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Introdução
O IASFA e o Subsistema Público de Saúde (SPS) Assistência na Doença dos Militares (ADM) foram recentemente auditados pelo Tribunal de Contas, Inspeção-Geral de
Finanças e Inspeção-Geral da Defesa Nacional.
Os relatórios dessas três auditorias espelham uma situação crítica de desequilíbrio financeiro que recomenda uma intervenção urgente, a diferentes níveis, articulada
com a tutela e demais stakeholders, num processo de trabalho colaborativo.
Na verdade, a ADM comparticipa as despesas de saúde dos seus Beneficiários de acordo com as mesmas tabelas que são usadas pelos outros SPS, i.e., as tabelas da
ADSE, e é financiada maioritariamente pelos descontos dos seus Beneficiários, num valor percentual de desconto sobre o respetivo vencimento igual ao que acontece
com os Beneficiários dos outros SPS, mas é o único subsistema que apresenta uma dívida acumulada muito significativa, tanto em volume como em maturidade.
Esta situação singular do SPS ADM foi determinante para a seleção das medidas que se propõem implementar ao nível do modelo de governança do subsistema e das
questões estruturantes que balizam o seu funcionamento, tanto em matéria da receita como das responsabilidades que lhe estão atribuídas.
É essencialmente a este nível estruturante (estratégico) que se pode assegurar que o funcionamento do SPS ADM assenta num modelo que seja financeiramente
equilibrado (e sustentável), evitando-se, de facto, que o problema da dívida da ADM aconteça ciclicamente.
Não obstante a importância que assumem as questões estruturantes, foram também previstas medidas concretas que irão melhorar a eficiência e a eficácia do modelo
de governança do subsistema, reforcem a capacidade de previsão e controlo dos fundos disponíveis e das responsabilidades a assumir, otimizem os custos de
funcionamento e proporcionem, no seu conjunto, as condições necessárias para oferecer maior solidez o todo o sistema.
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Parte 1
1. Enquadramento estratégico
O IASFA, I.P. tem por missão garantir e promover a ação social complementar aos seus beneficiários e gerir o sistema de
assistência na doença aos militares das Forças Armadas.
O IASFA tem os Beneficiários no centro de toda a sua atividade e o seu funcionamento assenta numa estrutura em rede que se estende por todo o Território Nacional,
onde a coesão institucional é um fator determinante para o cumprimento da missão que lhe está atribuída. Estrategicamente são três as Dimensões que atendem à
sua missão e especificidades: Beneficiários, Capital Humano e Recursos.
Atenta a missão, as dimensões estratégicas e as condicionantes quer externas quer as dinâmicas e recursos internos do IASFA, iniciou-se o processo de definição da
estratégia a adotar definindo-se uma Visão para o IASFA a três anos e as 2 grandes orientações estratégicas a seguir para a alcançar no espaço temporal definido.
Estas 2 orientações estratégicas traduzem as áreas onde se pretende, efetivamente, investir para melhorar a eficácia e eficiência organizacional, as quais são balizadas
por objetivos estratégicos.
Visão, orientações estratégicas e objetivos estratégicos são apresentados, em harmonia com a missão, no Plano Estratégico para o IASFA 2019-2021.
Alinhados com os objetivos estratégicos surgem três planos de ação concretos, que serão executados em paralelo com o Plano Estratégico.
Um desses Planos é o que se apresenta neste documento que tem como finalidade assegurar o equilíbrio financeiro da ADM.
A sua elaboração seguiu uma metodologia alinhada com a que foi usada na elaboração do Plano Estratégico, nomeadamente na programação das ações e na sua
operacionalização e controlo. Este plano de ação está inserido na orientação estratégica “Otimizar os Recursos” e é enquadrado no Objetivo estratégico da dimensão
Recursos “Alcançar o equilíbrio financeiro do IASFA”.
O seu grau de execução será monitorizado através do Plano Estratégico, com o controlo da realização de cada medida ponderada no respetivo parâmetro e face às
metas estabelecidas num determinado período temporal. Quanto ao impacto das medidas que nele são propostas, será avaliado através de um sistema de registo e
relatórios conjugados com ações de auditoria interna.
A aprovação do presente Plano pressupõe a vinculação ao acompanhamento regular da sua execução, a qual dependerá criticamente de dois fatores: da mobilização
dos meios financeiros indispensáveis e do envolvimento de todos os intervenientes no cumprimento das ações/medidas estabelecidas.
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Parte 2
2. Medidas do Plano
As medidas a adotar no âmbito do presente plano traduzem ações com diferentes graus de complexidade e que foram agregadas em dois níveis. No primeiro nível
encontram-se as ações cuja concretização está dentro das competências próprias do IASFA e no segundo nível aquelas que são da competência de órgãos e serviços
exteriores ao IASFA, que decorrem das recomendações expressas nos relatórios das três auditorias recentemente realizadas ao IASFA.
De seguida procede-se à fundamentação de todas as medidas e respetivas ações, à apresentação da estimativa do seu impacto financeiro e finalmente à sua
operacionalização.
2.1.

Medidas do Plano – Fundamentação

2.1.1. Medidas dentro das competências próprias do IASFA

Situação a melhorar: Atualmente, as entidades convencionadas enviam aos serviços ADM, mensalmente, o conjunto de faturas relativas aos serviços prestados aos
Beneficiários da ADM no mês anterior. Os originais dessas faturas são enviados aos serviços em suporte de papel, sendo também enviadas cópias dos detalhes das
faturas em formato digital (ficheiro estruturado) por correio eletrónico. Cada ficheiro é relativo a uma única fatura que pode incluir um número variado de atos
médicos, podendo esse número ascender ao milhar.
Quando recebem os ficheiros, os serviços da ADM procedem ao seu carregamento no Sistema de Informação da ADM (SIADM), operação em alguns casos muito
demorada pela dimensão dos ficheiros (pode demorar cerca de 2 horas por ficheiro) e pela necessidade de correção manual, em articulação com o prestador de
serviços, de erros detetados (geralmente relacionados com a codificação dos atos médicos), que obrigam à interrupção do processo de carregamento dos ficheiros,
ou, no limite, à devolução do ficheiro para correção por parte do prestador.
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Esta prática leva a que o processo de carregamento de ficheiros em SIADM consuma, em média, cerca de um mês, comprometendo o correto e necessário controlo,
tempestivo, da despesa que é imputada a cada momento à ADM. Adicionalmente, as fragilidades desta prática têm provocado a acumulação de sucessivos atrasos no
carregamento da faturação, com consequentes atrasos no desenvolvimentos das fases seguintes do processamento das faturas, sendo que as faturas só são validadas
pela ADM, em média, 4 a 5 meses após darem entrada no endereço de correio eletrónico do IASFA.
Ações a adotar:
1.1.

Proceder à adoção do módulo de entradas da faturação da ADSE ou alterar o procedimento dando acesso e permissão aos prestadores de

serviços convencionados da ADM de submeterem a faturação no portal da ADM, que, após verificação automática do sistema, o ficheiro validado é
inserido no SIADM para posterior processamento. Caso o sistema identifique erros no ficheiro submetido, é dado feedback ao prestador para
correção. A implementar até ao 3.º trimestre de 2020.

1.2.

Solicitar aos Ramos que cedam ao IASFA por um período de três meses, 8 colaboradores que auxiliem no processo de processamento da

faturação já recebida pelo IASFA e que se encontra atrasada. Parcialmente implementada no último trimestre de 2019.

Situação a melhorar: A assessoria médica é fundamental no processo de análise e validação da faturação com vista a evitar gastos injustificados derivados de eventual
sobrefaturação. Até 2018 a equipa de assessoria médica da Direção de Serviços da ADM (DSADM) limitava-se a um único médico especialista em medicina dentária.
O reforço da assessoria médica vai permitir um maior controlo da faturação e a consequente redução da despesa.
Ações a adotar:
2.1. Reforçar com um médico especialista em medicina geral e familiar e outro em cirurgia. Implementada em meados de 2018.

2.2. Avaliar com a Direção do Hospital das Forças Armadas (HFAR) os termos para uma eventual colaboração do seu corpo clínico na assessoria para
outras especialidades médicas nomeadamente nas especialidades de ortopedia e neurocirurgia. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.
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Situação a melhorar: A faturação que é enviada à ADM pela Associação Nacional de Farmácias e pela Associação de Farmácias de Portugal não tem sido sujeita a um
processo de análise e validação especializado, situação que merece ser revista para melhor reforçar o controlo da despesa.
Ação a adotar:
3.1. Avaliar a possibilidade do Centro de Controlo e Monitorização do SNS, especialista na análise da faturação do SNS, possa processar a faturação
relativa a medicamentos provenientes daquelas duas associações. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020. De assinalar uma reunião já efetuada
àquele CCM do SNS, em março de 2019.

Situação a corrigir: Até ao momento a manutenção e desenvolvimento do sistema de informação (SIADM) esteve a cargo de um prestador de serviços, em regime de
avença, com um número de horas de trabalho limitado que, para além daquela função, tinha ainda a tarefa de extrair dados para a gestão do SPS ADM. Apesar destas
limitações, o SIADM foi alvo de um upgrade em 2018 e estão em curso trabalhos no sentido de reforçar os controlos automáticos instituídos no SIADM (e.g.
parametrizações das regras e tabelas da ADSE em vigor) para garantir a conformidade da faturação, especialmente no que respeita a atos médicos incompatíveis o
que pode evitar/minimizar a sobrefaturação.
Em simultâneo com o reforço dos controlos automáticos da despesa é necessário dar cumprimento ao estabelecido pela Portaria nº 56/2018 (“Normas técnicas para
processamento dos descontos da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas”) através da possibilidade das entidades responsáveis pelo processamento
dos descontos para a ADM realizarem a transferência de verbas por documento único de cobrança (DUC) e da submissão dos detalhes referentes à quotização em
ficheiro estruturado, assim como da operacionalização do módulo das receitas do SIADM. Esta facilidade irá permitir efetuar o controlo e plena arrecadação das
receitas provenientes dos descontos dos Beneficiários da ADM, assegurando o controlo mais eficaz do desconto por beneficiário e alertando para eventuais falhas no
processamento dos descontos pelas entidades empregadoras.
Ações a adotar:
4.1. Assegurar a entrada em produção do módulo das receitas do SIADM, avaliar a sua eficácia. avaliar e dar cumprimento ao estabelecido pela
Portaria nº 56/2018 (“Normas técnicas para processamento dos descontos da Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas”) através da
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possibilidade das entidades responsáveis pelo processamento dos descontos para a ADM realizarem a transferência de verbas por documento único
de cobrança (DUC). Implementar no 3.º trimestre de 2020.

4.2. Contratar, através de concurso público, os serviços de uma empresa que assegure a manutenção corretiva e evolutiva do atual Sistema de
Informação da ADM e o desenvolvimento da nova versão do portal da ADM (vertentes beneficiários, empregadores e prestadores) e de interfaces
com outros sistemas. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.

4.3. Como alternativas à medida 4.2., avaliar junto da ADSE a possibilidade de vir a adotar um novo SI comum aos dois SPS ou recorrer aos serviços
de uma empresa que garanta o processamento de toda faturação recebida, solução que possibilite desmaterializar e agilizar os procedimentos. A
implementar até ao 4.º trimestre de 2020.

4.4. Igualmente como alternativa à medida 4.2. reforçar os mecanismos de controlo e supervisão através de uma solução integrada que agregue:
• A gestão de beneficiários, benefícios, conferência de faturação e processamento de reembolsos;
• Gestão da rede de prestadores, conferência de faturação e processamento de reembolsos;
• Gestão das despesas de Farmácias;
• Gestão de receitas, descontos e controlo financeiro;
• Gestão de processos;
• Portal do beneficiário, empregador e do prestador.

A implementar até ao 4.º trimestre de 2020.

Situação a melhorar: O Despacho nº 4516/2013 estabeleceu a exclusão da comparticipação dos medicamentos pelo SNS das entidades integradas no MDN, ou seja,
das denominadas farmácias militares pertencentes ao LMPQF. Admite-se que este despacho teve por base o facto destas farmácias não possuírem número de registo
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no INFARMED e credenciais de acesso à base de dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Porém, desde o início de 2018 o LMPQF alcançou as condições
técnicas e legais para enviar a faturação referente à comparticipação de medicamentos dispensados a beneficiários da ADM para o SNS. A regularização desta situação
permite, a exemplo do que acontece com qualquer outra farmácia em atividade no Território Nacional Continental, transferir os encargos com medicamentos para o
SNS e a consequente redução da despesa da ADM.
Ação a adotar:
5.1. Assegurar que não se efetuem pagamentos de faturas emitidas pelo LMPQF relativas a medicamentos que devam ser assumidas pelo SNS.
Implementada no 1.º trimestre de 2018.

Situação a corrigir: A ADM suportou indevidamente, até final de 2018, as despesas relativas a medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo HFAR, em regime
de ambulatório, aos seus utentes, através da sua farmácia hospitalar. Sendo este encargo da responsabilidade do SNS deve o HFAR promover a obtenção das condições
técnicas e legais para proceder ao envio daquela faturação para o SNS.
Ações a adotar:
6.1. Acertar a regularização deste procedimento com o HFAR e o LMPQF. Implementada no 1.º trimestre de 2019.

6.2. Proceder à devolução das faturas por forma a assegurar, em sede de certificação legal de contas, que não ocorrem pagamentos indevidos, com
base em falta de suporte legal da despesa. Em alternativa, para que estas faturas sejam admitidas pela Fiscal Único, é exigível autorização ou
determinação superior no sentido do pagamento das faturas e de que as mesmas integram a dívida. Implementada no 1.º trimestre de 2019.

Situação a corrigir: A Adenda ao Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário referente ao Biénio 2017-2018, visou reforçar a relação de parceria entre
o Estado Português e o Setor Social e Solidário, através da partilha de objetivos e interesses comuns, assim como a repartição de obrigações e responsabilidades na
prossecução de fins de ação social, através da proposta de um conjunto de medidas que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2018. O disposto no Anexo II Ponto I,
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referente à RNCCI determina que “No contexto dos cuidados continuados, tendo presente as recomendações do Tribunal de Contas e de forma a eliminar as barreiras
existentes no acesso aos cuidados continuados, devem os utentes beneficiários dos Subsistemas públicos da ADSE, SAD e ADM, para efeitos de faturação, serem
considerados como utentes do SNS”. Face a esta disposição o IASFA, I.P. deixou de poder assumir qualquer despesa de beneficiários da ADM internados nos
estabelecimentos da RNCCI, desde 01 de janeiro de 2018.
Ação a adotar:
7.1. Denunciar todos os acordos em vigor no âmbito de CC por força da legislação acima referida. Implementada em 2018 através da deliberação n.º
23/2018, do Conselho Diretivo do IASFA, I.P., de 29 de maio de 2018, onde se manda proceder à denúncia de “todos os protocolos celebrados com
entidades prestadoras de cuidados de saúde no âmbito da RNCCI”.

Situação a corrigir: A ADM é um subsistema público de saúde complementar ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) e aos Sistemas Regionais de Saúde (SRS) financiado
em exclusivo pelos descontos dos seus beneficiários (com exceção dos beneficiários abrangidos pela portaria 1034 – vulgo DFA). Os beneficiários da ADM são
simultaneamente cidadãos portugueses com direito de acesso ao SNS, para o qual contribuem através dos seus impostos, não perdendo esse direito só porque são
beneficiários (obrigatórios) da ADM. Porém, a ADM e os outros subsistemas públicos de saúde (SPS) têm suportado com os descontos dos seus beneficiários, encargos
que devem ser financiados por receitas gerais dos Orçamentos do Estado.
Este conceito foi referido por diversas entidades como a Procuradoria Geral da República, a Entidade Reguladora de Saúde e o Tribunal de Contas:
•

Os CRD são uma responsabilidade do SNS, logo a faturação destes atos à ADM confere uma oneração indevida do subsistema.

•

Considerando que a ADM é autossustentável a assunção pela ADM de responsabilidade atribuídas ao SNS constitui-se como uma dupla tributação dos
militares.

Ação a adotar:
8.1. Informar as entidades prestadoras de CRD, de que o SPS ADM não assumirá a faturação cuja prescrição tenha origem nos estabelecimentos de
cuidados de saúde do SNS e informar os beneficiários que devem solicitar aos respectivos médicos de família essa prescrição por forma a que seja
possível faturar ao SNS, via ACSS, I.P. Em implementação até ao 4.º trimestre de 2021.
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8.2. Sendo este encargo da responsabilidade do SNS, deve a ADM pressionar o HFAR para que, enquanto hospital público, venha a obter com a máxima
urgência as condições técnicas e legais (Ser reconhecido como Entidade Prescritora) de modo a que a faturação com origem naquele HFAR possa ser
aceite/assumida pelo SNS.

Situação a corrigir: Os Centros de Apoio Social (CAS) do IASFA, através dos respetivos serviços de apoio médico vêm faturando despesas de cuidados de saúde à ADM.
Esta situação deverá ser alvo de regularização uma vez que se considera não fazer sentido que o IASFA, I. P., enquanto entidade gestora da ADM, impute à ADM as
despesas de saúde realizadas pelos seus próprios serviços de apoio médicos.
Ação a adotar:
9.1. Adotar um modelo de financiamento desta atividade assegurada pelos CAS do IASFA que não onere diretamente a ADM. A implementar até ao
2.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: Há despesa que está a ser faturada à ADM relativa à comparticipação de atos médicos não constantes das regras e tabelas da ADSE.
Ação a adotar:
10.1. Proceder à revisão e regularização dos acordos que não se encontrem conformes, nomeadamente por não respeitarem ou por contemplarem a
comparticipação de atos médicos não constantes das regras e tabelas da ADSE. Implementada em 2018.

Situação a corrigir: Esta medida decorre da necessidade de introduzir/complementar os atuais meios de identificação (cartão ADM) de modo a permitir, que pelo
número de beneficiário se consigam reconhecer todas as tipologias de beneficiários (incluindo os familiares de titulares abrangidos pela Portaria 1034/2009) que
constituem o universo ADM.
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Ação a adotar:
11.1. Programar a aplicação do SIADM para que sejam incluídos novos caracteres no número de identificação do beneficiário, com o objetivo de
diferenciar o universo dos beneficiários por tipologia. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: O IASFA, I.P. utiliza o Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN), sistema SAP/R3, que suporta o processamento de dados nas áreas
da contabilidade e da tesouraria de todos os organismos da Defesa Nacional, no entanto, não existe interoperabilidade entre o SIADM e o SIGDN, evidenciando um
subaproveitamento das capacidades e potencialidades de ambos os sistemas. Ao se realizar a integração entre estes dois sistemas de informação é possível otimizar
os processos de gestão e controlo orçamental e financeiro das despesas e receitas da ADM, bem como, permitir reconhecer o reflexo contabilístico imediato da
faturação.
Ação a adotar:
12.1. Criar interfaces (e.g. via webservices) entre o SIGDN e SIADM, de forma a possibilitar o espelho em ambos os sistemas, e em tempo real, do
estado das receitas da ADM e de todas as fases da faturação da ADM, desde o registo de entrada até ao seu pagamento. A implementar até ao 1.º
trimestre de 2021.

2.2.1. Medidas fora das competências próprias do IASFA

Situação a corrigir: Nos termos dos relatórios das recentes auditorias realizadas ao IASFA, I.P., pelo Tribunal de Contas e pela IGF, as insuficiências orçamentais no SPS
ADM e genericamente no IASFA provocaram a acumulação de dívidas ao longo dos últimos anos, com prazos de pagamento a fornecedores que no caso dos
convencionados ultrapassa os 14 meses.
A dívida apurada no final do exercício de 2018, certificada pela Fiscal Única designada para o IASFA, ascende a um total de 91,3 M€. e está distribuída do modo
seguinte:
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O pagamento dos montantes em dívida às Farmácias e ao Regime Livre, tem decorrido dentro de relativa normalidade, razão que justifica que não seja necessário
incluir estas dívidas neste processo de regularização das dívidas da ADM.
Por outro lado, já durante o exercício de 2019 foram pagas faturas que se encontravam em dívida devendo, assim, esse montante ser abatido ao valor da dívida
apurada a 31 de dezembro de 2018. A situação da dívida reportada a 30 de abril de 2019 é a seguinte:

Adicionalmente, nos termos das considerações feitas pelo Tribunal de Contas à revisão do despacho nº 511/2015, no relatório da auditoria 4/2019 (pp. 68 e 69), ao
montante apurado como dívida ao SSM deve ser abatido o valor relativo a pagamentos indevidamente feitos em anos anteriores pela ADM ao SSM, relativos à
prestação de serviços de saúde a militares na efetividade de serviço, bem como a “sobrefaturação” e a faturação de “atos por outras entidades no mesmo período de
internamento” também identificados pelas auditorias realizadas ao IASFA. De acordo com a informação processada e disponível no IASFA, os montantes pagos
indevidamente pela ADM ao SSM foram os seguintes:

(a) Valor relativo a faturas anteriores a 2019 incluídas no montante da divida apurada do SSM, e que aguardam pagamento.
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Significa, então, que o montante a pagar ao SSM deverá ser o seguinte:

Conclui-se que o montante global da dívida a considerar neste processo de regularização será o seguinte:

Importa ainda sublinhar que a maturidade da dívida aos convencionados, SSM e CAS atinge 14 meses facto que deve ser corrigido, de forma a que o SPS ADM consiga
trazer o prazo de pagamento a fornecedores para 3 meses (90 dias) ou menos.
Admite-se que a regularização da dívida acumulada da ADM vai contribuir para que se atinja este objetivo e se concretizem as outras ações que são propostas para
assegurar o equilíbrio financeiro do SPS ADM.
De salientar que, em resposta ao pedido da DGO para envio de contributos para incorporar o processo de preparação do Quadro Plurianual Programação Orçamental
(QPPO) a incluir no Programa de Estabilidade (PE) para os anos de 2020 a 2023, foi considerado o aumento da despesa para fazer face à regularização da divida da
ADM.
Entretanto, a 25 de outubro de 2019, foi assinado o Memorando de Entendimento para a Estabilização Financeira do IASFA (MEEFI) entre o MDN, MF e IASFA, que
veio a definir a forma como se iria processar a regularização da dívida aos convencionados. A regularização da dívida ao SSM será abordada numa fase posterior.
Assim, o MEEFI veio definir o que se traduz nas seguintes ações:

Ações a adotar: Regularizar a dívida do SPS ADM apurada até 31 de dezembro de 2018, de acordo com um critério que assenta na maturidade da dívida e que se
desenvolva da forma seguinte:
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13.1. Identificar o valor da dívida referente a atos médicos tabelados por prestador privado de saúde, por antiguidade, tipologia e valor do ato médico
tabelados. Implementada até ao 4.º trimestre de 2019.

13.2. Até ao final de 2019, proceder ao pagamento da primeira tranche do MEEFI. Implementada até ao 4.º trimestre de 2019.
Impacto Financeiro _ Redução da dívida em 15M€.

13.3. Consolidar o valor da dívida referente a atos médicos não tabelados considerando o preço de mercado e por tipologia. A implementar até ao
final do 1.º trimestre de 2020.

13.4.

Assinatura do Memorando de entendimento com os prestadores privados para regularização da restante dívida. A implementar até ao final

do 1.º trimestre de 2020.
Impacto Financeiro _ A determinar em função do processo negocial.

13.5. Aprovação do plano de regularização da dívida ao Serviço de Saúde Militar (SSM) e a outras entidades. A implementar até ao final do 2.º
trimestre 2020.
Impacto Financeiro _ A determinar.

13.6. Proceder ao pagamento da segunda tranche do MEEFI. A implementar até ao final do 2.º trimestre 2020.
Impacto Financeiro _ Redução do valor da dívida em 15M€.

13.7. Proceder ao pagamento da terceira tranche MEEFI. A implementar até ao final do 1.º trimestre de 2021.
Impacto Financeiro _ Redução do valor da dívida em 15M€.
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13.8. No período que se estende de 01 de novembro de 2019 a 31 de março de 2021 proceder ao pagamento da dívida, mensalmente, por ordem de
antiguidade dos ficheiros (faturas), ao ritmo normal correspondente à arrecadação da receita proveniente dos descontos dos Beneficiários e de
receitas provenientes do Orçamento de Estado, avaliando o impacto que as medidas entretanto adotadas têm no equilíbrio financeiro do SPS ADM. A
implementar até ao final do 1.º trimestre de 2021.
Impacto Financeiro _ A determinar.

13.9. Até ao final de 2021 continuar a monitorizar a evolução da dívida da ADM, no seu montante e maturidade, avaliando o impacto das medidas
adotadas com vista a assegurar o equilíbrio financeiro do SPS ADM, para trazer a maturidade da dívida para 90 dias, ponderando a necessidade de
adotar medidas adicionais que reforcem o equilíbrio financeiro do SPS ADM, designadamente em matéria de financiamento do SSM.
Impacto Financeiro _ A determinar.

Situação a corrigir: Foi assinalado nos relatórios de auditoria à ADSE e na recente auditoria à ADM realizadas pelo Tribunal de Contas, que o SPS ADM continua a
assegurar o financiamento de cuidados da responsabilidade do SNS, como é o caso do pagamento dos medicamentos disponibilizados pelas farmácias das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
Ação a adotar:
14.1. Proceder à regularização do pagamento dos medicamentos disponibilizados pelas farmácias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

(encontra-se em apreciação uma proposta de aditamento ao Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, relativa às responsabilidades financeiras do
SNS e SRS, pelas prestações de saúde a beneficiários de subsistemas públicos de saúde que se espera inclua igualmente os medicamentos). Implementar
até ao 1.º trimestre de 2020.

Situação a melhorar: Em maio de 2018 foi criado um grupo de trabalho, no âmbito da Defesa Nacional, com a missão de submeter à consideração de S. Ex.ª o Ministro
da Defesa Nacional um conjunto de orientações que definissem a aquisição e atribuição de dispositivos médicos e de produtos de apoio, aos Deficientes das Forças
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Armadas (DFA), nos termos previstos na Portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro. O objetivo foi estabelecer as regras respeitantes à atribuição dos produtos de
apoio e dispositivos médicos e regularizar a gestão do sistema dessa atribuição, bem como a sua forma de financiamento. Em fevereiro de 2019 a DGO estava a
analisar o projeto de portaria que cria o Sistema de Atribuição de Apoios a Deficientes Militares (SAPADM).

Ação a adotar:
15.1. Acompanhar o processo legislativo que cria o SAPADM, implementar as medidas que nele vierem a ser preconizadas e avaliar o seu impacto
financeiro para a ADM. Implementar até ao 2.º trimestre de 2020.

Situação a melhorar: As tabelas da ADSE no âmbito do Regime Livre datam de 2004, encontrando-se desatualizadas pois não preveem muitos atos médicos e técnicas
recentes. Esteve prevista a entrada em vigor das novas tabelas em setembro de 2018.
Ação a adotar:
16.1. Acompanhar o processo de definição das novas tabelas para o regime livre da ADSE e avaliar o seu impacto financeiro para a ADM. A implementar
até ao 4.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: O Despacho n.º 511/2015 veio determinar que os descontos dos Beneficiários da ADM viessem a financiar as entidades do Sistema de Saúde
Militar, na parte que devia ser suportada por receitas gerais dos Orçamentos do Estado. Esta situação manteve-se até este despacho ter sido revogado pelo Despacho
1702 MDN/2019, que veio contribuir para regularizar esta situação e para a redução da despesa da ADM.
Ações a adotar:
17.1. Implementar o disposto no Despacho 1702 MDN/2019 e avaliar o seu impacto na redução da despesa da ADM. Implementada no 1.º trimestre de
2019.
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17.2. Proceder à devolução da faturação e solicitar o ressarcimento dos montantes já pagos de 2015 a 2019, referentes a cuidados de saúde prestados
a militares no ativo e na reserva na efetividade de serviço. Parcialmente implementada a finalizar até 3.º trimentre 2020.

Situação a corrigir: A ADM suportou até final de 2018, com os descontos dos beneficiários, encargos que devem ser financiados por receitas gerais do Orçamentos do
Estado. O Despacho 139/2015 constituía uma adenda de atos médicos a realizar no SSM que não estavam previstos nas tabelas da ADSE, o que implicava que os
descontos da ADM viessem financiando as entidades do Sistema de Saúde Militar. A revogação do Despachos 139 MDN/2015 pelo Despacho 4139 MDN /2019
contribuiu para regularizar esta situação e para a redução da despesa da ADM.
Ação a adotar:
18.1. Implementar o disposto no Despacho 4139 MDN /2019 e avaliar o seu impacto na redução da despesa da ADM. Implementada no 1.º trimestre
de 2019

Situação a corrigir: De acordo com o relatório da recente auditoria levada a cabo pelo Tribunal de Contas, as despesas de saúde de militares em missão oficial no
estrangeiro devem ser suportadas por receitas gerais e não pelos descontos dos Beneficiários da ADM, uma vez que se trata de despesas que decorrem das
necessidades do serviço militar. Este tema está a ser analisado em sede da Plataforma SSM.
Ação a adotar:
19.1. Acompanhar os trabalhos de análise em curso, implementar as disposições que vierem a ser adotadas e avaliar o seu impacto na redução da
despesa da ADM. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: Pela análise da execução de anos anteriores e de acordo com as auditorias realizadas ao IASFA pelo Tribunal de Contas e pela IGF, constata-se que
cerca de 5% das verbas provenientes dos descontos dos Beneficiários da ADM têm sido usadas para outros fins que não o pagamento de despesas de saúde,
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designadamente, para financiar a ação social complementar (ASC). Esta situação deve ser regularizada de modo que a receita da ADM seja integralmente usada para
efeitos de suporte da despesa relacionada com cuidados de saúde e outras necessidades inerentes ao próprio SPS ADM.

Ação a adotar:
20.1. Diligenciar junto da Tutela a garantia do equilíbrio orçamental necessário à missão do IASFA na sua componente de ASC, que se estima na
necessidade de um reforço de 5M€ do plafond atribuído nos últimos anos. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: A isenção dos descontos para os beneficiários Titulares e Extraordinários (plasmada no nº 3, do Artº 13º do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de
setembro), aquando da sua passagem à situação de aposentação ou reforma, que aufiram pensões inferiores a uma vez e meia a Retribuição Mínima Mensal Garantida
(RMMG), ou a uma vez a RMMG no caso da ADSE, foi decidida por anteriores Governos, numa altura em que os organismos públicos ainda financiavam todos os
Subsistemas Públicos de Saúde (SPS). A partir do momento em que todos os SPS, nomeadamente a ADM, passaram a ser financiados, exclusivamente, pelos descontos
dos seus beneficiários, admite-se que deve ser reavaliada a concretização desta medida de isenção, dado que se enquadra numa política de ação social do Estado,
devendo ser o próprio Estado a financiar essa isenção. Esta posição foi defendida pela ADSE, sendo que o IASFA tem manifestado a sua concordância.
Por outro lado, é de salientar que os recentes e sucessivos aumentos do salário mínimo têm aumentado o universo dos beneficiários que têm vindo a deixar de efetuar
descontos para a ADM, o que tem contribuído para agravar a sustentabilidade do SPS.
Ação a adotar:
21.1. Propor medidas à tutela com objetivo de corrigir esta situação ou que atenuem, pelo menos, o impacto negativo da presente situação. Este tema
está a ser analisado em sede de Plataforma SSM. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.

Situação a corrigir: Conforme recomendação da Auditoria do Tribunal de Contas as despesas decorrentes de acidentes em serviço, tratando-se de uma despesa que
decorre das necessidades do serviço militar, deve ser financiada por receitas gerais e não pelos descontos dos quotizados da ADM.
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As propostas de medidas apresentadas pela Auditoria 45/2017/EXT da IGDN referem igualmente que se deve “v. Promover a inscrição no OE das verbas necessárias
e suficientes ao financiamento das despesas associadas aos acidentes em serviço e doenças profissionais.”
Quanto às despesas de saúde dos familiares dos titulares abrangidos pela Portaria 1034/2009, a Portaria n.º 647/2001 – Relativa ao apoio aos militares e ex-militares
portadores de perturbação psicológica crónica no seu ponto 1º já determina que “O Ministério da Defesa Nacional suporta os encargos com a prestação dos cuidados
de saúde aos militares e ex-militares e seus familiares a cargo, beneficiários do subsistema de saúde ADM.“
As propostas de medidas apresentadas pela Auditoria 45/2017/EXT da IGDN referem igualmente que se deve “v. Promover a inscrição no OE das verbas necessárias
e suficientes ao financiamento das despesas associadas aos beneficiários DFA’s (beneficiários titulares e respetivos familiares).”

Ação a adotar:
22.1. Diligenciar junto da tutela a revisão da Portaria 1034/2009 referente aos acidentes em serviço e doenças profissionais . Este tema está a ser
analisado em sede de Plataforma SSM. A implementar até ao 1.º trimestre de 2020.
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Medidas do Plano – Recursos necessários estimados

Na tabela que se segue identificam-se os recursos necessários estimados face a medida, bem como as entidades primariamente responsáveis pela sua implementação.
Medidas
A 1_reduzir o prazo de processamento da faturação que é enviada à ADM pelas entidades convencionadas

fora do âmbito das competências próprias do IASFA

no âmbito das competências próprias do IASFA

A 2_reforço da equipa de assessoria médica na DSADM, com vista à análise e validação da faturação
A 3_ assegurar o apoio do Centro de Controlo e Monotorização do SNS
A 4_reforço dos controlos automáticos para análise da faturação e módulos de controlo de receitas
A 5_regularização do pagamento dos medicamentos ao LMPQF
A 6_regularização dos pagamentos de medicamentos disponibilizados pelo HFAR
A 7_regularização dos pagamentos relativos a cuidados continuados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
A 8_regularização do processo relativo aos cuidados respiratórios domiciliários (CRD)

ações

EPR

Prazo de
implementação
3.º trim. 2020

1.1

IP

DSADM

1.2

I

CD

2.1.

I

DSADM

2.2.
3.1.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
6.1.
6.2.
7.1.
8.1.
8.2.

IP
IP

CD
DSADM
DSADM
GSIC
CD
CD
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

1.º trim. 2020
1.º trim. 2020
3.º trim 2020
1.º trim. 2020
4.º trim. 2020
4.º trim. 2020

GPGFO

2.º trim. 2020

A 9_regularização da faturação aos Centros de Apoio Social (CAS)

9.1.

A10_revisão e regularização de “Acordos” estabelecidos

10.1.

A 11_proceder à identificação do universo de beneficiários da ADM através do respetivo cartão

11.1.

A 12_integrar os sistemas de informação e os processos de gestão da ADM com as áreas transversais de apoio à gestão do IASFA, I.P.,
nomeadamente entre o SIADM e o SIGDN

I
I
I
I
IP

Recursos necessários estimados
Aquisição de 6 computadores no montante de 4500€
No ano de 2018 o custo com a contratação de médicos para validação da faturação foi de 26 398 €.
Em 2019 foram contratados serviços no montante de 54 925 €.

4.º trim. 2021

I

ADM
ADM

1.º trim. 2020

12.1.

IP

GPGFO

1.º trim. 2021

I
I

A 13_regularizar a dívida acumulada da ADM

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.

A 14_regularização do pagamento dos medicamentos disponibilizados pelas farmácias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

14.1.

DSADM

1.º trim. 2020

A 15_regularização da atribuição dos produtos de apoio e dispositivos médicos aos beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009

15.1.

DSADM

2.º trim. 2020

A 16_adotar as novas tabelas da ADSE que venham a ser aprovadas no âmbito do Regime Livre

16.1.

DSADM

4.º trim. 2020

A 17_implementação e monitorização do Despacho 1702 MDN/2019

17.1.
17.2.

I
IP

DSADM
DSADM

3.º trim. 2020

A 18_implementação e monitorização do Despacho 4139 MDN /2019

18.1.

I

DSADM

A 19_revisão da Portaria 1395/2007

19.1.

DSADM

1.º trim. 2020

A 20_aplicar a totalidade dos descontos dos Beneficiários da ADM no pagamento da despesa relativa ao SPS ADM

20.1.

CD

1.º trim. 2020

A 21_ressarcimento dos encargos decorrentes das políticas sociais do Estado

21.1.

CD

1.º trim. 2020

A 22_revisão da Portaria 1034/2009 (familiares de ex-militares e acidentes em serviço)

22.1.

DSADM

1.º trim. 2020

A alteração do modelo de financiamento desta atividade do IASFA irá ter um impacto nas contas no
âmbito da ASC do Instituto pela diminuição das Receitas Próprias (RP) em cerca de 523 000 €. Por
outro lado no âmbito das despesas da ADM originará uma diminuição da faturação a pagar no
mesmo montante.

1.º trim. 2020
1.º trim. 2020
2.º trim. 2020
2.º trim. 2020
1.º trim. 2021
1.º trim. 2021
4.º trim. 2021

Para se atingir o equilíbrio orçamental da missão do IASFA na sua componente de ASC, sem onerar a
ADM, é necessário um reforço do plafond atribuidos nos últimos anos, num montante estimado de
5M€, repondo os valores das transferências do OE para os montantes acordados aquando da
extinção do pagamento da quota para a ASC (10M €).
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Parte 3
3. Mapa da execução das ações
No mapa que se segue distribuem-se as medidas e respetivas ações ao longo dos anos 2018 até 2021, visualizando o respetivo prazo de implementação. Deste modo,
a execução das ações será mensurável e a sua monitorização permitirá detetar eventuais desvios.
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Parte 4
4. Monitorização das ações
A monitorização das ações decorre a dois níveis.
Ao nível do Plano estratégico, o Plano de ação é monitorizado através de um sistema de registos e relatórios. A periodicidade para consulta sobre a concretização das
ações é alinhada com a monitorização dos Objetivos estratégicos.

Ao nível da Auditoria, pretende-se a medição do impacto da implementação das ações, através da realização de ações de auditoria interna a contemplar em sede de
Plano Anual de Auditorias e consequente monitorização da sua implementação.

Em conclusão, e como ficou exposto, já se encontram em implementação um conjunto alargado de ações de contenção da dívida, redução e racionalização da despesa
e de garantia de um modelo sustentável para a ADM, tanto do ponto de vista da gestão interna do IASFA como da intervenção das entidades externas com
competências para o efeito (nomeadamente para a alteração do enquadramento legal na sequência das recomendações do Tribunal de Contas, que permitirão
diminuir os encargos a suportar pelos descontos dos beneficiários da ADM).
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