lei 193/2012 não é mais do que

lembrar a função do Conselho Consultiva. Leia-se a Lei n.° 3/2004, de 11 de

janeiro, Lei-Quadro dos Institutos Públicos que com as mesmas palavras diz no

art.° 29.° em título que é função.

8. Não nos confundamos: função não é a mesma realidade que competência.

9. Consultando a Lei n.° 3/2004, de 11 de janeiro, Lei-Quadro dos Institutos Público

ficamos cientes do conteúdo da função e do conteúdo da competência do

conselho consultivo. Vejamos:

FUNÇÃO: “Artigo 29.° Função O conselho consultivo, quando exista, é o árgão de

consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de actuação do instituto

e nas tomadas de decisão do conselho directivo»;

COMPETÊNCIA: “Artigo 31.° Competência

1 - compete ao conselho consultivo dar parecer sobre:

a) os planos anuais e plurianuais de actividades e o relatório de actividades;

b) os regulamentos internos do instituto.

Pelo que se conclui que:

10. Face ao disposto neste diploma legal, em vigor, o Conselho Consultivo ~

incompetente em razão da matéria para dar parecer sobre o estudo

denominado Plano Estratégico para a ADM 2017/2022 e propostas nele

constantes.

11. Extravasando o teor da convocatória ainda diremos que é igualmente

incompetente para se pronunciar sobre Plano Estratégico para a ADM

201 7/2022.

12. Sendo que dar parecer e pronunciar-se são realidades diferentes no âmbito da

competência do conselho consultivo.

Dar parecer significa emitir um juízo assertivo votando contra ou a favor.

Pronunciar-se significa emitir uma opinião, manifestar-se.-

13. Procedamos a uma busca aos sucessivos diplomas legais para concluirmos

como o Conselho Consultivo do IASFA I.P. é igualmente incompetente para se

Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) Instituição de Utilidade Pública Declaração n°254/98 (2~ série
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pronunciar sobre o estudo denominado Plano Estratégico para a ADM 2017/2022 e

propostas nele constante.

Assim:

14. Com a entrada em vigor do Decreto-lei 284/95 de 30 de outubro e conforme o

seu Artigo 19.° o conselho consultivo passou a ter como competências e cita-se:

“Ao conselho consultivo compete, em especial:

a) Apreciar e dar parecer sobre os planos plurianuais, planos anuais eprogramas de

execução e sobre o relatório de actividades do IASFA;

b) Pronunciar-se sobre os estudos e elaboração de propostas que visem a identificação das

necessidades a satisfazer, a definição e o aperfeiçoamento dos esquemas de prestações

sociais asseguradas pelo IASFA, bem como apresentar propostas e sugestões neste

âmbito;

c) Pronunciar-se sobre o relatório e conta de gerência e sobre o relatório anual da

comissão de fiscalização;

d) Pronunciar-se sobre as propostas do valor das quotas a pagar pelos BT;”

e) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos por qualquer dos

seus membros.”

15. Em 2004 surgiu a lei n.° 3/2004 de 15 de janeiro que aprova a Lei-Quadro

dos Institutos Públicos.

16. Que no seu artigo 29.° n.° 1 definiu como função que “ o conselho consultivo,

quando exista, é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais

actuação do instituto e nas tomadas de decisão do conselho directivo”,

17. E que no seu artigo 31.°, n.°1 definiu como competência e volta a citar-se:

«1 - compete ao conselho consultivo dar parecer sobre:

e) os planos anuais e plurianuais de actividades e o relatório de

actividades;

d) os regulamentos internos do instituto.

18. E que no seu artigo 31.°, n.°2 definiu ainda como competência pronunciar-se

sobre questões e cita-se:

“2 - Compete ainda ao conselho consultivo pronunciar-se sobre as questões que

lhe sejam submetidas pelo conselho directivo ou pelo respectivo presidente.”

(negrito nosso)

19. Em 2009 surge o Decreto-Lei 215/2009 de 4 de Setembro que revoga o

Decreto-lei 284/95 de 30 de outubro e que estabelece no a.° 1 do seu artigo 9.°

a função do Conselho Consultivo do IASFA I.P. “O conselho consultivo é o órgão
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de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de actuação do IASFA,

1. P., e nas tomadas de decisão do conselho directivo.”

20. Replicando quanto à função do Conselho Consultivo o teor do art.° 29.° da

Lei n.° 3/2004, de li de janeiro, Lei-Quadro dos Institutos Públicos.

21. No que respeita à competência do Conselho Consultivo o Decreto-Lei

215/2009 nada consta.

Pelo que a competência é a afirmada no artigo 31.° da Lei n.° 3/2004, de 11 de

janeiro, Lei-Quadro dos Institutos Públicos.

22. Em 2012 surge o Decreto-Lei n.° 193/2012 de 23 de agosto que revoga o

Decreto-lei 215/2009 de 4 de Setembro e no que respeita à função replica o artigo

9.° deste diploma legal .E nada consta quanto à competência.

Em conclusão:

23. O Conselho Consultivo tem competência para dar parecer sobre o plano anual

de atividades e o relatório anual de atividades do IASFA.

O Conselho Consultivo tem competência para pronunciar-se sobre questões

suscitadas pelo Presidente do Conselho Diretivo,

O Conselho Consultivo tem competência para apresentar sugestões.

24. Abordemos um exemplo da competência do Conselho Consultivo para se

pronunciar sobre uma questão, e uma questão não é mais que um quesito

concreto, questão que foi apresentada aos Vogais pelo Presidente do Conselho

Diretivo no Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017.

O Presidente do Conselho Diretivo pretendeu saber a opinião dos vogais sobre

o teor do art.°16.° do Decerto lei 193/2012.

Sendo que para ele não se colocam dúvidas: se a despesa total anual com os

cuidados de saúde excede as receitas geradas com as contribuições mensais

anuais dos beneficiários compete nos termos da lei ao estado suportar a

diferença.

25. Citemos então a questão foi suscitada pelo Presidente do Conselho Diretivo e

Presidente do Conselho Consultivo de forma elegante e cita-se: “(...). Se as despesas

excedem as receitas, cabe ao Estado Português, quer loqicamente, quer nos termos da

lei, suportar as despesas. Sobre este assunto o Presidente do CD/IASFAI LP, disse que

gostaria de ouvir a opinião dos Senhores Vogais sobre a interpretação da Lei. (cfr. Ata do

Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017)
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26. E os Vogais pronunciaram-se. Deram a sua opinião, manifestaram-se.

27. A pronúncia sobre esta questão por parte do Vogal representante do EMGFA,

por parte do Vogal representante do EME, por parte do Vogal representante do EMA

por parte do Vogal representante do EMFA, por parte do Vogal representante do

ASMIR, por parte do Vogal representante do AOFA, por parte do Vogal

representante do ANS e por parte do Vogal representante do AP foi unânime.

E unanimemente em concordância com o Presidente disseram: se as despesas

excedem as receitas geradas pelos beneficiários, cabe ao Estado Português nos

termos da lei, suportar as despesas.

Não é necessário para o português médio se pronunciar nestes termos mais do

que saber ler. E em consequência ler o art.° 16.° do Decreto-Lei 193/2012.

28. A vogal representante da DGR/MDN não se pronunciou sobre esta questão e

cita-se: “que não tinha elementos para poder responder à questão sobre a quem compete

pagar a divida acumulada do IASFA,LF.’. (cfr. Ata do Conselho Consultivo de 3 de

outubro de 2017)

29. A vogal representante da SG/MDN não se pronunciou sobre esta questão

invocando que o Presidente do Conselho Diretivo já tinha conhecimento da posiçã

formal da Secretaria Geral do MDN e cita-se: “o Presidente do CD/IASFA, LI’, já tem

conhecimento da posicão formal da SQ/MDN sobre a quem cabe o pagamento da divida

acumulada.” (cfr. Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017)

Era devido e exigido facultar esse documento com a “posição formal” da

SG/MDN.

No mínimo transmitir a fundamentação de facto e de direito dessa “posição

fonnal” da SG/MDN.

Nada!

30. Mas já no início da sessão o Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do

Conselho Consultivo havia manifestado de forma assertiva a sua fidelidade à lei e

concretamente ao cumprimento do disposto no artigo 16° do Decreto-Lei n°

193/20 12 de 23 de agosto. E manifestou que o estado teria que suportar e através

da Secretaria Geral do MDN teria que transferir para o IASFA o montante

monetário pelos cuidados de saúde prestados aos beneficiários que excedesse o
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valor do auferido pelo IASFA/ADM pela contribuição dos beneficiários

contribuintes e cita-se: “(...) teve sempre por princípio que o necessário

reconhecimento da dívida aos fornecedores da ADM obrigaria ao reconhecimento

em contas a receber do seu financiamento por parte do Estado (SGMDM)~g~r

mcmi festa incapacidade das suas receitas próprias poderem fazer face a essas obrigacões,

com base legal no artigo 16° do Decreto-Lei n° 193/2012 de 23 de agosto.

De igual forma, é entendimento do ROC/FU que despesa da ADM, (...) é da

responsabilidade do Estado, uma vez que excede as receitas próprias do IASFA,

sendo razoável o procedimento que tem sido utilizado pelo Conselho Diretivo do JASFA de

reconhecer o correspondente valor a receber subsequentemente do Estado pelo IASFA. »

(sublinhado e negrito nosso) (cfr. Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro de

2017)

31. O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo igualmente

referiu que a Secretaria Geral do MDN ignorava a lei e não procedia à

transferência das verbas que são obrigação do estado suportar nestes termos: «O

parecer da SG/MDN sobre o assunto não coincide com a do IASFA.”. (cfr. Ata do

Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017)

32. Mas o Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consu

igualmente não transmitiu a fundamentação de facto e de direito da po

de recusa da SG/MDN em cumprir o preceituado na lei.

33. Concretamente o que importa saber aos Vogais é a fundamentação de facto e de

direito da posição de recusa da SG/MDN em cumprir o preceituado no artigo

16° do Decreto-Lei n° 193/20 12 de 23 de agosto.

Para se agir em conformidade e exigir o cumprimento da LEI.

34. Abordemos outra competência do Conselho Consultivo: apresentar

sugestões.

35. E apresenta-se a próxima sugestão que o Vogal representante da ASMIR irá

apresentar no Conselho Consultivo:

- Considerando que os vogais do Conselho Consultivo desconhecem o documento

onde consta a fundamentação de facto e de direito da Secretaria Geral do MDN

para tomar posição no sentido do Ministro da Defesa ignorar o disposto no artigo
160 do Decreto-Lei n° 193/20 12 de 23 de agosto.

- Considerando que segundo o Presidente do Conselho “Não há ainda orientação

política porparte do Sr. Ministro da Defesa no que respeita à resolução do passivo da ADM”
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- Considerando que a Secretaria Geral do MDN no cumprimento do disposto no

artigo 16° do Decreto-Lei n° 193/2012 transferiu em 2010, 2011, 2012 e 2013,

verbas superiores a 50 milhões de euros.

- Considerando que a Secretaria Geral do MDN no cumprimento do disposto no

artigo 16° do Decreto-Lei n° 193/2012 apenas transferiu em 2014, 2015, 2016 e

2017, verbas da ordem dos 20 milhões de euros.

- Considerando que este facto provocou dívidas que orçam os 60 milhões de euros.

- Considerando que estas dívidas provocam sérios danos aos beneficiários e aos

prestadores de cuidados de saúde.

O vogal representante da ASMIR apresenta a seguinte sugestão:

Que o Presidente do Conselho Diretivo faculte aos vogais do Conselho

Consultivo fotocópia do documento onde consta a posição da Secretaria

Geral do MDN com a competente fundamentação de facto e de direito.

Documento onde é suposto o Ministro da Defesa Nacional basear-se para não

cumprir o preceituado na lei, e concretamente Ignorar o disposto no artigo

16° do Decreto-Lei n° 193/2012 de 23 de agosto.

Fundamentos pelos quais:

o Conselho Consultivo do IASFA não é competente para dar

parecer sobre o projeto_do Plano Estratégico para a ADM

2017/2022.

E é arguida a incompetência.

Conselho Consultivo Representante da ASMIR

Lk ~ 1

Norberto Bernardes, MGEN (Ref) —
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Reunião do Conselho Consultivo do IASFA I.P.de 7N0V2017

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do IASFA I.P.

O Vogal representante da Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR),

requer que seja junto à ATA a seguinte declaração.

Vem quanto ao estudo denominado de Plano Estratégico para a ADM

2017-2022, tecer comentários à atitude do Ministro da Defesa Nacional e

do Conselho Diretivo

1. INTRODUTORJAMENTE

- O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL TEM VINDO A OFENDER

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DA ATiVIDADE ADMINISTRATIVA.

- O PLANO ESTRATÉGICO PARA A ADM 2017-2022, COMO MEIO

PARA JUSTIFICAR A OFENSA À LEI

1. O senhor Ministro ofende o princípio da prossecução do interesse público e

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, expresso no artigo 4.°

Código do Procedimento Administrativo, ao não cumprir o estatuído no

16.° do Decreto—Lei 193/2012 e não assumir as responsabilidades

pecuniárias do estado, e cita-se o comando legal “Compete aos órgãos da

Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e

interesses legalmente protegidos dos cidadãos”.

O senhor Ministro ofende o princípio da prossecução do interesse público e

da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos. Além da quase totalidade

dos beneficiários da ADM afirma-o igualmente o Conselho Diretivo do JASFA I.P.,

em documento próprio e cita-se: Os “Atrasos significativos nos pagamentos

aos prestadores de cuidados de saúdW’ conduzem à “Rescisão de acordos por

parte de algumas entidades convencionadas por pagamentos em atraso” o

que leva a que os militares e famílias, e outros beneficiários sejam discriminados e

lhes seja disponibilizado pelas entidades que não rescindem os acordos

“Tratamento dos beneficiários da ADM como clientes de “segunda linha”
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nas entidades convencionadas devido ao atraso nos pagamentos”.(negrito

nosso) (citações de expressões constantes no Plano Estratégico para a ADM 2017-2022

a folhas 25)

2. O senhor Ministro ofende o princípio da legalidade ao não atuar em

obediência á lei e ao direito ao não cumprir o estatuído no artigo 16.° do

Decreto—Lei 193/2012 e não assumir as responsabilidades pecuniárias do

estado usando como suporte a “posição” da Secretaria Geral do MUN.

3. Afirma-o o Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo

que manifesta de forma assertiva a sua fidelidade à lei e concretamente ao

cumprimento do disposto no artigo 16° do Decreto-Lei n° 193/2012 de 23 de

agosto. E manifestou que o estado teria que suportar e através da Secretaria Geral

do MDN teria que transferir para o IASFA o montante monetário pelos cuidados de

saúde prestados aos beneficiários que excedesse o valor do auferido pelo

IASFA/ADM pela contribuição dos beneficiários contribuintes e cita-se: “(...) teve

sempre por princípio que o necessário reconhecimento da dívida aos fornecedores

da ADM obrigaria ao reconhecimento em contas a receber do seu financiamento por

parte do Estado (SGMDIV) por manifesta incapacidade das suas receitas próprias poderem

fazer face a essas obHqaç~, com base legal no artigo 16° do Decreto-Lei n° 193/26

de 23 de agosto.

De igual forma, é entendimento do ROC/FU que despesa da ADM, (.~.)

responsabilidade do Estado, uma vez que excede as receitas próprias do IASFA,

sendo razoável o procedimento que tem sido utilizado pelo Conselho Diretivo do JASFA de

reconhecer o correspondente valor a receber subsequentemente do Estado pelo IASFA. »

(sublinhado e negrito nosso) (cfr. Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro de

2017)

O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo igualmente

referiu que a Secretaria Geral do MDN ignorava a lei e não procedia à

transferência das verbas que são obrigação do estado suportar nestes termos: «O

parecer da SG/MDN sobre o assunto não coincide com a do IASFA.”. (cfr. Ata do

Conselho Consultivo de 3 de outubro de 2017)

II. O PLANO ESTRATÉGICO PARA A ADM 2017-2022, COMO

MEIO PARA JUSTIFICAR A OFENSA À LEI

A. CONTRADIÇÃO INSANÁVEL DO CONSELHO DIRETIVO
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4. O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo do IASFA

afirma que quando as despesas da ADM excedem as receitas, cabe ao Estado

Português nos termos da lei, suportar as despesas.

E a este propósito cita-se extrato da Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro de

2017: “(...) o Presidente do CD,/IASFA, LP referiu igualmente que) como os senhores

vogais sabem, o IASFA, no âmbito da ADM é meramente um serviço de pagadoria, que

verifica se as despesas de saúde estão de acordo com o quadro legal em vigor.. (...) As

despesas decorrem do quadro legal em vigor, definidos pela Tutela e Governo. Se as despesas

excedem as receitas, cabe ao Estado Português, quer loqicamente, quer nos termos da lei,

suportar as despesas.”

O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo do IASFA

tem razão quanto aos vogais: todos sabem. Os representantes da associações

profissionais dos militares sabem.

E sem algum representante do CEMGFA. CEME ou CEMFA não souber é devido e

exigido que as entidades que neles delegaram a função de vogal o saibam.

5. Mas e em contradição vem a folhas 35 o Plano Estratégico afirmar, o que

liminarmente se rejeita, no seu Objetivo Estratégico 5.

6. Rejeita-se que é uma “fraqueza” o estado suprir a diferença entre o custo

anual total dos cuidados de saúde e a contribuição anual dos benefici~

contribuintes.

7. E culmina este projeto de Plano dizendo que é sua estratégia apresentar uma

proposta de financiamento credível.

8. Mas não concretiza qual o teor da proposta. Zero! É aquilo a que o vulgo

chama de “parte vaga”.

9. Citemos então o Objetivo Estratégico 5: “Processos e Inovação 0E5: Promover a

reestruturação necessária com vista a adopção de um de modelo de governação e de

financiamento sustentável e credívet’ e na estratégia preconizada pelo Conselho

Diretivo: “Propor à tutela a revisão do enquadramento legal do modelo de

governação e de financiamento da ADM’ (fis 35)- (sublinhado nosso)

10. E vamos realçar a contradição:

11. A folhas 5 deste plano afirma-se, e corresponde ao legislado em vigor, que_” 4—

Nos termos do Artigo 16° do Decreto-Lei n.° 193/2012, de 23 de agosto, com as

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 35/2016 de 29 de junho, o pagamento

da prestação de cuidados de saúde previstos em diploma próprio, na parte
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excedente ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva

do Estado Português.”

12. Mas já no início da sessão o Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do

Conselho Consultivo tinha referido que a Secretaria Geral do MDN ignorava a lei e

não procedia à transferência das verbas que são obrigação do estado suportar

nestes termos: “(...) teve sempre por princípio que o necessário reconhecimento da dívida

aos fornecedores da ADM obrigaria ao reconhecimento em contas a receber do seu

financiamento por parte do Estado ÍSQMDN) por manifesta incapacidade das suas receitas

próprias poderem fazer face a essas obrigacões, com base legal no artigo 160 do Decreto-Lei

n° 193/2012 de 23 de agosto.

De igual forma, é entendimento do ROC/FU que despesa da ADM, quanto à contabilização

do seu pagamento, decorre da lei que ela é da responsabilidade do Estado, uma vez que

excede as receitas próprias do IASFA, sendo razoável o procedimento que tem sido utilizado

pelo Conselho Diretivo do JASFA de reconhecer o correspondente valor a receber

subsequentemente do Estado pelo IASFA.

O ESTADO PORTUGUÊS É PESSOA DE BEM

13. Antes de mais afirmamos em convicção que o Estado é pessoa de bem, é

pessoa credível.

14. É o Estado que supre a diferença entre os custos dos cuidados de saúde

suportados pelos beneficiários e o custo total.

15. Não existe entidaden mais credível que o Estado Português.

16. Não existe alternativa mais credível ao Estado Português e consta a folhas 5 deste

projeto de Plano Estratégico a sua obrigação legal, e cita-se: « 4 —Nos termos do Artigo

16° do Decreto-Lei n.° 193/2012, de 23 de agosto, com as alterações introduzidas pelo

Decreto-Lei n.° 35/2016 de 29 de junho, o pagamento da prestação de cuidados de saúde

previstos em diploma próprio, na parte excedente ao pagamento devido pelo beneficiário, é

da responsabilidade exclusiva do Estado Português”.

17. Ainda quanto a este objetivo temos a referir que ele está em contradição com a

manifestada vontade e diligências do Presidente do Conselho Diretivo, e constante

na ATA de 3 de outubro., de que foram transcritos extratos.

18. Afigura-se que existe uma confusão entre a pessoa Estado Português e a pessoa

que está como Ministro da Defesa.

3. O OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 OFENDE A LEI VIGENTE
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19. A ASMIR considera que o Objetivo Estratégico 5. constitui a finalidade deste

estudo, seja, fazer ignorar a lei e concretamente fazer ignorar o artigo 16.° do

Decreto-Lei 193/ 2012.

Porque de facto não se trata de mais que um estudo académico.

Porque é pretendido que o beneficiário contribuinte passe a suportar obrigações

pecuniárias que competem ao Estado.

Obrigações pecuniárias do Estado que constam em diploma legal.

20. Vejamos de novo o Objetivo Estratégico 5 “0E5: Promover a reestruturação

necessária com vista a adopção de um de modelo de governação e de financiamento

sustentável e credível” e a estratégia do conselho Diretivo para atingir tal objetivo «Propor

à tutela a revisão do enquadramento legal do modelo de governação e de financiamento da

ADM’, e necessariamente tiramos como conclusão, presunção jure tanturn, que

somente é pretendido validar a violação da lei que o senhor Ministro da Defesa

pratica ao ignorar o disposto no artigo 16.° do Decreto-Lei 193/2012. (sublinhado

nosso)

21. Sobre as dívidas acumuladas que se orçam atualmente em cerca, ou mais,

60 (sessenta) milhões de euros, dívidas provocadas pelo Ministério da Defesa,

informou o Presidente do Conselho Diretivo que e cita-se “Não há ainda orientação

política por parte do Sr. Ministro da Defesa no que respeita à resolução do passivo da ADM’.

22. Pague esta dívida conforme a Lei ordena senhor Ministro, diremos nós!

23. Estas dividas constituem desconsideração e além do mais causam um prejuízo

brutal para os militares e cõnjuges contribuintes, familiares descendentes,

deficientes da Forças Armadas, DF’A e outros beneficiários da ADM. E prejuízo

igualmente para os prestadores de serviços de saúde.

C. O CONSELHO DIRETIVO PRATICA SECRETISMO.

NÃO DÁ CONHECIMENTO AOS VOGAIS DAS RAZÕES DO CUSTO

ANUAL POR BENEFICIÁRIO DA ADM.

24. O Conselho Diretivo não tira conclusões sobre o custo total anual por

beneficiário da ADM.

As tabelas 3 e 4 deste estudo permitem saber o custo total anual por beneficiário

em 2016. Nestas tabelas encontramos 118.117 beneficiários e a despesa da ADM
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em milhões de euros que é 79.020.000. O custo total por beneficiário em 2016

foi de 663 euros.

25. Na ADSE, em 2016, encontramos que a despesa total anual por beneficiário,

beneficiários que orçam o número de cerca de 1.220.000, foi inferior a 450

euros.

26. Esta é a informação que é devida e exigida ao Conselho

prestar: qual a(s) razão(ões) do custo total anual por

exceder o custo total anual do beneficiário da ADSE?

Porque se o custo na ADM fosse idêntico ao da ADSE

militares e cônjuges eram suficientes para suportar os

beneficiários inclusive os isentos por força de diploma

designados por DFA, os isentos pela portaria 1034/2009,

cônjuges com limitados rendimentos.

Fundamentos pelos quais:

O Vogal representante da ASMIR recusa sequer analisar o

Plano Estratégico para a ADM 2017-2022

O Vogal do (4l~1se)~io Consultiv Repres tante da ASMIR

4//ti ~ ~4 ~ 4;’, ~

Norberto Bernardes, MOEN (Rei)
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Associação Nacional de Sargentos

EU RO MIL
Organizaçio Europeia

AN s de Associações e
Sindicatos Militares

Reunião do Conselho Consultivo do IASFA, 1. P., de 07 de Novembro de 2017

Pronúncia da ANS relativamente ao «Plano Estratégico para a ADM 2017—2022»

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Consultivo,

Exmos/as Senhores/as Vogais,

O Vogal representante da Associação Nacional de Sargentos (ANS), Sargento-Mor José Fernandes
Gonçalves, entende que a matéria constante do ponto 2 da convocatória excede em muito a
competência deste conselho e funda o seu entendimento no seguinte:

- Razões de facto
- O vogal da ANS não dispõe de informação estruturada, com a qual, de forma minimamente

fundamentada e sustentada, possa formular qualquer juízo de valor ou de outra natureza,
relativamente ao assunto em apreço.

- O «Plano Estratégica para a ADM 2017—2022» que lhe foi facultado não apresenta, de
forma objectiva, qual o seu alcance, nem os dados fornecidos se traduzem em conhecimento das
matérias ou dos factos concretos que possam ser relevantes para qualquer decisão.

- Refere ainda na pág. 2 que «... o CD deliberou a realização de uma auditoria à DSADM,
por pane de uma equipa de revisores oficiais de contas (ROC), para prestar serviços no âmbito do
diagnóstico da posição financeira e avaliação do sistema de controlo interno, que
fundamentassem afutura elaboração de um Plano Estratégico para a ADM...».

- Até ao momento o vogal da ANS não tem conhecimento da realização da referida auditoria
nem dos eventuais resultados obtidos, considerando, portanto, extemporânea a apresentação do
presente plano.

- Também não tem conhecimento do resultado de qualquer outro estudo ou plano que
possa, de forma objectiva e racional, servir de base à formação ou fundamentação de qualquer
opinião, ou proposta.

- Acresce ainda que, para que a racionalidade pudesse presidir à análise da situação, era
necessário que a informação estivesse estruturada por tipologias, categorias, situação e dimensão
relativamente aos centros de custos e agentes de produção e consumo dos recursos, de modo a
permitir tirar conclusões. Para além desta dificuldade, o défice de informação é tal que nem contas
de gerência nem pareceres do Fiscal Único nunca nos foram fornecidos, apesar de, por diversas
vezes, terem sido solicitados, facto que pode ser constatado através das actas das reuniões;

- O ((Plano Estratégico», apresentado nestes moldes, não passa de um relato da situação em
que se encontra a Assistência na Doença aos Militares (ADM) na visão do Conselho Directivo (CD) e
que carece ainda de auditoria e certificação, como nele próprio se refere.

.ANS - Associação Nacional de Sargentos • R. Barão de Sabrosa. 57_22. 1900-088 Usboa Tel: 218154966 • Fax: 218154958 • E-Mail:contacto@ans.pt

mroliveira
Caixa de texto
ANEXO G



• Associação Nacional de Sargentos .
EUROMII

Organização Europeia
das Associações e

Sindicatos Militares
4embro Efectivo da Estatuto Consultivo do

EUROMIL Parlamento Europeu

- Em nosso entendimento, um plano desta abrangência, entre outras matérias e factos,
também deveria apurar e explanar as causas da situação em que se encontram a ADM e o IASFA,
instituição que tem vindo a gerir e desenvolver actividades que, nos termos da Lei deveriam ser
desempenhadas por organismos da administração directa do Estado, para, o próprio Estado,
poder dar resposta à diferenciação positiva que decorre da Lei de Bases do Estatuto da Condição
Militar que, por acção ou omissão, não tem sido cumprida e tem vindo a ser negligenciada,
permitindo chegar ao estado a que chegámos.

- Apesar de, em sede de Conselho Consultivo (CC), se ter insistido na necessidade de ter
acesso a um nível de informação mais relevante, clara e objectiva, que pudesse aportar a todos os
membros do Conselho e, por conseguinte, a todo o universo de beneficiários, um conhecimento
mais concreto da situação em que se encontram a ADM e o IASFA, esse desiderato ainda não foi
conseguido e já tarda. Assim, os Planos e Relatórios de Actividades são a única fonte de informação
de que dispõem os vogais representantes das Associações Profissionais de Militares (APM5) no CC.

- Tem sido entendimento do CD do IASFA que o nível de informação que os vogais reclamam
não é legalmente obrigatória, e não o sendo, não tem que ser fornecida, considerando ainda que,
não se vê como relevante.

- Face ao alerta provocado pelo documento apresentado, supostamente formulado a pedido
da tutela, para conhecimento das suas razões e objectivos solicitamos que seja fornecido aos
membros do CC o fundamento racional do que se pretende com o documento e que linha de rumo
propõe para a Saúde Militar e para a Acção Social Complementar (ASC);

- Os beneficiários/contribuintes da ADM e do Instituto de Acção Social das Forças Armadas, 1.
P. (IASFA), não só pelo elevado preço que pagam pelo serviço, mas também pelo tratamento de que
são alvo devido aos injustificados atrasos nos pagamentos a fornecedores e recebimento das
comparticipações a que têm direito, sendo as maiores vítimas deste estado de coisas, necessitam
explicações mais profundas acerca das causas que nos levaram a esta situação e da qual pouco ou
nada sabem.

- Nessa conformidade, cabe aos vogais deste CC a obrigação de ser mais exigentes quanto ao
rigor e transparência na gestão e utilização da coisa pública e das contribuições de todos.

- Razões de direito

- A integração da ADM no IASFA, está em claro confronto com a LEI-QUADRO DOS
INSTITUTOS PÚBLICOS (LQIP), Lei n.2 3/2004, de 15 de Janeiro e alterações subsequentes, quando
no seu artigo 8~, estabelece que:

«1 - Os institutos públicos só podem ser criados para o desenvolvimento de atribuições que
recomendem, face à espec(ficidade técnica da actividade desenvolvida, designadamente no domínio
da produção de bens e da prestação de serviços, a necessidade de uma gestão não submetida à
direcção do Governo,

2- Os institutos públicos não podem ser criados para:
a) Desenvolver actividades que nos termos da Constituição devam ser desempenhadas por

organismos da administração directa do Estado;
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b) personificar serviços de estuda e concepção ou serviços de coordenação, apoio e controlo
de outros serviços administrativos.

3 - Cada instituto público só pode prosseguir os fins específicos que justificaram a sua
criação...)).

Como sempre o referimos, a criação do IASFA, 1. P. com a abrangência funcional que lhe foi
atribuída com as sucessivas alterações legislativas que lhe foram introduzidas e que, apesar da
recente alteração feita pelo Decreto-lei n.9 35/2016, de 29 de Junho, se mantém a do Decreto-Lei
n.2 193/2012 de 23 de Agosto, que aprova a orgânica do Instituto de Ação Social das Forças
Armadas, 1. P. e que no seu artigo 3.9, número 2, alínea b) que atribui ao IASFA, 1. P. a missão de «...

Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas
(ADM);...» foi, em nosso entender, um erro;

- A situação a que se chegou resulta da intervenção política de sucessivos governos com o
beneplácito das chefias das Forças Armadas, que, no seguimento de um guião muito pouco
sustentado e deficientemente estudado, nos trouxe à beira deste precipício, de onde, citando
Montaigne, a única maneira de sair: ‘~..é dando um passo atrás!”;

- Além de outras razões, acresce ainda o facto de a tutela e o Estado não estarem a cumprir
a lei, nomeadamente no que estatui o Decreto-Lei n.9 193/2012, de 23 de Agosto, no artigo 16.~
«... O pagamento da prestação de cuidados de saúde previstos em diploma próprio, na parte
excedente ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade exclusiva do Estado
Português...»;

- O Decreto-Lei n.9 193/2012, de 23 de Agosto, no nA 1 do artigo 9~9 estabelece ainda que
«... O Conselho Consultivo é o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais
de atuação do IASFA, 1. P., e nas tomadas de decisão do Conselho Directivo....», o que está em
consonância com o que estabelece o artigo 29.~ da LEI-QUADRO DOS INSTITUTOS PÚBLICOS (LQIP)
que estatui que «... O Conselho Consultivo, quando exista, é o órgão de consulta, apoio e
participação na definição das linhas gerais de actuação do instituto e nas tomadas de decisão do
Conselho Directivo...». Já no que ao n.9 1 do artigo 31.9, da mesma lei diz respeito, e que define as
competências do CC, onde é referido que «...Compete ao Conselho Consultivo dar parecer sobre: a)
Os planos anuais e plurianuais de actividades e o relatório de actividades; b) Os regulamentos
internos do instituto...)), a LQIP limita-lhe as suas competências. Como também já foi referido
anteriormente o Decreto-Lei nA 193/2012 de 23 de Agosto, artigo 3.9, número 2, alínea b) atribui
ao IASFA, 1. P. a missão de «... Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares
das Forças Armadas (ADM);... » logo o CC só se pode pronunciar sobre a gestão e não sobre
organização ou financiamento da ADM. È neste quadro que a emissão de qualquer parecer acerca
do Plano Estratégico para a ADM exorbita por completo as competências do CC, razão pela qual
entendemos que sobre esta matéria não temos que nos pronunciar;

- Como nem o CD nem o CC do IASFA têm competência legislativa e sendo a Assistência na
Doença dos Militares uma das bases estruturantes da Condição Militar (que com o beneplácito de
muitos e diversos agentes se tem degradado ao ponto de já ninguém a reconhecer), em última
análise, faz parte integrante da remuneração indirecta, por isso entendemos também não ser esta a
sede própria para abordar um assunto desta natureza, que consideramos ser matéria de carácter
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eminentemente socioprofissional, cuja apreciação terá que ser enquadrada na competência da
tutela e dos órgãos legislativos próprios;

- Face a tudo o que anteriormente foi referido e tudo o mais que se encontra plasmado nas
diversas actas deste conselho é entendimento do vogal representante da ANS que, muito para além
da competência, também não estão reunidas condições para emitir qualquer opinião sobre esta
matéria e, como tal, muito menos sobre uma interpretação que visa comprometer os vogais na
defesa de um documento da exclusiva responsabilidade da actual Direcção. Face ao exposto, não
podemos permitir que seja nesta sede que quem tem que assumir responsabilidades, possa vir a
descansar a consciência e lavar as mãos como Pilatos.

- Nesta conformidade, em tudo o que disser respeito à emissão de parecer ou considerandos
de qualquer natureza relativamente ao plano estratégico para a ADM, vimos evocar a
incompetência deste CC tendo por base o que estatui o Decreto-Lei n.2 193/2012 de 23 de Agosto e
a LEI-QUADRO DOS INSTITUTOS PÚBLICOS (LQIP), Lei n.2 3/2004, de 15 de Janeiro e alterações
subsequentes, nomeadamente o número 1 do artigo 31.~, razão pela qual a ANS se recusa a emitir
qualquer parecer sobre o «Plano Estratégico para a ADM 2017— 2022)).

Lisboa, 07 de Novembro de 2017

O Vogal representante da Associação Nacional de Sargentos no Conselho Consultivo do IASFA

/,xs-~~t fr/6’ ~ 4/
/ José FernandesGonç es
/ Sargento-Mor



Assodoç& de Pmçss

Reunião do Conselho Consultivo do IASFA l.P. de 7N0V2017

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do IASFA l.P.

O Vogal representante da Associação de Praças (AP), requer que seja junto à ata

a seguinte declaração.

Declaração

A proposta de votação do denominado “Plano Estratégico para a ADM 2017-2022”,

sugerida na convocatória de reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 2017N0V07,

enfermando de uma interpretação que visa comprometer os vogais na defesa de um

documento da exclusiva responsabilidade da atual direção, não pode ser

compreendido no elenco dos documentos previsto nas alíneas do n.2 1 do art.2 31.~

da Lei n.2 3/2004, de 15 de janeiro, nem, tal proposta de “votação” incluída na

formulação prevista no n.2 2 da citada norma, uma vez que a convocatória não

interpela os vogais sobre qualquer quesito concreto e definido.

Deste modo, atento o explicitado no parágrafo anterior, não se emitirá, por parte

da ~ qualquer pronúncia sobre o documento denominado pela direção do IASFA de

“Plano Estratégico para a ADM 2017-2022”.

O Vogal do Conselho Consultivo Representante da Associação de Praças.

JL,”i ,g.pó,tw ~ jai ~zj1,ç

AP
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DECLARAÇÃO

A proposta de votação do denominado “Plano Estratégico para a ADM 2017-2022”, sugerida na

convocatória de reunião do Conselho Consultivo (CC) do IASFA, l.P. de 07N0V2017, enfermando

de uma interpretação que visa comprometer os vogais na defesa de um documento da exclusiva

responsabilidade da atual direção, não pode ser compreendido no elenco dos documentos pre

visto nas alíneas do n.2 ido art.9 31.2 da Lei n.9 3/2004, de 15 de janeiro, nem, tal proposta de

‘votação incluída na formulação prevista no n.2 2 da citada norma, uma vez que a convocatória

não interpela os vogais sobre qualquer quesito concreto e definido.

Deste modo, porque, sistematicamente, não se encontram esclarecidos os pressupostos finan

ceiros que orientam a atual direção do IASFA, l.P., e, atento o explicitado no parágrafo anterior,

não se emitirá, por parte da AOFA, qualquer parecer sobre o documento denominado pela dire

ção do IASFA, I.P. de “Plano Estratégico para a ADM 2017 2022”.

Lisboa, O7NOV2017

da AOFA no CC

Luís
6(7-

Campos
(Res)
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