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1. Nota Introdutória
O presente relatório, bem como as contas que lhe estão anexas, relativas ao exercício de 2018,
do Instituto de Ação Social das Forças Armadas I.P. (IASFA, I.P), foi elaborado nos termos da
legislação aplicável aos organismos dotados de autonomia administrativa e financeira e das
normas procedimentais do POCP, destinando-se à prestação de contas do Instituto, perante os
órgãos de supervisão.
De referir ainda que, tendo em conta a Resolução n.º 7/2018 do Tribunal de Contas, de 9 de
janeiro de 2019, e a Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, de 15 de fevereiro de 2019,
atento o aviso n.º 9/DGO/2019 da Direção-Geral do Orçamento, de 18 de abril de 2019, o
Instituto optou por manter o POCP como referencial para a prestação de contas relativamente
ao ano de 2018. O aviso n.º 9/DGO/2019 define o seguinte:

"Considerando a requerida estabilidade e consolidação na implementação do Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), bem como a necessária
segurança na prestação de contas, de forma tempestiva e com o grau de certeza e rigor exigível e
atendendo ainda à Resolução n.º 7/2013 do Tribunal de Contas, de 9 de Janeiro de 2019, e à Instrução
nº 1/2019 do Tribunal de Contas, de 15 de fevereiro de 2019, o Senhor Secretário de Estado do
Orçamento determinou permitir a opção de escolha do referencial de prestação de contas
relativamente ao ano de 2018 nos termos da referida Resolução, publicada no Diário da República,
2.ª série, de 9 de janeiro de 2019.
Esta determinação será consagrada no Decreto-Lei que irá estabelecer as disposições necessárias à
execução do Orçamento do Estado para 2019.”

Não obstante a aprovação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), o Instituto utiliza como sistema de informação contabilístico o SIGDN (Sistema
Integrado de Gestão da Defesa Nacional), que só a 1 de janeiro de 2019 foi adaptado para a
aplicação do novo normativo, não permitindo dar resposta integral ao SNC-AP em 2018.
O Instituto elaborou o seu Relatório de Gestão relativo às contas de 2018 procurando produzir
elementos e informação suficiente para que as entidades internas e externas, possam avaliar
com clareza e objetividade a atividade desenvolvida pelo Instituto no ano de 2018.
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Assim, as contas foram elaboradas tendo por base os princípios e regras inerentes ao orçamento
de Estado e os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e definidos no Plano
Oficial de Contabilidade Pública (POCP), refletindo nas suas contas de 2018 o cumprimento do
princípio contabilístico da especialização de exercícios no que respeita aos proveitos resultantes
dos descontos dos beneficiários da ADM, de subsídios/transferências destinados a aquisição de
bens amortizáveis, das mensalidades de dezembro de 2017 dos residentes das ERPI’s, os
encargos com férias e subsídios de férias.
Por recomendação do Tribunal de Contas, existiu em 2018 uma alteração da política
contabilística do reconhecimento dívida apurada da ADM, encontrando-se a dívida apurada a 31
de dezembro de 2018, reconhecida em dívidas a terceiros e não em acréscimo de custos.
De salientar que no ano de 2018 não foram reconhecidos em acréscimo de proveitos as verbas
que se esperam vir a ser transferidos pela SG/MDN, em cumprimento do artigo 16.º da Lei
Orgânica do Instituto, para pagamento da dívida da ADM, pelo que existiu um Resultado líquido
no exercício negativo de cerca de 26,4 M€.
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2. Caracterização da Entidade
Enquadramento legal
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. é um instituto público integrado na
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património
próprio. O IASFA, I. P., prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob
superintendência e tutela do respetivo ministro.

Missão e Atribuições

O IASFA, I. P. tem por missão garantir e promover a Ação Social Complementar (ASC) dos seus
beneficiários e gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM).
São atribuições do IASFA, I.P., assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social
complementar (ASC), assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das
Forças Armadas (ADM), promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros
sistemas de assistência social, promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a
articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ASC, assegurar a adequada gestão
das receitas, designadamente as provenientes de quotizações e descontos dos beneficiários,
recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos beneficiários
e de benefícios concedidos, promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC
desenvolvida e propor medidas ou instrumentos legais necessários e divulgar, anualmente, os
resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC.
Considerando o exposto no parágrafo anterior relativamente à apresentação dos resultados por
atividade, foi feita uma estimativa de imputação de custos e proveitos de 2018 relativos à ASC,
tendo-se apurado os seguintes montantes:
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Nota: Os valores apresentados na tabela, derivam da aplicação da percentagem definida na coluna de “% Imputação” aos custos e proveitos de
2018 (excluindo os proveitos relativos aos descontos da ADM).

A ASC concretiza-se, genericamente, através dos seguintes recursos e valências: equipamentos
sociais, prioritariamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação concretizado
através da promoção do arrendamento social, comparticipações e subsídios financeiros nos
âmbitos de apoio para estrutura residencial para pessoas idosas, de carência económica, do
apoio à deficiência, escolar e extraordinário.
Tendo em conta os dados constantes no quadro anterior, a ASC apresenta um défice anual de
3,4M€ em 2018, acabando por afetar o Resultado Líquido do Exercício.
Para este resultado negativo dos últimos anos têm contribuído as diminuições das transferências
do Orçamento de Estado que no ano de 2018 comparativamente a 2010 sofreram uma
diminuição de 57%, como se pode verificar no quadro seguinte que contém a evolução das
transferências efetivamente realizadas do Orçamento do Estado de 2010 a 2018.

Na verdade, todos os anos, entre 2006 e 2009, foi aumentando o valor das transferências
Orçamento de Estado tendo no ano de 2010 atingido o montante de 10,5 M€, para compensar a
suspensão das quotas dos beneficiários para a ASC, medida tomada na sequência da unificação
do subsistema público de saúde ADM. Com efeito, em 2006, os beneficiários do IASFA deixaram
de descontar 0,8% da sua remuneração para a ASC/IASFA, passando a descontar 1%, mas a partir
de então, exclusivamente, para a recém-criada ADM. Ao longo dos anos a atualização deste
desconto acompanhou a ADSE, situando-se hoje no valor de 3,5 %.
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É neste enquadramento que melhor se compreende a referência que é regularmente feita à
insuficiência das transferências diretas do orçamento de Estado para financiar a ASC do IASFA,
traduzindo-se numa receita inferior ao estimado, em cerca de 5M€, para as receitas das quotas
para a ASC/IASFA que se previam na ordem dos 10,5 M€ anuais, contribuindo também para os
resultados negativos dos últimos anos.
Relativamente à ADM, considerando o total dos montantes faturados e as receitas provenientes,
quer dos descontos dos beneficiários, quer da verba disponibilizada pela SG/MDN para fazer face
aos encargos com os beneficiários abrangidos pela Portaria n.º 1034/2009, bem como as
despesas de funcionamento da ADM, foi apurado o seguinte défice em 2018:

Nota: Os valores apresentados na tabela, derivam da aplicação da percentagem definida na coluna de “%
Imputação” aos custos e proveitos de 2018.

De salientar que em 31 de dezembro de 2018 a dívida da ADM era de cerca de 91,8€, mais 23M€
do que no final de 2017.
Compete ainda ao IASFA, I. P., garantir as ações de âmbito social consagradas no estatuto do
extinto Cofre de Previdência das Forças Armadas, nomeadamente assegurar o pagamento do
subsídio pecuniário a que se refere o artigo 3.º do Estatuto do Cofre de Previdência das Forças
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945, de 26 de abril de 1960.
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Organização do IASFA, I.P.

O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede em Lisboa
e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,
denominados Centros de Apoio Social (CAS).

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições, o IASFA, I.P. baseia-se na organização vigente
em 2017, representada no seguinte organograma:

Figura 1 - Organograma do IASFA, I.P.
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Em 2018, pelo Despacho n.º 2992/2018, publicado no Diário da República n.º 59, de 23 de março,
o Conselho Diretivo deliberou a reestruturação das três divisões da Direção de Serviços da Ação
Social Complementar, definindo três grandes áreas da ASC: área do apoio social, que originou a
atual Divisão de Apoio Social, a área do turismo, lazer e alojamento temporário, que originou a
atual Divisão de Turismo e Lazer e por último a área do património, dando origem à atual Divisão
de Gestão do Património. No mesmo Despacho foi decidido extinguir a Divisão de Assessoria da
Direção de Serviços da ADM. O despacho teve efeitos a 01 de abril de 2018.

3. Recursos Humanos
Os dados existentes a nível dos recursos humanos do IASFA, I.P., provindos do QUAR 2018,
demostram o prosseguimento da tendência verificada nos últimos 5 anos: a pontuação realizada
situa-se abaixo da pontuação planeada.
Da análise da tabela que se segue verifica-se uma vez mais que, a nível global, o desvio entre a
pontuação planeada e a realizada é negativo, o que significa que o IASFA, I.P. continuou a
trabalhar com menos recursos relativamente ao estipulado em sede de planeamento.
Partindo-se da estimativa de 228 dias úteis trabalhados, foi possível converter as unidades
equivalentes de recursos humanos planeados (UERHP), e executados (UERHE), permitindo o
apuramento do Índice de produtividade.
Recursos Humanos Planeados
Planeado

UERHP *

3
18
110
8
7
209
3

228
228
228
228
228
228
228

570
4104
22230
1824
1596
44574
684

20
16
12
11
9
8
6

60
288
1320
88
63
1672
18

3
17
78
8
9
184
6

440

228

76380

5

2200

13

228

2508

10

130

32
843

228

4218
158688

10

320

Trabalhadores

Total

Realizado

Dias uteis ano
***

Recursos Humanos

Dirigentes - Direção superior
Direcção Intermédia e Chefes de Equipa
Técnicos Superiores (inclui Esp.Inf.)
Docentes
Coordenadores Técnicos
Assistentes Técnicos (inclui Téc.Inf)
Encarregados Operacionais
Assistentes Operacionais
Terapeutas
Enfermeiros

Recursos Humanos Realizados
Dias uteis
ano

Ausências
(dias)

UERHE **

Pontuação
REALIZADA

228
228
228
228
228
228
228

0
76
806
72
3
0
1694

486
4028
21424
1752
1593
42880
684

51,2
282,7
1272,1
84,5
62,9
1608,5
18,0

329

228

7395

68985

1987,0

9

228

109

2399

124,4

17
660

228

396

3822

290,0

10551

148053

5781

Pontuação PLANEADA
Trabalhadores

6159

* 365 ou 366 dias, menos fins-de-semana, feriados nacionais, feriado municipal, tolerâncias de ponto natal e carnaval, 22 dias férias
** 365 ou 366 dias, menos fins-de-semana, feriados nacionais, feriado municipal, tolerâncias de ponto natal e carnaval, 22 dias férias, menos dias de absentismo

Tabela 1 - Recursos Humanos
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No seguimento do desafiante contexto de complexidade de gestão dos recursos humanos devido
à diversidade de carreiras coexistentes no IASFA, I.P., (Dirigente, Geral, Informática, Docentes,
Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica), o GRH tem procurado corresponder às
diversas solicitações decorrentes sobretudo da monitorização do fluxo de pessoal, tendo-se
registado 66 entradas de trabalhadores contrapondo com 59 saídas, pelos motivos que a seguir
se destacam:
Entradas:


dez por mobilidade interna;



três designados em comissão de serviço como dirigentes;



quarenta por procedimento concursal;



treze por procedimento concursal de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários
da Administração Pública (PREVPAP).

Saídas:


vinte e cinco por mobilidade interna;



dois por denúncia de contrato;



seis por situação de doença superior a seis meses;



um por licença sem remuneração;



dezasseis por procedimento concursal;



sete por reforma/aposentação;



dois por falecimento.

A 31 de dezembro de 2017, o número de trabalhadores do IASFA, I.P, encontrava-se distribuído
da seguinte forma.



552 colaboradores e dirigentes civis;



108 militares, 10 dos quais em funções dirigentes.
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Tabela 2 - Distribuição de trabalhadores por Categoria e Unidade Orgânica
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A presença de colaboradores militares no IASFA, I.P. tem a seguinte distribuição pelos Ramos:
39 colaboradores da Marinha, 37 do Exército e 32 da Força Aérea.

Gráfico 1 - Distribuição de militares por Ramo e Posto

Gráfico 2 - Distribuição de militares e civis

De acordo com os dados do Balanço Social 2018, a taxa de absentismo é de 9,4% e a taxa de
envelhecimento é de 17%, apurada com base no somatório dos efetivos com mais de 55 anos e
considerada elevada devido aos constrangimentos no recrutamento de trabalhadores, o que não
tem permitido a renovação de gerações que incutam uma nova dinâmica à organização,
nomeadamente aos que asseguram as tarefas que estão relacionadas com o apoio aos idosos.
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4. Análise Económica e Financeira do Exercício
4.1 Ótica Orçamental

O Relatório de Execução Orçamental do IASFA, I.P., referente ao ano de 2018, é elaborado tendo
presentes as disposições de disciplina orçamental estabelecidas na Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, bem como do Decreto-Lei n.º
33/2018, de 15 de maio, que estabeleceu as disposições necessárias à execução do Orçamento
de Estado para 2018.
Cumulativamente, foram tidos em consideração os princípios e regras orçamentais estabelecidos
na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei nº 91/2001, de 20 de agosto, com as
alterações introduzidas e republicadas até à Lei nº 41/2014, de 10 de julho, assim como as
normas associadas ao Decreto-lei n.º 155/92, de 28 de julho, que regulamenta a Lei de Bases da
Contabilidade Pública aprovada pela Lei nº. 8/90, de 20 de fevereiro.
Foram ainda consideradas as orientações estabelecidas no Decreto-lei n.º 232/97, de 3 de
setembro, que aprova o POC-P e as disposições constantes do Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de
fevereiro, que estabelece o novo classificador económico.
A análise irá ser desenvolvida na perspetiva da execução financeira do orçamento aprovado,
bem como das alterações que o mesmo sofreu durante o ano de 2018.
Orçamento 2018
As dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P. para o ano de 2018 ascenderam a 95 966 675€
para a receita e de 91 559 245€ para a despesa.
A dotação inicial da despesa foi de 95 106 254€, tendo a aplicação dos cativos diminuído o
orçamento da despesa em 15 610 148€, dos quais 11 343 139€ referem-se a cativos aplicados
aos 20M€ da transferência do Orçamento de Estado para pagamento de despesas da ADM dos
beneficiários abrangidos pela Portaria nº 1034 (DFA’s).
Em novembro de 2018, pelo Despacho 1728/2018 do Secretário de Estado do Orçamento (SEO),
foi descativado o montante de 11 343 139€, para pagamento das despesas dos beneficiários da
ADM abrangidos pela Portaria nº 1034, bem como, foram descativos 500 000€ para aplicação em
despesas com a ASC, através do despacho 1728/2018.
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Alterações Orçamentais
Descrição

Alterações
Orçamentais

Dotação Inicial

Receitas Correntes
Taxas, Multas e out. Penalidades

Cativações /
Descativações

Dotação
corrigida

94 071 640

219 999

0

94 291 639

0

0

0

0

Rendimento Propriedade

107 209

0

0

107 209

Transferências Correntes

81 975 748

220 000

0

82 195 748

Vendas Bens

11 052 260

-3

0

11 052 257

936 423

2

0

936 425

1 180 641

494 395

0

1 675 036

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital
Ativos Financeiros

396 015

0

0

396 015

Transferências de Capital

784 626

1

0

784 627

0

494 394

0

494 394

Total da Receita

95 252 281

714 394

0

95 966 675

Desp. Correntes

93 244 617

443 960

3 671 569

90 017 008

81 958 653

-136

0

81 958 517

7 968 449

562 504

1 378 778

7 152 175

Juros e Outros Encargos

0

28 808

0

28 808

Transferências Correntes

1 550 000

-132 352

558 885

858 763

Outras Desp. Correntes

1 767 515

-14 864

1 733 906

18 745

1 861 637

-223 960

95 440

1 542 237

1 611 637

-223 960

95 440

1 292 237

250 000

0

0

250 000

95 106 254

220 000

3 767 009

91 559 245

Saldo Conta Gerência

Despesas com pessoal
Aquisição de Bens e Serviços Correntes

Despesas de Capital
Aquisição de Bens de Capital
Ativos Financeiros

Total da Despesa

Tabela 3 – Alterações orçamentais da receita e despesa

Foi também atribuído um reforço pela SG/MDN no montante de 220 000€, o qual não foi utilizado
pelo facto de ter sido atribuído a 27 de dezembro de 2018 e já não ter sido possível, nessa data,
submeter à DGO uma STF extraordinária para a atribuição dos fundos necessários à execução
deste reforço.
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Execução Orçamental - Receita
Para a execução da sua atividade o IASFA, I.P. em 2018 utilizou as Fontes de Financiamento “311
– Receitas Gerais”, “513 – Receitas Próprias – Outras Origens”, e “522 – Saldos de gerência RP –
Out. Origens”.
Total da Receita cobrada em 2017, excluindo as receitas de Capital sofreu um acréscimo de
residual (0,4%) em relação a 2016, tendo as receitas cobradas sido quase idênticas, 66,45 M€ em
2016 e 66,75 M€ em 2017.
RECEITAS
CORRENTES
Multas e outras
Penalidades
Juros – Famílias
Transferência MDN
Quotas IASFA, I.P.
Descontos ADM
Vendas de Bens

2014
58 315 139,29
-

2015
96,95%
-

63 980 577,00
-

2016
91,92%
-

66 453 684,00

2017
94,72%

-

66 757 702,35

0,23%

171 568,00

0,25%

161 129,47

0,23%

95 063,39

5 191 504,93

8,63%

5 185 750,00

7,45%

4 351 879,44

6,20%

4 893 007,00

0,11%

71 411,98

84 873,69

0,14%

98 761,00

0,14%

77 167,65

73,23%

49 559 310,00

71,20%

52 155 867,45

87 507 668,08

99,04%

-

138 606,83

44 049 000,15

2018
84,93%

74,34% 52 759 181,79

35 230,95

0,04%

6,22% 24 376 248,88

0,12%

27,59%

72 744,38

0,08%

67,12% 53 537 908,62

0,09%

60,59%

626 673,80

1,04%

551 702,00

0,79%

505 748,92

0,72%

554 612,46

593 525,63

0,67%

Prestação de Serviços

4 896 304,64

8,14%

5 321 649,00

7,65%

5 886 197,06

8,39%

5 336 097,57

6,79% 5 941 599,25

6,72%

Rendas de Imóveis

2 836 036,56

4,72%

2 570 732,00

3,69%

2 711 916,89

3,87%

2 650 213,89

3,37% 2 657 527,68

3,01%

492 138,69

0,82%

521 105,00

0,75%

603 777,12

0,86%

398 114,27

0,51%

0,33%

RECEITAS CAPITAL

1 832 590,55

3,05%

5 620 559,00

8,08%

Amortizações de
Empréstimos

1 832 590,55

3,05%

1 957 269,00

2,81%

1 818 816,52

2,59%

1 060 582,63

1,35%

393 021,91

0,44%

0,00%

3 663 290,00

5,26%

1 882 270,75

2,68% 10 789 260,62

13,73%

456 339,00

0,52%

Outras Receitas
Correntes

Saldo da Gerência
Anterior

3 701 087,27

5,28%

11 849 843,25

0,71%

15,07%

292 882,69
849 360,91

0,96%

Tabela 4 – Evolução das Receitas Cobradas, 2014-2018 (em euros)

A receita dos descontos da ADM com um aumento de 1%, a prestação de serviços teve uma
diminuição de 9%, a venda de Bens teve um aumento de 10%, as rendas com uma diminuição de
2% e as outras receitas correntes com uma diminuição de 34%, face a 2016. As transferências do
Orçamento de Estado tiveram um aumento de 12% relativamente ao ano de 2016, mas pese
embora este aumento das transferências, alerta-se para o facto das mesmas comparativamente
a 2010 terem tido uma diminuição de 52%.
A tabela seguinte mostra a evolução das transferências efetivamente realizadas do Orçamento
do Estado de 2010 a 2018.

Tabela 5 - Evolução das transferências do Orçamento do Estado de 2010 a 2018
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Nos últimos anos a receita do Instituto para financiamento da ASC tem diminuído
consideravelmente, conforme podemos verificar no gráfico seguinte:

Gráfico 3 - Receita cobrada (RG e RP) de 2010 a 2018 (em euros)

A diminuição da receita cobrada nos últimos anos, não se deveu só as receitas relativas às
Transferências do OE para a ASC, sendo que também as Receitas Próprias (RP) do Instituto
(excluindo as quotas da ADM e a amortização de empréstimos) nos últimos 8 anos, têm sofrido
uma diminuição muito acentuada.

Gráfico 4 - Receita ASC - 2010 a 2018 (em euros)
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As RP diminuíram 37% relativamente a 2010, sendo que os Capítulos que mais contribuíram para
esta diminuição foram a venda de bens e a venda de serviços com uma diminuição de 84% e 26%
respetivamente.

Gráfico 5 - Variação das RP 2010-2018 (em euros)

A diminuição das receitas com a venda de bens deve-se essencialmente ao facto de a partir de
2013 a farmácia do CAS Oeiras ter sido concessionada ao Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticas (LMPQF), enquanto que a diminuição de venda de serviços se deve
essencialmente à diminuição da prestação de serviços médicos do CAS Oeiras.
Relativamente a 2018, as Receitas Correntes representaram 99,043% da Receita Total de 2018,
sendo que as receitas correntes que mais concorreram para este peso foram os “Descontos da
ADM” com 60,59%, as “Transferências do MDN – Fonte Financiamento 311 Receitas Gerais”
com 27,59% (pelo acréscimo de 20M€ para a ADM), as “Prestações de Serviços” com 6,72% e as
“Rendas de Imóveis” com 3,01%. As Receitas de Capital tiveram um valor residual
representando apenas 0,96% da Receita Total.

17

Gráfico 6 - Evolução da Receita cobrada, 2014-2018 (em euros)

Gráfico 7 - Estrutura da Receita Cobrada, 2014-2018
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Execução Orçamental – Despesa

2014
Despesas com o Pessoal

2015

2016

2017

2018

9 815 293

16,63%

9 419 241

13,91%

9 018 265

15,34%

9 042 091

11,58%

9 149 864

10,48%

38 696 443

65,56%

48 438 433

71,53%

41 851 713

71,21%

60 018 989

76,84%

69 627 511

79,77%

Aquisição de Bens

2 087 373

3,54%

2 348 611

3,47%

1 882 608

3,20%

2 102 920

2,69%

1 867 567

2,14%

Aquisição de Serviços
Correntes

3 643 267

6,17%

3 914 283

5,78%

4 142 681

7,05%

5 308 845

6,80%

4 648 255

5,33%

Encargos com a Saúde

Juro e Outros Encargos
Transf. Correntes
Outras Despesas
Correntes
Aquisição de Bens de
Capital
Ativos Financeiros

1 405 329

2,38%

1 254 460

1,85%

926 181

1,58%

972 070

1,24%

27 590

0,03%

836 137

0,96%

79 082

0,13%

41 076

0,06%

89 406

0,15%

43 992

0,06%

15 323

0,02%

1 258 017

2,13%

249 857

0,37%

814 462

1,39%

624 244

0,80%

1 108 025

1,27%

2 043 650

3,46%

2 049 691

3,03%

47 800

0,08%

0

0,00%

0

0,00%

59 028 454 100,00%

67 715 651

100,00%

58 773 114

100,00%

78 113 152

100,00%

87 280 271

100,00%

Tabela 6 – Evolução das Despesas, 2014-2018 (em euros)

Em 2018 verificou-se um aumento da despesa total no montante de 9 167 525€ face a 2017,
correspondendo a uma variação de 11,74%. No entanto, se tivermos em consideração o saldo de
gerência utilizado em 2017 (10,79M€) e o aumento das transferências do OE (20M€) para a ADM
em 2018 (67,2M€), o aumento da despesa tem um valor quase nulo, comparativamente a 2017
(67,3M€).
Salienta-se ainda que as despesas com maior peso relativo face ao total da despesa apresentada
pelo IASFA, I.P. são os “Encargos com a Saúde”, as “Despesas com Pessoal”, a “Aquisição de
Serviços Correntes”, a “Aquisição de Bens” e a “Aquisição de Bens de Capital”, com 79,77%,
10,48%, 5,33%, 2,14% e 1,27%, respetivamente.
A inexistência de despesas em “Ativos Financeiros” deveu-se às alterações das atribuições do
IASFA, I.P. introduzidas com o Decreto-Lei n.º 35/2016 de 26 de junho, que acabou com a
atribuição de empréstimos aos beneficiários.
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Gráfico 8 - Evolução das Despesas, 2014-2018 (em euros)

Gráfico 9 - Estrutura das Despesas e sua evolução (% do total)

Salienta-se que, tendo em conta as grandes restrições orçamentais, impulsionadas pela
acentuada diminuição das receitas arrecadadas nestes últimos 8 anos, seja pela diminuição das
transferências do OE (57%), seja pela diminuição das RP (37%), as despesas correntes do Instituto
(excluindo as despesas com a ADM e a concessão de empréstimos) têm tido um decréscimo
considerável também. Em 2018 comparativamente a 2010, as despesas diminuíram 30%,
podendo ser observado no gráfico seguinte essa diminuição.

Gráfico 10 - Despesa paga 2010 a 2018
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O Agrupamento que mais contribuiu para esta diminuição foi a Aquisição de Bens e Serviços (ABS)
com uma diminuição de 46% relativamente a 2010, sendo que 13% desta diminuição se deve ao
facto de ter deixado de existir a compra de medicamentos para a farmácia do CAS de Oeiras. As
despesas com Pessoal tiveram uma ligeira diminuição mantendo-se desde 2013 nos 9M€.

Gráfico 11 - Despesa com Pessoal e ABS de 2010 a 2018

Resultados – Saldos de Gerência
No que respeita à análise aos resultados orçamentais por natureza é possível verificar que os
Resultados Correntes foram positivos em 1 335 421€, enquanto os Resultados de Capital,
cifraram-se em 258 664€ negativos.
Os Saldos de Gerência que transitam para 2019 são de 1 076 758€.

Gráfico 12 - Resultados Correntes, 2014-2018 (em euros)
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Gráfico 13 - Resultados Globais, 2014-2018 (em euros)

Gráfico 14 - Resultado Global (Saldo de Gerência)

Resultado Global (Saldo de Gerência)
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Em termos de resultados orçamentais, a execução orçamental de 2018 registou um saldo positivo
de 1 076 758€, sendo que os mesmos são relativos ao saldo de gerência de 2017, para o qual não
foi autorizada a sua aplicação em despesa, e a ativos financeiros.
Evolução da execução orçamental
Na perspetiva da execução orçamental do IASFA, I.P., tendo em conta o volume da receita
arrecadada e a despesa paga nos últimos anos, a, o valor da Receita Global é superior ao
da Despesa Global, gerando sempre resultados orçamentais positivos.

Gráfico 15 - Resultado Global (Saldo de Gerência)

Pese embora seja positivo o resultado orçamental dos últimos anos, o mesmo não é real se
tivermos em conta a dívida acumulada a 31 de dezembro de 2018 da ADM, a qual atingirá
os 91,8M€, distribuída pelos seguintes sectores:
SECTOR
Convencionados
Instituições Militares
Centros Apoio Social
Farmácias
Regime Livre
Total

Total da Dívida Vencida Não pagas
até 2018-12-31
60 357 526,18
20 812 992,44
737 252,93
3 865 505,60
6 087 680,21
91 793 631,56

Tabela 7 – Divida da ADM acumulada a 31 de Dezembro de 2018

Alerta-se para o facto de que parte da dívida apurada se refere a faturação de beneficiários
abrangidos pela Portaria nº 1034.
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Fontes de Financiamento (FF) da ASC e ADM
O financiamento da ASC está espelhado no quadro seguinte.

A despesa total inerente, exclusivamente, à ASC foi de 17,65M€, a qual foi financiada por
receitas próprias pelo montante de 9,76M€, transferências do Orçamento de Estado no
montante de 4,38M€, tendo havido ainda necessidade de recorrer a receitas das
quotizações dos beneficiários para a ADM no montante de 3,05M€.

Gráfico 16 – Financiamento da ASC 2018

Quanto ao financiamento da ADM importa referir que as transferências da SG/MDN
diminuíram de forma acentuada na transição de 2013 para 2014 (coincidindo com a
atualização para 3,5 % do desconto para os SPS ADSE e ADM), mantendo-se na ordem dos
20 M€ desde então até 2018, como mostra o gráfico seguinte.

Gráfico 15 – Financiamento dos pagamentos da ADM 2018
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Indicadores
Relativamente à execução orçamental de 2018, poderemos realçar os seguintes indicadores:
 A Receita Total de 2018 foi de 87,9 M€ (67,8 M€ em 2017), excluindo os Saldos de Gerência, dos
quais 24,4 M€ são provenientes do Orçamento de Estado (OE), da fonte de financiamento 311
(4,4 M€ em 2017). A diferença de 2018 para 2017 de 20 M€ provenientes do OE, deve-se ao facto
de a partir de 2018 as verbas para pagamento das despesas da ADM com os DFA’s que do
antecedente estavam no orçamento da SG/MDN passarem a estar no orçamento do Instituto em
2018.
 A receita do OE para financiamento da ASC correspondeu a 24,7% das Despesas totais da ASC em
2018 (24,05% em 2017);
 A receita do OE para financiamento da ADM correspondeu a 28,72% das Despesas totais da ADM
pagas em 2018 (não existe comparabilidade com 2017);
 A receita arrecadada através da venda de bens e prestação de serviços, em 2018, ascendeu aos
6,3 M€, o que se traduz em cerca de 65,43% da Receita Total (em 2017, foram 5,9 M€, sendo que
o peso na Receita Total foi de 64,69%), excluindo as receitas das quotizações da ADM, amortização
de empréstimos e saldos de gerência;
 A receita arrecadada através do arrendamento, em 2018, ascendeu aos 2,7 M€, o que se traduz
em cerca de 40,66% da Receita Total (em 2017, foram 2,7 M€, sendo que o peso na Receita Total
foi de 44,98%), excluindo as receitas das quotizações da ADM, amortização de empréstimos e
saldos de gerência;
 A Receita arrecadada das quotizações dos beneficiários da ADM foi em 2018 de 53,5 M€, o que
se traduz em 78,84% das receitas próprias arrecadadas (em 2017, foram 52,8 M€, sendo que o
peso das receitas próprias arrecadadas foi de 82,53%), excluindo os saldos de gerência.
 A Despesa Total em 2018 foi de 87,3 M€ (em 2017 foi de 78,1 M€);
 As Despesas com Pessoal em 2018 foram de 9,15 M€, correspondendo a cerca 51,8% da Despesa
Total (excluindo a as despesas com comparticipações da ADM), cobertas em 100% com receitas
próprias;
 As Despesas com a comparticipação da ADM foram de 69,63 M€, correspondendo a cerca 79,77%
da Despesa Total (60 M€ em 2017, a que corresponde 76,83% da Despesa Total).
 As Despesas de Funcionamento foram de 16,5 M€, correspondendo a 93,7% da Despesa Total
(excluindo a as despesas com comparticipações da ADM), tendo tido uma diminuição
relativamente a 2017 (17,47 M€ a que corresponde 96,55%);
 As Despesas de Capital ou de Investimento, em 2018, foram de 1,1 M€, correspondendo a 6% da
Despesa Total (excluindo a as despesas com comparticipações da ADM).
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4.2 Ótica Patrimonial

Da análise ao Balanço IASFA, I.P, à data de 31 de dezembro de 2018, salienta-se que o
ATIVO LÍQUIDO se situou nos 41,1 M€, o total do PASSIVO ascendeu a 102,2 M€, e os
FUNDOS PRÓPRIOS situaram-se nos -61,1 M€.

ATIVO LÍQUIDO
Em 2018 o ATIVO LÍQUIDO ascendeu a 41,1€, o que representa um decréscimo de 69,8 M€
em relação a 2017, nas contas discriminadas no quadro seguinte:

ATIVO

2018
Valor

Imobilizações Incorpóreas
Imobilizações Corpóreas

2017
%

0

Variação

Valor

0,00%

%
0

Absoluta

0,00%

%
0

0,00%

36 331 320,20

88,34%

36 732 143,21

33,13% -

400 823,01

0,57%

4 720,65

0,01%

10 955,65

0,01% -

6 235,00

0,00%

Compras

43 154,06

0,10%

310 105,67

0,28% -

266 951,61

0,38%

Dívidas de Terceiros - M/L Prazo

53 964,98

0,13%

112 097,36

0,10% -

58 132,38

0,08%

Dívidas de Terceiros - Curto
Prazo

1 660 836,79

4,04%

2 140 795,40

1,93% -

479 958,61

0,69%

Depósitos Instit. Financeiras

2 582 433,54

6,28%

2 231 435,49

2,01%

350 998,05

-0,50%

450 605,57

1,10%

69 350 531,45

62,54% -

68 899 925,88

98,77%

Investimentos Financeiros

Acréscimos e Diferimentos
Total

41 127 035,79

100,00%

110 888 064,23

100,00% -

69 761 028,44

Tabela 8 – Composição do Ativo (em euros)

Os ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS representavam em 2017 cerca de 62,54% do ATIVO
LÍQUIDO, decorrente da forma de especialização da dívida da ADM nas contas do Instituto,
em que até 2017, aquando do encerramento das contas no fim do período, o valor da dívida
aos fornecedores da ADM era contabilizado numa conta de acréscimos e diferimentos,
ficando desta forma espelhado nas contas a totalidade dos custos e proveitos da ADM no
período correspondente. O critério de reconhecimento destas dívidas tem a sua
fundamentação jurídica no artigo 16º do Decreto-Lei nº 193/2012 de 23 de agosto, da lei
orgânica do instituto, com os critérios de reconhecimento seguintes:

100,00%
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Reconhecimento da dívida aos fornecedores da ADM em contas de acréscimo de
custos;



Tendo em conta a incapacidade de as receitas próprias do Instituto poderem fazer
face a essas obrigações, o reconhecimento em contas de acréscimo de proveitos do
montante a receber por parte do Estado (SGMDN).

Por recomendação do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças, o registo
contabilístico do reconhecimento da dívida da ADM foi alterado, passando a dívida da ADM
a estar reconhecida na conta de fornecedores, e deixando de ser reconhecidos os
acréscimos de proveitos das verbas a receber por parte do Estado.
Com esta alteração de política contabilística os ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS que
representavam em 2017 cerca de 62,54% do ATIVO LÍQUIDO, passaram a ter um valor
residual de 1,10%.
O ATIVO FIXO, que integra o IMOBILIZADO CORPÓREO representa em 2018 cerca de 88,34% (em
2017 representavam 33,13% do total do ATIVO LÍQUIDO), sendo que as rubricas com maior
significado são as que integram os edifícios do Instituto, encontrando-se os valores patrimoniais
destes edifícios à data do encerramento das contas de 2018 desatualizados. O registo
contabilístico dos edifícios e outras construções não se encontra atualizado tendo em conta o
Valor Patrimonial Tributário (VPT) dos imóveis, bem como também não se encontra separado o
valor dos terrenos dos edifícios. Em 2018, tendo em conta os trabalhos de preparação para a
entrada do novo normativo contabilístico (SNC-AP) em janeiro de 2019, foi efetuada a criação
dos imobilizados dos terrenos. Existe necessidade de ser feita avaliação dos imóveis do parque
habitacional e outros, quanto ao seu estado de conservação, não detendo o Instituto recursos
humanos suficientes para efetuar esta avaliação, torna-se necessário recorrer à contratação de
serviços externos, com o constrangimento de não existir disponibilidade orçamental para a
contratação deste serviço.
O valor inicial registado dos imóveis é de 58M €, sendo que 5,5M € são referentes a Prédios
Militares cedidos ao Instituto. De salientar que o VPT destes mesmos imóveis é de cerca de
120M€, encontrando-se os mesmos subavaliados contabilisticamente.
As DÍVIDAS DE TERCEIROS NO CURTO PRAZO EM 2018 representam 4,04% DO ATIVO LÍQUIDO,
tendo tido uma diminuição relativamente a 2017 de 22%, fruto dos trabalhos que foram
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desenvolvidos em 2018, e que ainda se encontram em desenvolvimento de análise das dívidas a
receber, tendo em vista a maturidade das mesmas e a sua cobrabilidade.
As disponibilidades representam 6,28% do ATIVO LÍQUIDO, não tendo ocorrido uma variação
relevante relativamente a 2017.
A rubrica de ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS apresenta uma variação muito significativa face ao
exercício de 2017, decorrente da já referida alteração de política contabilística de
reconhecimento da dívida da ADM.

Gráfico 16 – Composição do Ativo

Fundos Próprios e Passivo

Em 2018, os FUNDOS PRÓPRIOS e PASSIVOS ascendem a 41,1 M€, sendo que as variações
ocorridas nos FUNDOS PRÓPRIOS se devem à evolução negativa do RESULTADO LÍQUIDO do
exercício e ao facto de ter sido efetuada a correção aos proveitos diferidos reconhecidos nas
contas desde 2010, e que o Tribunal de Contas recomendou a sua correção de acordo com os
montantes do fundo patrimonial simulado que consta do relatório de auditoria, bem como ao
resultado de 2017 no montante de -2.818.908,32 euros.
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2018

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Fundos Próprios

Valor
-

Património

2017
%

Valor

%

Absoluta

%
136,71%

61 109 329,55 -148,59%

34 260 139,56

66,40%

- 95 369 469,11

35 377 114,88

-57,89%

35 377 114,88

92,00%

-

0,00%

1 701 933,00

-29,30%

- 71 816 716,41

75,30%

2 818 908,32

0,90%

- 23 552 752,70

24,70%

76 627 924,67

33,60%

25 608 440,67

-36,71%

3 116 757,74

12,17%

Resultados transitados

-

70 114 783,41

114,74%

Resultado líquido do exercício

-

26 371 661,02

43,15%

102 236 365,34

248,59%

Passivo

Variação

-

Provisões para riscos e encargos

3 802 842,39

3,72%

686 084,65

Dívidas a terceiros

93 072 110,84

91,04%

1 858 074,48

0,30%

91 214 036,36

356,19%

Acréscimos e diferimentos

5 361 412,11

5,24%

74 083 765,54

33,40%

- 68 722 353,43

-268,36%

Total

41 127 035,79

100,00%

110 888 064,23

100,00% - 69 761 028,44

100,00%

Tabela 9 – Composição dos Fundos Próprios e Passivo (em euros)

Até 2017, aquando do encerramento das contas no fim do período, o valor da dívida aos
fornecedores da ADM era contabilizado numa conta de acréscimos e diferimentos, ficando
desta forma espelhado nas contas a totalidade dos custos e proveitos da ADM no período
correspondente.
Esta contabilização no final de cada ano, era efetuada pelo montante em dívida a 31 de
dezembro aos vários fornecedores numa conta de acréscimo de custos, e o
reconhecimento do acréscimo de proveitos das verbas a ser atribuídas pelo Orçamento de
Estado para o pagamento dessas dívidas.
O critério de reconhecimento destas dívidas até 2017 tinha a sua fundamentação jurídica
no artigo 16º do Decreto-Lei nº 193/2012 de 23 de agosto, da lei orgânica do instituto.
Por recomendação do TC e da Tutela, nas contas de 2018 procedeu-se à correção dos
proveitos diferidos reconhecidos nas contas desde 2010, no montante de 69.288.111,29€,
o qual tem por base os seguintes valores anuais:
especialização das Dívidas reconhecidas
Custos
Proveitos
2010
11 156 888,73 €
11 156 888,73 €
2011
38 188 360,00 €
37 505 490,00 €
2012
87 316 302,43 €
86 354 482,71 €
2013
73 996 236,75 €
72 707 533,98 €
2014
82 740 076,52 €
82 150 607,52 €
2015
39 403 682,80 €
38 738 494,86 €
2016
51 144 938,78 €
46 024 502,44 €
2017
69 288 111,29 €
69 288 111,29 €
Valor corrigido nas contas de 2018 em resultados transitados

Influência nos
Resultados do Ano
- 11 156 888,73 €
- 26 348 601,27 €
- 48 848 992,71 €
13 646 948,73 €
9 443 073,54 €
43 412 112,66 €
7 286 007,58 €
- 23 263 608,85 €
- 69 288 111,29 €
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O PASSIVO evidencia as variações associadas às PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS, as
DÍVIDAS A TERCEIROS e aos ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS, nomeadamente da rubrica de
ACRÉSCIMO DE CUSTOS, que até final de 2017 correspondiam ao montante em dívida da
ADM a 31 de dezembro de cada ano.
As PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS em 2018, tiveram um aumento substancial, pelo
facto de ter sido constituída uma provisão no montante de 3.089.844,39€, relativa à
faturação anterior a 2015 considerada em dívida pelo Centro de Saúde Militar de Coimbra,
mas que não se encontra reconhecida nas contas do Instituto como estando em dívida.
Relativamente às DÍVIDAS A TERCEIROS, uma ínfima parte corresponde aos descontos
obrigatórios efetuados nas remunerações e impostos de 2018, os quais só serão entregues
em 2019, relativos à CGA, segurança social, IRS e outros, sendo que o montante mais elevado
corresponde à dívida da ADM a 31 de dezembro de 2018. Com já anteriormente referido no
presente relatório, por recomendação do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças,
o registo contabilístico do reconhecimento da dívida da ADM foi alterado, passando a dívida
da ADM a estar reconhecida na conta de fornecedores, e deixando de ser reconhecidos os
acréscimos de custos.

Gráfico 17 – Composição dos Fundos Próprios e Passivo (em euros)
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Estrutura dos Proveitos
Da análise da tabela seguinte verifica-se que o total dos PROVEITOS sofreu uma alteração de
cerca de -20,2 M€ face ao exercício de 2017, motivada, essencialmente, pela diminuição dos
proveitos e ganhos operacionais, decorrente das transferências concedidas pelo Estado.
Este aumento decorre de em 2018 deixar de ser reconhecido nas contas do Instituto o
montante de proveitos a ser transferidos pelo Estado para pagamento da dívida da ADM.
Código

Proveitos e Ganhos

71

Vendas e prestações de
serviços

73

Proveitos Suplementares

74
76

2018
6 989 872,62
2 817 310,54

Transf.ª e subsídios
correntes obtidos
Outros proveitos e ganhos
operacionais
Proveitos Operacionais

78
79

Proveitos e ganhos
financeiros
Proveitos e ganhos
extraordinários
Proveitos Totais

-

2017

Variação

7,96%

6 490 352,94

6,09%

499 519,68

7,70%

3,21%

2 760 249,12

2,59%

57 061,42

2,07%

24 376 248,88

27,77%

44 428 942,19

41,71%

- 20 052 693,31

53 609 069,10

61,06%

52 845 161,83

49,61%

763 907,27

87 792 501,14

100,88%

106 524 706,08

45 879,61

0,05%

809 779,47

-0,93%

87 028 601,28

100,00%

124 871,29
570 194,90
107 219 772,27

Tabela 10 – Evolução da estrutura de proveitos (em euros)

Gráfico 18 –Estrutura dos proveitos (%)

-45,13%
1,45%

99,35% -18 732 204,94

-17,58%

0,12%

-

-63,26%

0,53%

- 1 379 974,37 -242,02%

78 991,68

100,00% -20 191 170,99

-18,83%
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Os proveitos de 2018 relativamente a 2017 tiveram uma variação negativa de cerca de 20,2
M€, distribuída pelas seguintes contas:

Gráfico 19 –variação da Estrutura dos proveitos (2018/2017)

No ano de 2018, o Instituto teve os seguintes proveitos relativamente à prestação de
serviços:

Gráfico 20 –Demonstração da prestação de Serviços
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Da análise dos dados constantes no gráfico anterior, verifica-se que as contas com maior
peso na prestação de serviços do Instituto foram os proveitos com as mensalidades dos
lares (63,38%), o Alojamento e alimentação (12,39%) e as mensalidades dos alunos (9,65%).
Relativamente aos proveitos da ADM, verifica-se que as contas com maior peso foram os
proveitos com as quotas dos beneficiários da CGA (33,40%), as transferências do
Orçamento de Estado para pagamento das comparticipações dos beneficiários da Portaria
nº 1034 (27,02%) e os ramos contribuíram com 36,87%.
Código das
contas
742115
76841
76842
76843
76844
76845
76846
76849

Proveitos e Ganhos
Transf. OE Comparticipação ADM
Out prv op-Quotizações Exército
Out prv op-Quotizações Marinha
Out prv op-Quotizações F. Aérea
Out prv op-Quotizações CGA
Out.prv.op-Q.EMGFA
Out prv op-Q.Benef.A
Out prv op-Quotizações Outros
Total Geral

13/12/2918

%

20 000 000,00
10 910 244,15
8 912 540,34
5 774 742,98
24 558 328,35
1 518 414,42
1 682 486,83
178 694,97
73 535 452,04

27,20%
14,84%
12,12%
7,85%
33,40%
2,06%
2,29%
0,24%
100,00%

Tabela 11 - Estrutura dos proveitos da ADM

Estrutura dos Custos
A evolução da estrutura de CUSTOS entre 2018 e 2017 encontra-se representada no quadro
seguinte.
2018
Código

Valor
61

Custos mercadorias vendidas e
materias cunsumidas

62
64
63
66 e 67
65

2017

Variação

CUSTOS E PERDAS
%

Valor

0,30%

Fornecimentos e serviços
externos

6 815 113,42

6,01%

5 199 180,03

4,73%

Custos com pessoal

9 188 541,91

8,10%

10 377 232,84

9,44%

812 279,86

0,72%

880 029,98

0,80%

4 364 432,16

4,75%

1 244 473,84

1,13%

3 119 958,32

81,02%

91 145 485,69

82,90%

712 553,52

99,98%

109 951 312,53

99,92%

0,01%

9 024,46

0,01%

0,01%

78 343,60

0,07%

Custos Operacionais
68

Custos e perdas financeiras

69

Custos e perdas
extraordinários
Custos Totais

91 858 039,21
113 376 205,38
11 858,63
12 198,29
113 400 262,30

100,00%

110 038 680,59

1,00%

Absoluta

337 798,82

Transferências correntes
concedidas
Amortizações e provisões do
exercício
Outros custos e perdas
operacionais

1 104 910,15

%

100,00%

-

767 111,33

-69,43%

1 615 933,39

31,08%

- 1 188 690,93
-

%

67 750,12

3 424 892,85

-11,45%
-7,70%
250,71%
0,78%
3,11%

2 834,17 31,41%
-

66 145,31 -84,43%
3 361 581,71

3,05%
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Tabela 12 – Evolução da estrutura de Custos (em euros)

Os outros custos e perdas operacionais representam 81,02% dos custos totais do Instituto,
justificados pela contabilização dos encargos com a ADM.
Os custos com o pessoal representam cerca de 8,10% dos custos totais em 2018 (9,44% em
2017), sendo esta a segunda componente mais relevante dos custos do Instituto. A variação
que se verificou em relação a 2017, com os custos com pessoal a diminuírem em 1,2 M€
relativamente a 2018, não se deveu a uma diminuição dos custos com pessoal nos
vencimentos processados, mas sim aos encargos com a contratação de auxiliares de ação
médica e enfermeiros em regime de outsourcing, que foram contabilizados como custos
com pessoal em 2017. Se excluirmos este montante os custos com pessoal mantiveram-se
idênticos aos de 2018.
Tendo em conta a necessidade premente dos nossos beneficiários, e na tentativa de dar
uma resposta às necessidades dos mesmos, foi entendimento do Conselho Diretivo colocar
as ERPI’s a funcionar na sua capacidade máxima, tendo no ano de 2017 reaberto 1 piso da
ERPI do CAS Oeiras que se encontrava encerrado por diminuição dos efetivos do Mapa de
Pessoal. Tendo em conta que os concursos para a contratação de pessoal para apoio nas

ERPI’s não têm tido qualquer candidato, em 2018 a contratação de serviços em regime de
outsourcing foi a única alternativa para fazer face à situação de carência de pessoal.
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Gráfico 21 –Estrutura dos custos (%)

Os custos de 2018 relativamente a 2017 tiveram uma variação de cerca de 3,4 M€, distribuída
pelas seguintes contas:

Gráfico 22 –Variação da estrutura dos custos (2017/2018)

No ano de 2018, o Instituto teve os seguintes custos coma a Aquisição de Serviços Externos:
Código
das contas
62114
62211
62212
62213
62214
62215
62216
62217
62218
62219
62221
62222
62223
62226
62227
62229
62232
62233
62234
62235
62236
62237
62298
Total Geral

Custos e Perdas

31/12/2018

Produtos vendiddos nas farmácias
56,09
Electricidade
540 358,03
Combustíveis
381 468,28
Água
186 819,61
Outros Fluidos
507,06
Material Clinico
27 910,38
Livros e documentação técnica
857,01
Material de escritório
48 751,63
Artigos para oferta
751,85
Rendas e alugueres
134,07
Despesas de representação
46 951,37
Comunicações
105 476,23
Seguros
54 633,06
Transportes de Pessoal
18 613,28
Deslocações e estadas
79 846,63
Honorários
564 211,52
Conservação e reparação
129 492,67
Publicidade
9 329,40
Limpeza e Higiene
431 326,98
Vgilância e segurança
192 182,37
Trabalhos Especializados
2 096 334,90
Portagens
5 675,31
Outros
1 893 425,69
6 815 113,42

%
0,00
7,93%
5,60%
2,74%
0,01%
0,41%
0,01%
0,72%
0,01%
0,00%
0,69%
1,55%
0,80%
0,27%
1,17%
8,28%
1,90%
0,14%
6,33%
2,82%
30,76%
0,08%
27,78%
100,00%

Tabela 13 - Estrutura dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) contratados
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Da análise dos dados constantes no quadro anterior, verifica-se que as contas com maior peso
nos FSE no Instituto foram os custos com trabalhos especializados (30,76%) e outros
fornecimentos e serviços (27,78%). Salienta-se que os custos com eletricidade, combustíveis e
limpeza no conjunto representaram 19,86% dos custos totais.
As amortizações do exercício de 2018 encontram-se desagregadas no gráfico seguinte:

Gráfico 23 – Desagregação das Amortizações do Exercício

Quanto aos custos com a ADM em 2018, os mesmos encontram-se refletidos no quadro seguinte:
Código das
contas
655110
655130
655210
655211
655230
655231
655240
655241
655250
655280

Custos e Perdas
ADM-Comparticip. Dir. Norm.
ADM-Comp.Dir.DFA's
ADM-Compart. Ind.Ent.Conv
ADM-Com.Ind.E.C.DFAs.
ADM-Compart.Ind.Inst.Mil
ADM-Com.I.Mil.DFA's
ADM-Compart.Ind.Farma.
ADM-Com.Ind.Far.DFAs
ADM-Compart.Ind.Labor.
ADM-Passivos finan.
Total Geral

13/12/2918
7 116 682,74
2 153 932,07
9 626 756,82
6 795 121,04
177 697,21
2 519 437,72
2 567 216,75
6 627 014,51
341 075,46
59 411 689,63
91 846 796,03

%
7,75%
2,35%
10,48%
7,40%
-0,19%
2,74%
-2,80%
7,22%
0,37%
64,69%
100,00%

Tabela 14 - Estrutura dos custos com a ADM

Da análise dos dados constantes no quadro anterior, verifica-se que a conta com maior peso
relativas à ADM são custos com Passivos Financeiros (64,69%).
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Gráfico 24 – Desagregação das Provisões do Exercício

O gráfico acima evidencia a repartição das provisões do exercício, sendo que na nota 8.2.31 do
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados estão apresentadas as justificações dos
movimentos efetuados durante o exercício de 2018.

Resultados
O IASFA, I.P apresenta a 31 de dezembro de 2018 um RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
negativo na ordem dos -26,4 M€, tendo-se verificado uma variação negativa face ao resultado
obtido no ano anterior de cerca de -91%. Os RESULTADOS DO EXERCÍCIO do IASFA, I.P. são
influenciados pelo um défice anual de 3,4M€ da ASC e pelo défice de 23 M€ da ADM.

RESULTADOS
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Correntes

2018
- 25 583 704,24
34 020,98
- 25 549 683,26

Resultado Líquido do Exercício -26 371 661,02

2017

Variação

-3 426 606,45 €

-87%

115 846,83 €

-214%

-3 310 759,62 €

-87%

-2 437 028,95 €

Tabela 15 – Evolução e estrutura dos Resultados (em euros)

-91%
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Gráfico 25 – Variação da estrutura dos Resultados (2017/2018)
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5. Proposta de Aplicação de Resultados

O exercício de 2018 encerrou com o apuramento de um RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
negativo no montante de -26 371 661,02€, sendo proposta do Conselho Diretivo que a totalidade
deste resultado seja transferida para RESULTADOS TRANSITADOS.
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6. Outros assuntos relevantes
Dívidas a Terceiros - ADM
Em 31 de dezembro a dívida acumulada da ADM era de cerca de 91,8€, mais 23M€ do que no
final de 2017, encontrando-se distribuída pelos seguintes sectores:
SECTOR
Convencionados
Instituições Militares
Centros Apoio Social
Farmácias
Regime Livre
Total

Total da Dívida Vencida Não pagas
até 2018-12-31
60 357 526,18
20 812 992,44
737 252,93
3 865 505,60
6 087 680,21
91 793 631,56

Tabela 16 – Divida da ADM a 31 de Dezembro de 2018

De salientar que o défice do ano de 2018 foi de 20M€, sendo que 3M€ da divida acumulada em 2018 se
deve á criação de uma provisão relativa ao Centro de Saúde Militar de Coimbra. A não existência de
entendimento entre o CSM Coimbra e o IASFA relativamente ao perdão de divida que foi concedido em
2015, originou o não reconhecimento nas contas do Instituto dos valores em divida anteriores a 2015,
mas que o CSM Coimbra considera como estando em divida nas suas contas. Por este facto, em 2018, foi
constituída uma provisão no montante de 3.089.844,39€, relativa á faturação considerada em divida pelo
CSM Coimbra dos seguintes. Este reconhecimento originou que em 2018 existisse um aumento de 23M€
e não os 20M€ que tem ocorrido nos últimos anos.

Ainda no âmbito da dívida da ADM, importa salientar que no ano de 2018 foi efetuada a
conciliação de saldos de cerca de 90% do montante em dívida à data de 31 de dezembro de 2018.

Custos com o pessoal
Todos os militares colocados no Instituto recebem pelos seus próprios Ramos, pelo que apenas
interferem nas contas finais do IASFA, IP, no que concerne ao subsídio de alimentação, ajudas de
custo e despesas de representação, no âmbito das respetivas funções, as quais são suportadas
pelo IASFA, I.P.
Assim, entendemos que os gastos decorridos com os mesmos, apesar de relevantes no
apuramento dos resultados gerados pelo IASFA IP, não constam nos gastos deste Instituto, nem
na respetiva Demonstração de Resultados, por dizerem respeito a pessoal que está colocado em
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diferentes unidades de diferentes ramos das Forças Armadas, alguns deles com orçamento
próprio. Pese embora os mesmos não configurem custos nas contas do Instituto, apresenta-se
uma estimativa dos custos com o pessoal Militar colocado no IASFA.

Tabela 17 – Estimativa dos custos de 2018 com o pessoal Militar (em euros)

Execução da despesa por resposta social
Em 2018, numa tentativa de dar resposta às orientações constantes na carta de missão que foi
atribuída ao Presidente do Conselho Diretivo, foi feito o apuramento das despesas orçamentais
por resposta social, as quais se apresentam no quadro seguinte, e que são resultantes do
cruzamento da informação registada no SIGDN com a respetiva distribuição por resposta social
efetuada por cada UO.

Tabela 18 – Despesas Orçamentais por resposta Social

Lisboa, 15 de setembro de 2019

O Presidente do Conselho
Diretivo

O Vogal do Conselho
Diretivo

A Vogal do Conselho
Diretivo

FRENANDO SERAFINO

MANUEL LOPES

PAULA COSTA

TGEN

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE
2018 (POCP)

31 DDEE DEEZZEEM
MBBRRO
OD
DEE 2018
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8.1 - Caracterização da entidade
8.1.1 - Identificação
Designação: Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
NIF: 500746427.
Sede: Rua Pedro Nunes, nº 8, 1069-023 LISBOA
Classificação orgânica: 05 1 01 08 00 - Funcionamento
Tutela: Ministério da Defesa Nacional (MDN)
Regime Financeiro: Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial

8.1.2 - Legislação
O Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. é um Instituto Público integrado na
administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e
património próprio, prosseguindo atribuições do Ministério da Defesa Nacional, sob a
superintendência e tutela do respetivo ministro.
Através do Decreto-Lei n.º 284/95, de 30 de outubro, foi aprovado o Estatuto do IASFA, I.P., o
qual passou a integrar numa única entidade, os Serviços Sociais das Forças Armadas e o Cofre
de Previdência das Forças Armadas, bem como o Lar de Veteranos Militares em Runa, o
Complexo Social de Oeiras e o Centro Médico e Educativo do Alfeite. Neste momento o IASFA,
I.P., tem sob a sua gestão 13 Centros de Apoio Social que lhe permitem levar a cabo a sua
missão.
Em 2005, com a publicação do Decreto-Lei nº 167/2005, de 23 de setembro, foi estabelecido
um novo regime de Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM), em
resultado da fusão dos 3 subsistemas de saúde atribuídos aos Ramos, tendo a sua gestão
passado a ser da incumbência do IASFA, I. P.
No desenvolvimento da sua atividade, o IASFA, IP, rege-se pelo estipulado na Lei nº 3/2004 de
15 de janeiro, que regula os princípios e as normas por que se regem os Institutos Públicos. O
Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
35/2016 de 29 de junho, definiu a sua missão, as atribuições e os órgãos respetivos.
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8.1.3 - Estrutura organizacional

O IASFA, I.P., é um organismo central com cobertura e jurisdição nacional. Tem sede em Lisboa
e unidades em vários pontos do Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,
denominados Centros de Apoio Social (CAS).
Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA, I.P. , baseia-se na seguinte estrutura
orgânica:

Em 2018, pelo Despacho nº 2992/2018 publicado no Diário da Republica nº 59 de 23 de Março
o Conselho Diretivo deliberou a reestruturação das três divisões da Direção de Serviços da
Ação Social Complementar, definindo três grandes áreas da ASC: área do apoio social, que
originou a atual Divisão de Apoio Social, a área do turismo, lazer e alojamento temporário, que
originou a atual Divisão de Turismo e lazer e por último a área do património, dando origem à
atual Divisão de Gestão do Património. No mesmo Despacho foi decidido extinguir a Divisão de
Assessoria da Direção de Serviços da ADM. O despacho teve efeitos a 01 de Abril de 2018.
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8.1.4 - Descrição sumária das atividades
O IASFA, I.P., tem por missão garantir e promover a ação social complementar dos seus
beneficiários (ASC) e gerir o sistema de Assistência na Doença aos Militares das Forças
Armadas (ADM), estando as suas atribuições plasmadas no Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de
agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho.
De acordo com o diploma referido, são atribuições do IASFA, I.P.:
a) Assegurar ações de bem-estar social dos beneficiários;
b) Assegurar a gestão do sistema de ADM;
c) Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de
assistência social;
d) Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e
harmonização dos esquemas de prestação social complementar;
e) Assegurar uma adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de
quotizações;
f) Recolher e manter permanentemente atualizada informação sobre o universo de
beneficiários e de benefícios concedidos;
g) Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ação social
complementar desenvolvida e propor as medidas ou os instrumentos legais
necessários;
h) Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da
ADM e da promoção da ASC.
A Assistência Social Complementar (ASC) concretiza-se, nomeadamente, através dos seguintes
meios:
a) Equipamentos sociais, nomeadamente de apoio à velhice;
b) Apoio domiciliário;
c) Apoio à habitação, que se concretiza, nomeadamente, através do arrendamento
social;
d) Comparticipações financeiras;

Neste sentido, ao IASFA, I. P., são atribuídas duas missões distintas, uma no domínio da Ação
Social Complementar (ASC) e outra, no domínio da gestão da Assistência na Doença aos
Militares (ADM), implicando a fixação de regras referentes à autonomização financeira de cada
uma destas atividades.
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8.1.5 - Recursos humanos:
O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, define, no seu artigo 6.º, os órgãos do Instituto
de Ação Social das Forças Armadas, I. P., sendo:
 Conselho Diretivo;
 Conselho Consultivo;
 Fiscal Único.
A 31 de dezembro de 2018 o IASFA, I.P., dispunha de 660 trabalhadores, sendo 552 civis e 108
militares. O mapa de pessoal do IASFA, I.P., aprovado para o ano de 2018 prevê a ocupação de
678 postos de trabalho a ocupar por trabalhadores civis. O quadro seguinte mostra a
distribuição do pessoal em 2018 comparativamente ao período homólogo:
Distribuição do Pessoal Civil e Militar
2017

2018

Militares

118

108

CTFP(*)

540

552

658

660

TOTAL

(*) Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado

Na mesma data, a distribuição de pessoal civil por Grupo Profissional, era a constante do
quadro seguinte:

Distribuição do Pessoal Civil por Grupo Profissional (2017/2018)

Grupos Profissionais
Dirigente e Chefia
Técnico Superior
Técnico Diagnostico e
Terapêutica
Docente
Enfermeiro
Informático
Coordenador Técnico
Assistente Técnico
Assistente
Operacional
Total

2017
8
50

2018
10
57

10

9

8
20
5
8
98

8
17
5
9
110

333

317

540

542
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8.1.6 - Organização contabilística:
Dado o enquadramento e caracterização do Instituto já mencionados, e tendo em
consideração a necessidade de divulgação das suas contas na vertente pública, a Identificação
das Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados mantém a ordem estabelecida no Plano
Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de
setembro, encontrando-se ordenada segundo as regras do referido normativo.
De referir ainda que, tendo em conta a Resolução nº 7/2018 do Tribunal de Contas, de 9 de
janeiro de 2019, e a Instrução nº 1/2019 do Tribunal de Contas, de 15 de fevereiro de 2019,
atento ainda o aviso nº 9/DGO/2019 da Direção-Geral do Orçamento, de 18 de abril de 2019, o
Instituto optou por manter o POCP como referencial para a prestação de contas relativamente
ao ano de 2018. O aviso nº 9/DGO/2019 define o seguinte:

"Considerando a requerida estabilidade e consolidação na implementação do Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), bem como a necessária
segurança na prestação de contas, de forma tempestiva e com o grau de certeza e rigor exigível
e atendendo ainda à Resolução nº 7/2013 do Tribunal de Contas de 9 de Janeiro de 2019 e à
Instrução nº 1/2019 do Tribuna! de Contas, de 15 de fevereiro de 2019, do Senhor Secretário de
Estado do Orçamento determinou permitir a opção de escolha do referencial de prestação de
contas relativamente ao ano de 2018 nos termos da referida Resolução, publicada no Diário da
República, 2ª série, de 9 de janeiro de 2019.
Esta determinação será consagrada no Decreto Lei que irá estabelecer as disposições
necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2019.”

Não obstante a aprovação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), o Instituto utiliza como sistema de informação contabilístico o SIGDN
(Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional), que só a 1 de janeiro de 2019 foi adaptado
para a aplicação do novo normativo, não permitindo dar resposta integral ao SNC-AP em 2018.

Assim, as contas foram elaboradas tendo por base os princípios e regras inerentes ao
Orçamento de Estado e aos princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e
definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP). A sua realização teve como base a
continuidade das operações, de acordo com os princípios contabilísticos da consistência, da
especialização, do custo histórico, da prudência, da materialidade, da não compensação e da
substância sobre a forma.
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A organização do sistema de contabilidade do IASFA, I. P., assenta no POCP, integrando assim
as vertentes contabilísticas, orçamental e patrimonial. Toda a documentação de suporte está
arquivada utilizando duas numerações sequenciais: a Proposta de Autorização de Pagamento
(PAP) para a despesa e a Liquidação de Receita (LR) para a receita.
O sistema informático que o IASFA, I. P. utiliza é o Sistema Integrado de Gestão, denominado
de SIGDN, aplicação que se encontra implementada nos três Ramos das Forças Armadas e tem
por base o sistema SAP. O SIGDN é uma aplicação que reúne várias vertentes, nomeadamente
a área Financeira, a área Orçamental, a área de Compras e Aquisições, a área de Vendas e a
área de Gestão de Imobilizado.
Em 2020 irá também integrar a área de Recursos Humanos, passando a existir a integração
automatizada dos Vencimentos na contabilidade.
Acompanhando a dispersão geográfica, em particular a que decorre da cobertura pelo IASFA
de todo o território nacional, através dos diversos CAS, existe uma descentralização
contabilística, já que cada Centro de Apoio Social efetua os seus lançamentos contabilísticos,
ficando esses lançamentos imediatamente disponíveis para consulta pelos serviços da Sede. O
SIGDN permite consultar em tempo real os lançamentos que estão a ser efetuados em
qualquer um dos Centros de Apoio Social, espalhados por Portugal Continental e Ilhas, ficando
toda a sua contabilidade integrada no IASFA, I.P.

O arquivo de Despesa encontra-se organizado por rúbrica orçamental e Pedido de Autorização
de Pagamento (PAP) contendo os seguintes elementos:


Informação da cabimentação e do compromisso registado na fatura;



Fatura ou documento legal equivalente emitido pelo terceiro;



Pedido de Autorização do Pagamento;



Comprovativo do pagamento do banco.

O arquivo da Receita encontra-se organizado por número de tesouraria e contém os seguintes
elementos:
 Fatura ou documento legal equivalente emitido pela entidade;
 Nota de lançamento da entrada de fundos (Guia de receita);
 Comprovativo da transferência recebida de terceiros;
 Nota de lançamento da entrada de fundos (Guia de receita).
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8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados
As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas com base nos registos contabilísticos
do Instituto mantidos em conformidade com os princípios, métodos e critérios do Plano Oficial
de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro,
com a exceção que encontra exposta no ponto 8. 1.6 – Organização Contabilística.
A elaboração das demonstrações financeiras assentou, nos princípios contabilísticos da
consistência, da especialização dos exercícios, da prudência e da materialidade, no
pressuposto da continuidade das operações.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de
Contabilidade Pública acima mencionado. As notas, cuja numeração se encontra ausente deste
Anexo, não são aplicáveis ao IASFA, IP, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura do
Balanço e da Demonstração dos Resultados.

8.2.1 – Derrogação do POCP
As Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados mantêm a ordem estabelecida no Plano
Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 232/97, de 3 de
setembro, encontrando-se ordenada segundo as regras do referido normativo.
De referir ainda que, tendo em conta a Resolução nº 7/2018 do Tribunal de Contas, de 9 de
janeiro de 2019, e a Instrução nº 1/2019 do Tribunal de Contas, de 15 de fevereiro de 2019,
atento o aviso nº 9/DGO/2019 da Direção-Geral do Orçamento, de 18 de abril de 2019, o
Instituto optou por manter o POCP como referencial para a prestação de contas relativamente
ao ano de 2018.
De salientar que no âmbito do POCP existem algumas situações que podem não descrever
inteiramente a posição financeira do Instituto, pelo que consideramos que o cumprimento do
mesmo poderá não ser integral, pelas seguintes situações que se apresentam:
 Os edifícios do Instituto encontram-se valorizados contabilisticamente por um valor
muito inferior ao seu Valor Patrimonial Tributário (VPT), influenciando desta forma os
capitais próprios do Instituto no balanço. A reclassificação dos imóveis de acordo com
o novo normativo contabilístico ainda não se encontra feita, prevendo-se a sua
elaboração para o balanço de abertura de 2019. Para o cumprimento da missão do
Instituto foram cedidos alguns Prédios Militares (PM), sendo que 5 desses prédios se
encontram registados no ativo.
 Na auditoria realizada pelo TC, foram identificadas várias despesas que se encontram a
ser suportadas pela ADM, com os descontos dos beneficiários que são
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responsabilidade do Estado, e que deveriam ser suportadas com verbas provenientes
do Orçamento de Estado, o que onera os montantes constantes no balanço nas Dívidas
a Terceiros - Curto prazo.
 No que se refere às existências relativas à aquisição de géneros para confecionar, as
mesmas encontram-se registadas diretamente nas contas de custos, o que afeta
diretamente o DR do ano em causa, não existindo à data procedimentos instituídos
para a verificação de Stocks à data do fecho das contas.

8.2.2 – Não comparabilidade com o exercício anterior.
Por recomendação do Tribunal de Contas (TC) e da Inspeção Geral de Finanças (IGF), o registo
contabilístico do reconhecimento da divida da ADM foi alterado, alteração que levou ao não
reconhecimento e correção de anos anteriores de proveitos de orçamentos futuros para
cobertura de prejuízos da ADM e reclassificação de passivos de acréscimos de gastos em
dívida, pelo que os valores constantes nas demonstrações financeiras não são comparáveis
com os apresentados no exercício anterior.

8.2.3 – Critérios de Valorimetria
Os principais critérios valorimétricos e contabilísticos utilizados pelo Instituto na preparação
das suas demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:
Imobilizações
As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações acumuladas. Estes ativos são amortizados a partir do momento em que estão
disponíveis para uso, pelo método das quotas constantes.
As amortizações são calculadas sobre o valor de custo ou valor de mercado, quando
aplicável, pelo método das quotas constantes, por duodécimos, começando a amortização
no mês em que o bem inicia a sua utilização e sendo contabilizada por débito na
demonstração de resultados de cada exercício. As taxas de amortização aplicadas são as que
constam no CIBE — Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, regulamentado pela Portaria
nº 671/2000, de 17 de abril, e refletem a vida útil estimada dos bens como segue:
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Anos de
vida útil

Rúbrica

Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobizações corpóreas

8- 150
2-8
4-6
4-6
3 - 10
4 - 10

Os custos de manutenção e reparação que não aumentam os benefícios económicos e/ou a
vida útil dos bens de imobilizado, são registados como custos do exercício em que ocorrem.
Os custos com grandes reparações e remodelações são incluídos no valor contabilístico do
ativo, sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate dos bens de imobilizado são
determinadas pela diferença, à data da venda, entre o preço de venda e o seu valor líquido
contabilístico, sendo registadas na demonstração dos resultados como ganhos ou perdas.
Para a prossecução da missão do Instituto, foram cedidos alguns Prédios Militares (PM),
estando os mesmos sujeitos ao pagamento do principio da Onerosidade, sendo que 5 desses
prédios se encontram registados no ativo do Instituto.
nº de
Imobilizado
676
680

Incorporação em

Denominação

ValAquis.

23/12/2008
31/12/2008

PM 012/PORTO
PM 010/Viseu
PM007/Ponta
Delgada
PM 010/Tomar
PM 059/LISBOA

1 136 236,47
186 199,88

Depreciação
acumulada
-258 775,54
-36 722,73

234 109,23

-63 709,07

170 400,16

252 929,82
3 719 836,97
5 529 312,37

-69 544,88
-954 906,75
-1 383 658,97

183 384,94
2 659 920,95
4 040 644,13

681

28/12/2007

682
683

30/12/2005
27/11/2009
Totais

Valor contábil
877 460,93
149 477,15

Por questões de operacionalização do sistema informático de apoio à contabilidade, durante
o ano de 2018, ainda não foi possível atualizar o valor dos imóveis, estando os mesmos
registados com base no custo histórico.
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Existências
O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas de 2018 resulta da gestão de
stocks dos consumíveis, nomeadamente material de escritório, limpeza e material clinico, bem
como dos acertos feitos às existências no final do ano de 2017. Não se encontram registadas
existências de géneros para confecionar, dado as mesmas serem consideradas para consumo
imediato, sendo contabilizadas diretamente em custo na altura da sua aquisição. As
existências são registadas ao custo de aquisição.
Provisões
São reconhecidas provisões quando exista uma obrigação presente (legal ou implícita)
resultante de um acontecimento passado, seja provável uma saída de recursos para a sua
resolução, e seja possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das
respetivas responsabilidades futuras.
Foram constituídas a seguintes provisões:

Provisão de dívidas a receber
As provisões para cobranças duvidosas são constituídas mediante a análise da
antiguidade das dívidas, tendo por base a avaliação do risco individual de cada
devedor, face às informações disponíveis no final do exercício.
Até ao ano de 2015 os proveitos não se encontravam registados nas contas de cada
cliente, sendo os mesmos reconhecidos numa conta de cliente genérico, pelo que no
final de cada ano, era efetuada uma análise aos clientes, com base em dados enviados
pelas entidades responsáveis por cada área (rendas, residentes) a fim de serem
constituídas provisões tendo em conta a antiguidade das dividas reportadas. A
constituição de provisões nestes moldes foi feita até ao encerramento das contas de
2013, sendo que no encerramento das contas de 2014 e 2015 (ocorreu em simultâneo)
foram constituídas provisões para as quais não temos dados que fundamentem as
mesmas. Assim, como desde 2015 passaram a ser contabilizados proveitos nas contas
de cada um dos clientes na data em que é reconhecido o direito a receber, e não
existindo fiabilidade dos dados que constam nas contas, relativos a dividas a receber e
montantes existentes em provisões constituídas, encontra-se em elaboração um
trabalho de análise das contas a receber e das provisões, por forma a proceder aos
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ajustamentos necessários para dar uma imagem fiável e verdadeira das contas a
receber e das provisões, o qual se espera estar concluído com o balanço de abertura
do ano de 2019, já com a aplicação em pleno do novo normativo contabilístico SNC-AP.

Provisão para Riscos e Encargos

Foi mantida e ajustada a provisão para processos judiciais em curso de acordo com as
expectativas existentes quanto ao montante de encargos potenciais que o Instituto
poderá vir a suportar com os processos pendentes em Tribunal à data de 31 de
dezembro de 2018. Também a não existência de entendimento entre o CSM Coimbra e
o IASFA relativamente a um perdão de divida que foi concedido em 2015, originou a
constituição de uma provisão no montante de 3.089.844,39€.

Na opinião do Conselho Diretivo o valor provisionado é suficiente para fazer face aos
riscos potenciais que poderão ocorrer com o desenrolar daqueles processos.

Acréscimos e Diferimentos

O Instituto regista os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios, reconhecendo-os à medida que são gerados, independentemente do seu
recebimento ou pagamento. As rubricas de "Acréscimos e Diferimentos" incluem os custos e
os proveitos imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas e receitas correspondentes
apenas ocorrerão no futuro, bem como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que
respeitam a exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um desses
exercícios pela parte que lhes corresponde. As Vendas e Prestação de Serviços: o
reconhecimento do proveito ocorre no momento de emissão do respetivo documento
suporte, podendo ser ajustado no final do exercício para cumprimento do princípio da
especialização dos exercícios.
Assim o Instituto regista na rubrica do Ativo e do Passivo, os custos e proveitos, em
conformidade com o princípio da especialização dos exercícios, compreendendo
designadamente as seguintes situações:
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 As remunerações e respetivos encargos relativos a férias e subsídio de férias,
vencidos e não pagas no final de cada exercício;
 Os prémios de seguro e contratos de assistência, repartidos pelos exercícios, de
acordo com o respetivo período de vigência;
 Reconhecimento de custos incorridos e ainda não faturados à data de encerramento
das contas, provenientes de serviços prestados por terceiros, ainda no exercício em
análise;
 Reconhecimento de proveitos incorridos e ainda não faturados à data de
encerramento das contas, provenientes de serviços prestados, ainda no exercício em
análise, como é o caso das mensalidades dos residentes das ERPI’s.
 Subsídios ao investimento são contabilizados em proveitos diferidos e reconhecidos
anualmente nos resultados na proporção das amortizações dos respetivos bens.
Prestações de serviços e Proveitos Suplementares
Estas rubricas refletem as receitas próprias do IASFA, I.P, provenientes dos serviços prestados
no âmbito da ASC. Os Proveitos Suplementares refletem, no seu essencial, as receitas
relativas ao arrendamento dos imóveis.
Estes proveitos são reconhecidos quando gerados, independentemente da data do seu
recebimento.
Financiamento de despesas correntes e de despesas de capital
Os montantes recebidos destinados a financiar despesas correntes são registados como
proveito do exercício na rubrica de "Subsídios à exploração", na parte correspondente aos
custos incorridos durante o exercício, independentemente do momento do recebimento dos
mesmos.
Os subsídios recebidos para financiar despesas de capital são diferidos no Balanço na rubrica
de "Proveitos diferidos", sendo depois reconhecidos os proveitos em cada exercício, na
proporção idêntica aos encargos anuais com a amortização dos bens subsidiados. Este
procedimento tem em vista o reconhecimento do benefício resultante do uso desses bens nos
exercícios em que, fruto do registo das respetivas amortizações, foi reconhecido o seu custo.
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8.2.5 - Medida em que o resultado do exercício foi afetado
No domínio da Ação Social Complementar (ASC), verifica-se a existência de proveitos e custos
reconhecidos contabilisticamente que têm impacto ao nível do total de proveitos operacionais
e custos operacionais, acabando por afetar o Resultado Líquido do Exercício, uma vez que os
custos são suportados pelas vendas e prestações de serviços, pelas rendas e por transferências
do Orçamento de Estado para o IASFA, proveitos estes que são insuficientes para fazer face
aos custos com a ASC.
Tendo em conta os custos e proveitos totais de 2018, foi efetuada uma distribuição dos custos
pelas duas atividades do IASFA, a ADM e a ASC, tendo-se apurado os seguintes montantes
relativamente à ASC:
Síntese Despesas e Receitas da Ação Social Complementar (ASC)
Despesas
% Imputação
Apoios Concedidos
100%
Desp. Diretas
100%
Desp. Pessoal
85%
Desp. Suporte
95%
Provisões
100%
Desp. Amortiz.
95%
Total das despesas

Valor final
804 775 €
3 055 957 €
7 804 687 €
3 929 236 €
26 913 €
1 185 595 €
16 807 164 €

Receita
% Imputação
Valor final
Prest.Serviços
100%
6 992 772 €
Rendas
100%
2 814 411 €
Transf. OE
100%
4 376 249 €
Quotas Cofre
100%
72 093 €
Donativos
100%
1 524 €
Subvenções Investimento
100% 753 827 €
Outras receitas
100% 10 073 €
Défice anual
3 314 015 €
Total da Receita
13 493 149 €
Nota: Os valores apresentados na tabela, derivam da aplicação da percentagem definida na coluna de “% Imputação” aos custos e
proveitos de 2018 (excluindo os proveitos relativos aos descontos da ADM).

Tendo em conta os dados constantes no quadro anterior, a ASC apresenta um défice anual de
cerca de 3,3M€ em 2018, acabando por afetar o Resultado Líquido do Exercício.

Este último resultado negativo resulta da diminuição das transferências do Orçamento de
Estado que, no ano de 2018 e comparativamente a 2010 sofreram uma diminuição de 57%,
como se pode verificar no quadro seguinte, que contém a evolução das transferências
efetivamente realizadas do Orçamento do Estado de 2010 a 2018.
2010

2011

10 237 500 €

8 312 858 €

2012

2013

2014

6 459 281 € 7 812 181 € 5 191 505 €

2015

2016

2017

2018

5 185 750 €

4 337 618 €

4 893 007 €

4 376 249 €

Também a cessação da cobrança das quotas dos beneficiários para o IASFA, I.P., para a ASC,
que ocorreu em 2006 em virtude da atribuição ao IASFA da gestão da ADM e da introdução da
obrigatoriedade dos descontos para a ADM, tem originado uma receita inferior à estimada,
dado que deveria ter sido compensada através de transferências diretas do Orçamento de
Estado na ordem dos 10M€, as quais têm vindo a ser reduzidas, situando-se atualmente na
ordem dos 5M€, o que se reflete também nos resultados negativos dos últimos anos.
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Também no domínio da gestão da Assistência na Doença aos Militares (ADM), se verifica a
existência de proveitos e custos reconhecidos contabilisticamente que têm impacto ao nível do
total de proveitos operacionais e custos operacionais, acabando por afetar o Resultado Líquido
do Exercício, de acordo com o quadro seguinte:
POCP
Rubrica DR
7421150000 Transf. Correntes OE
7421150000 Transf. OE Comparticipação ADM
7681000000 Out prv op-Quotizações Beneficiário
7682000000 Out prv op-Donativos
7684100000 Out prv op-Quotizações Exército
7684200000 Out prv op-Quotizações Marinha
7684300000 Out prv op-Quotizações F. Aérea
7684400000 Out prv op-Quotizações CGA
7684500000 Out.prv.op-Q.EMGFA
7684600000 Out prv op-Q.Benef.A
7684900000 Out prv op-Quotizações Outros

2018
20 000 000,00
72 092,78
1 524,28
10 910 244,15
8 912 540,34
5 774 742,98
24 558 328,35
1 518 414,42
1 682 486,83
178 694,97
73 609 069,10

2017
40 090 729,68
73 412,15
11 542 885,45
9 144 665,54
6 051 459,59
22 679 241,63
3 353 497,47
92 935 891,51

POCP
6551100000
6551300000
6552100000
6552110000
6552300000
6552310000
6552400000
6552410000
6552500000
6552800000

Rubrica DR
2018
2017
ADM-Comparticip. Dir. Norm. 7 116 682,74
39 149 606,41
ADM-Comp.Dir.DFA's
2 153 932,07
ADM-Compart. Ind.Ent.Conv
9 626 756,82
40 298 004,17
ADM-Com.Ind.E.C.DFAs.
6 795 121,04
ADM-Compart.Ind.Inst.Mil
- 177 697,21 - 11 135 448,74
ADM-Com.I.Mil.DFA's
2 519 437,72
ADM-Compart.Ind.Farma.
- 2 567 216,75
10 710 210,08
ADM-Com.Ind.Far.DFAs
6 627 014,51
ADM-Compart.Ind.Labor.
341 075,46
1 346 176,88
ADM-Passivos finan.
59 411 689,63
91 846 796,03
80 368 548,80

Tendo em conta a alteração da politica contabilística do reconhecimento da divida da ADM,
em que deixou de ser reconhecido em acréscimo de proveitos as verbas a receber do
Orçamento de Estado, os dados dos dois anos não têm comparatividade.

Como já anteriormente referido para a ASC, tendo em conta os custos e proveitos totais de
2018, foram apurados os seguintes montantes relativamente à ADM:

Síntese Despesas e Receitas da Assistência na Saúde aos Militares (ADM)
Despesas
% Imputação
Desp. Diretas
100%
Desp. Pessoal
15%
Desp. Suporte
5%
Provisão
100%
Desp. Amortiz.
5%
Total das despesas

Valor final
91 858 079 €
1 375 973 €
206 802 €
3 089 844 €
62 400 €
96 593 098 €

Receita
% Imputação
Transf. OE
100%
Quotas Cofre
100%
Défice anual
Total da Receita

Valor final
20 000 000 €
53 535 452 €
23 057 646 €
73 535 452 €

De salientar que em 31 de dezembro de 2018 a dívida da ADM era de cerca de 91,8M€, mais
23M€ do que no final de 2017.

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado, constantes do balanço
e nas respetivas amortizações e provisões
O movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado e respetivas amortizações
acumuladas durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi o seguinte:
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Ativo Bruto
Saldo em 31/12/2017

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

47 289 782
3 043 924
2 161 716
182 770
2 647 454
278
1 790 946
57 116 871

Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos

Investimentos Financeiros:
Obrigações e títulos de participação

Aquisições
/ Dotações

Abates

812 694
21 745
423
12 310
-

Transferências

-

847 172

Revalorizações

Saldo em 31/12/2018

-

-

-

48 102 476
3 065 669
2 161 716
183 193
2 659 764
278
1 790 946
57 964 042

1 822
1 822

-

-

-

-

1 822
1 822

16 457
16 457

-

(6 235)
(6 235)

-

-

10 222
10 222

(6 235)

-

-

57 976 087

57 135 150

847 172

Amortizações Acumuladas
Saldo em 31/12/2017

Regularizações

Reforços

Abates e Alienações

Autos de cedência

Regularizações e
Trasnferencias

Saldo em 31/12/2018

Imobilizações incorpóreas

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas

12 669 141
2 079 751
2 161 716
147 307
1 915 237
264
1 411 312
20 384 727

-

1 822
1 822

-

5 502
5 502

-

20 392 051

-

Imobilizações incorpóreas:
Propriedade industrial e outros direitos
Investimentos Financeiros:
Obrigações e títulos de participação

804 375
266 843
8 248
115 604
2
52 924
1 247 995

-

-

-

13 473 515
2 346 594
2 161 716
155 555
2 030 841
266
1 464 235
21 632 722

-

-

-

-

1 822
1 822

-

-

-

-

5 502

-

-

-

21 640 046

1 247 995

5 502

O registo contabilístico dos edifícios e outras construções não se encontra atualizado, tendo
em conta o Valor Patrimonial Tributário (VPT) dos imóveis, não se encontrando também
separado o valor dos terrenos dos edifícios.
Em 2018, tendo em conta os trabalhos de preparação para a entrada do novo normativo
contabilístico (SNC-AP) em janeiro de 2019, foi efetuada a criação dos imobilizados dos
terrenos. Existe necessidade de ser feita avaliação dos imóveis do parque habitacional e
outros, quanto ao seu estado de conservação, não detendo o Instituto recursos humanos
suficientes para efetuar esta avaliação, tornando-se necessário recorrer à contratação de
serviços externos, com o constrangimento de não existir disponibilidade orçamental para a
contratação deste serviço.
O valor registado dos imoveis é de 58M €, sendo que 5,5M € são referentes a Prédios Militares
cedidos ao Instituto. De salientar que o VPT destes mesmos imóveis é de cerca de 120M€,
encontrando-se os mesmos subavaliados contabilisticamente.
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Para o Balanço de abertura em SNC-AP serão feitas todas as correções ao Imobilizado, sendo
que irão ser feitos os reconhecimentos dos imóveis tendo em conta o novo normativo, tendo
por referencia o valor do VPT dos imóveis, bem como será reconhecido separadamente o valor
dos terrenos.
No ano de 2018 foram feitas beneficiações nos seguintes prédios para colocação no mercado
de arrendamento:
Designação do Imóveis sujeitos a obras

Prédio

Localidade

Valor S/IVA

Valor C/IVA

PIASFA 111H/LISBOA – RUA DA BOMBARDA, N.º 74 - LISBOA "REMODELAÇÃO DE FOGOS VAGOS"
PIASFA 053H, 054H, 055H, 060H, 061H, 062H/LISBOA Rua Palmira Bastos, Nº37 ao 42 "Remodelação de fogos
vagos" 065H, 066H, 067H, 068H, 086H, 088H /SINTRA E 141H/AMADORA - RUA VALE DE MILHO Nº 48; RUA S.
PIASFA
PEDRO Nº 13 B, Nº 13 A, Nº 13; RUA PAULO REIS GIL Nº 1 E Nº 5 – SINTRA; AV GAGO COUTINHO Nº 63 –
AMADORA REMODELAÇÃO DE FOGOS
PIASFA 036H, 037H E 041H/LEIRIA – RUA LUÍS SILVEIRA CHARTERS DE AZEVEDO, Nº 2, 1º DTO E 2.º DTO E
N.º 4, 2.º ESQ; RUA MAGALHÃES PESSOA, Nº 5, 1.º DTO – LEIRIA “REMODELAÇÃO DE FOGOS VAGOS”.
PIASFA 093H/COIMBRA – RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE Nº 12, BLOCO A, 6º FRT E BLOCO B, 8º DTO COIMBRA "REMODELAÇÃO DE FOGOS VAGOS"
PIASFA 046H/PONTA DELGADA – AVENIDA DOM JOÃO III Nº 22 – PONTA DELGADA "REMODELAÇÃO DE
FOGOS VAGOS"

Habitacional

LISBOA

121 250,57

149 138,20

Habitacional

LISBOA

96 113,08

118 219,09

Habitacional AMADORA/SINTRA

72 699,00

89 419,77

Habitacional

LEIRIA

51 778,85

63 687,99

Habitacional

COIMBRA

35 999,00

44 278,77

Habitacional

PONTA DELGADA

84 999,00

104 548,77

PIASFA 129H/LISBOA – AVENIDA DE ROMA, Nº 31 - LISBOA "REMODELAÇÃO DE FOGOS VAGOS"

Habitacional

LISBOA

67 499,00

83 023,77

PIASFA 110H/LISBOA Calçada da Boa Hora, nº21

Habitacional

LISBOA

18 378,54

22 605,60

18 099,51

22 262,40

122 918,33

151 189,55

PIASFA 162I/TORRES VEDRAS – CAS RUNA "RECONVERSÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE AQS"
PIASFA 121H e 122H/LISBOA RUA MANUEL TEIXEIRA GOMES, Nº57 e 58 - "REMODELAÇÃO DE FOGOS
VAGOS"

Partes Comuns TORRES VEDRAS
Habitacional

LISBOA

O aumento verificado nas restantes rubricas do Imobilizado deve-se às aquisições efetuadas
no exercício de 2018.

8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, discriminação dos
custos financeiros nelas capitalizados, respeitantes ao exercício e acumulados
Não existem custos financeiros capitalizados, quer nas imobilizações corpóreas, quer nas
imobilizações incorpóreas.

8.2.18 - Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação,
quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de
balanço
A 31 de dezembro de 2018, a rubrica de "Investimentos Financeiros — Obrigações e Títulos de
participação", eram constituídos pelos seguintes títulos:

Página 17 de 35

A
O
À
S
M
O
N
S
R
A
Ç
Õ
E
S
ANNNEEEXXXO
OÀ
ÀS
SD
DEEEM
MO
ON
NS
STTTR
RA
AÇ
ÇÕ
ÕE
ES
SF
FIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRRAAASSS DDDEEE 22001188-- PPO
OC
CPP
Valores em euros
Outras Aplicações Financeiras

Valor Inicial

Provisões

Obrigações Consolidadas Perpétuas
Renda Perpétua DL 54549
Renda Perpétua DL 1933

9 736,53
6 235,00
485,76

TOTAL

16 457,29

Valor final
2018

Alienação

0,00

Valor final
2017

6 235,00

9 736,53
0,00
485,76

4.234,89
6.235,00
485,76

6 235,00

10 222,29

10.955,65

No ano de 2018 o Instituto procedeu à venda de uma renda perpétua da qual era proprietário,
pelo montante de 6.235€.
Com a finalidade de cumprimento da Unidade de Tesouraria do Estado (UTE) por parte do
Instituto, foram efetuados contactos com a CGD para a venda das Obrigações Consolidadas
Perpétuas existentes, não tendo sido possível efetivar a sua venda no ano de 2018. Espera-se
proceder à sua venda durante o ano de 2019 e proceder ao encerramento da conta que o
Instituto detém na CGD.

8.2.23 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das
rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço
Os valores dos saldos de clientes, incluindo as dívidas de cobrança duvidosa e os respetivos
comparativos, encontram-se descritos no quadro seguinte:
Valores em euros
Rubrica Balanço

Conta Corrente

Clientes c/c - mercado nacional - Outros Clientes nacionais 1 237 272,01
Utentes c/c
391 374,69
Cobrança Duvidosa - Clientes C/Prazo
226 862,73
Cobrança Duvidosa - Utentes C/Prazo
151 590,13
TOTAL
2 007 099,56

Provisões

2018

Total 2017

591 159,33

646 112,68
391 374,69
226 862,73
151 590,13
1 415 940,23

149 996,57
511 514,35
412 483,30
285 422,61
1 359 416,83

591 159,33

No ano de 2018, foi feita a análise por parte da assessoria jurídica do Gabinete de apoio ao
Conselho Diretivo da incobrabilidade dos valores que se encontram em dívida há vários anos, a
fim de os mesmos serem saneados contabilisticamente. Em paralelo, foram encaminhados
para abertura de processos junto dos tribunais, os valores em dívida que ainda se encontram
dentro dos prazos legais para solicitar o seu pagamento.
Também durante este ano foram iniciados os trabalhos de análise de todas as contas dos
clientes relativas às rendas, estando esta análise a ser elaborada por cliente, tendo por base os
dados constantes na contabilidade e as contas correntes de cada cliente existente no sistema
informático de controlo das rendas, o SIASC. Tendo em conta o elevado número de
arrendatários, não foi possível terminar este trabalho para o fecho de contas de 2018, ainda
em POCP, pelo que se espera que seja possível que esta análise esteja finalizada e que possa
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ser espelhada no balanço de abertura de 2019, já com o novo normativo contabilístico, o SNCAP.

8.2.26 - Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos»
em situação de mora
Todas as dívidas ao Estado evidenciadas nas contas encontram-se em fase de liquidação,
dentro dos prazos legalmente previstos.

8.2.27 - Valor das dívidas a terceiros (ou parte de cada uma delas) a mais de cinco
anos. Esta indicação deve ser repartida de acordo com as rubricas constantes do
balanço.
Encontram-se na dívida a Terceiros, relativa a cauções a fornecedores, os valores a seguir
descritos:
Valores em euros
POCP

Rubrica Balanço

2688300000

Cauções Fornecedores

Saldo > 5 anos
2018
155 545,83

No sentido de proceder à transição para o novo normativo contabilístico (SNC_AP) a adotar no
ano de 2019, encontra-se em elaboração uma análise rigorosa aos montantes constantes na
conta de cauções dos fornecedores, não nos sendo neste momento possível aferir que
montantes em dívida a Terceiros sejam saldos de prazo superior a 5 anos.
Existem também dívidas relativa a cauções prestadas por utentes e arrendatários nos
seguintes montantes:
Valores em euros
POCP

Rubrica Balanço

2688200000
2688210000

Outros credores div - Utentes
Outros credores div - Rendas

Saldo em 2018
398 795,24
11 052,75

De salientar que os valores apresentados relativos aos Utentes e Arrendatários são os
apurados a 31 de dezembro de 2018.

8.2.29 - Descrição das responsabilidades da entidade por garantias prestadas,
desdobrando-as de acordo com a natureza destas e mencionando expressamente as
garantias reais, bem como os avales prestados, de acordo com um mapa do tipo
seguinte
Existe uma garantia bancária no valor de 72.998,51 €, com data de 10 de julho de 2008, à
ordem do Município de Lisboa e com o objetivo de suspender uma execução fiscal instaurada
pela Divisão de Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Foram feitos
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contactos com os serviços da CML, no sentido de se perceber se era possível proceder ao
levantamento desta garantia, mas constatou-se que o processo ainda se encontra a decorrer,
pelo que não é possível proceder ao levantamento da garantia.

8.2.31 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e explicitação dos
movimentos ocorridos no exercício
As provisões constituídas no presente exercício, assim como as que decorreram de exercícios
anteriores, encontram-se discriminadas de acordo com o seguinte quadro:
Valores em euros

POCP
Rubrica Balanço
Saldo Inicial
19 Provisões para aplicações de tesouraria
291 Provisões para cobranças duvidosas
628 181,13
2921 Provisões para riscos e encargos - Processos Judiciais 682 854,55
2929 Provisões para riscos e encargos - Outros
3 230,10
39 Provisões para depreciação de existências
49 Provisões para investimentos financeiros
5 501,64

Aumento
15 456,35
3 116 757,74
-

Redução
52 478,15
-

Saldo Final
591 159,33
3 799 612,29
3 230,10
5 501,64

Relativamente aos montantes movimentados na conta “Provisões para cobrança Duvidosa” no
montante de 591 159,33€, como já referido anteriormente, foram constituídas provisões para
as quais não temos dados que fundamentem a fiabilidade das mesmas. Assim, como desde
2015 passaram a ser contabilizados os proveitos nas contas de cada um dos clientes na data
em que é reconhecido o direito a receber, e não existindo fiabilidade dos dados que constam
nas contas, relativos a dívidas a receber e montantes existentes em provisões constituídas,
encontra-se em elaboração um trabalho de análise das contas a receber e das provisões, por
forma a proceder aos ajustamentos necessários para dar uma imagem fiável e verdadeira das
contas a receber e das provisões, trabalho este que se espera estar concluído com o balanço
de abertura do ano de 2019, já com a aplicação em pleno do novo normativo contabilístico
SNC-AP.

Por outro lado, a conta “Provisões para riscos e encargos – Processos judiciais” teve um
aumento significativo de processos judiciais em que o Instituto se encontra envolvido,
relativamente aos quais foi estimada a probabilidade de 100% de este vir a ser condenado.
Foi atualizado o valor da provisão de processos judiciais genéricos tendo por referência os
montantes das ações que se encontravam em execução a 31 de dezembro de 2018.
A não existência de entendimento entre o CSM Coimbra e o IASFA relativamente ao perdão de
divida que foi concedido em 2015, originou o não reconhecimento nas contas do Instituto dos
valores em divida anteriores a 2015, mas que o CSM Coimbra considera como estando em
divida nas suas contas. Por este facto, em 2018, foi constituída uma provisão no montante de
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3.089.844,39€, relativa á faturação considerada em divida pelo CSM Coimbra dos seguintes
anos:
Ano da faturação
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total Geral

Montante da provisão
1 859,00
628 809,39
1 125 510,20
419 440,45
898 666,41
15 558,94
3 089 844,39

8.2.32 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma
das contas da classe 5 - «Fundo patrimonial», constantes do balanço
As alterações ocorridas no presente exercício nas contas de Fundos Patrimoniais encontram-se
descritas no seguinte quadro:
POCP Rubrica Balanço
51 Património
59 Resultados Transitados
88 Resultado do Exercício
TOTAL

Saldo Inicial
35 377 114,88
1 701 933,00
- 2 818 908,32
34 260 139,56

Aumento
912 678,00
366 413,00
7 509 283,04
8 788 374,04

Valores em euros
Redução
Saldo Final
912 678,00
35 377 114,88
72 183 129,41 - 70 114 783,41
31 062 035,74 - 26 371 661,02
104 157 843,15 -61 109 329,55

O montante elevado de redução nos resultados transitados deve-se ao facto de ter sido
efetuada a correção aos proveitos diferidos reconhecidos nas contas desde 2010, e que o
Tribunal de Contas (TC) recomendou a sua correção de acordo com os montantes do fundo
patrimonial simulado que consta do relatório de auditoria, bem como ao resultado de 2017 no
montante de -2.818.908,32 euros.
Até 2017, aquando do encerramento das contas no fim do período, o valor da dívida aos
fornecedores da ADM era contabilizado numa conta de acréscimos e diferimentos, ficando
desta forma espelhado nas contas a totalidade dos custos e proveitos da ADM no período
correspondente.
Esta contabilização no final de cada ano, era efetuada pelo montante em dívida a 31 de
dezembro aos vários fornecedores numa conta de acréscimo de custos, e o reconhecimento
do acréscimo de proveitos das verbas a ser atribuídas pelo Orçamento de Estado para o
pagamento dessas dividas.
O critério de reconhecimento destas dívidas até 2017 tinha a sua fundamentação jurídica no
artigo 16º do Decreto-Lei nº 193/2012 de 23 de agosto, da lei orgânica do instituto, com os
critérios de reconhecimento seguintes:
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Reconhecimento da dívida aos fornecedores da ADM em contas de acréscimo de
custos;



Tendo em conta a incapacidade das receitas próprias do Instituto poderem fazer face a
essas obrigações, o reconhecimento em contas de acréscimo de proveitos do
montante a receber por parte do Estado (SGMDN).

No ano de 2018, por discordância com o entendimento do Instituto, foi solicitado pela Tutela
um parecer à Secretaria-Geral e outro ao Auditor Jurídico do Ministério da Defesa Nacional,
em que ambos os pareceres concluem ser responsabilidade do IASFA o pagamento referido no
artigo 16.º do Decreto Lei 193/2012, de 23 de agosto, por entenderem que o legislador,
quando faz referência ao “Estado Português”, se quis referir às entidades publicas diretamente
responsáveis pela gestão da ADM.
De igual modo, o Relatório da auditoria efetuada pelo TC ao Instituto relativamente a esta
matéria refere que:
“Sendo a gestão da ADM uma responsabilidade do IASFA, todas as responsabilidades
atribuídas ao Estado nessa matéria devem ser entendidas como sendo do IASFA,
organismo que inserido na administração indireta do Estado exerce aquela gestão, sem
prejuízo de o Estado (leia-se do Governo) dever contribuir com atos que, estando na
sua esfera de competência legislativa ou executiva, contribuam para a sua
sustentabilidade.”
Assim, pelo anteriormente exposto bem como por recomendação do TContas e da Tutela, nas
contas de 2018 procedeu-se à correção dos proveitos diferidos reconhecidos nas contas desde
2010, no montante de 69.288.111,29€, o qual tem por base os seguintes valores anuais:

especialização das Dívidas reconhecidas
Custos
Proveitos
2010
11 156 888,73 €
11 156 888,73 €
2011
38 188 360,00 €
37 505 490,00 €
2012
87 316 302,43 €
86 354 482,71 €
2013
73 996 236,75 €
72 707 533,98 €
2014
82 740 076,52 €
82 150 607,52 €
2015
39 403 682,80 €
38 738 494,86 €
2016
51 144 938,78 €
46 024 502,44 €
2017
69 288 111,29 €
69 288 111,29 €
Valor corrigido nas contas de 2018 em resultados transitados

Ano da especialização

Influência nos
Resultados do Ano
- 11 156 888,73 €
- 26 348 601,27 €
- 48 848 992,71 €
13 646 948,73 €
9 443 073,54 €
43 412 112,66 €
7 286 007,58 €
- 23 263 608,85 €
- 69 288 111,29 €

De salientar que o Resultado do ano de 2015 apenas não se agravou por estar influenciado
pelo perdão de dívida reclamada pelo HFAR, que ocorreu nesse exercício, e que afetou o
montante especializado.
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8.2.33 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
No exercício findo de 2018 o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas foi
determinado como se segue:

Rubrica

Mercadorias

Existências Iniciais
Compras
Regularização de Existências
Existências Finais
Custo de Mercadorias Vendidas e de Matérias Consumidas

96,37
235,73
332,10

Matérias Primas, Subsidiárias e de
Consumo
310 009,30
102 571,73
31 960,25
43 154,06
337 466,72

De referir que as compras relativas à aquisição de géneros para confecionar foram
contabilizadas diretamente em custos, na conta 6229840100 OS-Alimentação IASFA, e que no
ano de 2018 foi no montante de 1.102.461,89€.

8.2.35 - Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços, registado
na conta 71 «Vendas e prestações de serviços», por atividades e por mercados (interno
e externo), na medida em que tais atividades e mercados sejam consideravelmente
diferentes.
As diversas vendas e serviços prestados pelo IASFA IP, encontram-se discriminados por tipo de
receita no quadro seguinte, incluindo os respetivos comparativos:

Valores em euros
Designação
Vendas
Outros bens
Prestação de Serviços
Cuidados de Saúde
Mensalidades Lares
Mensalidades alunos
Alimentação/ Alojamento
Ocupação Tempos Livres
Aluguer Equipamentos/Instalações
Outros serviços prestados

31.12.2018

31.12.2017

743,07
743,07
602
4 373
665
854
150
220
33
6 900
6 900

364,90
107,89
787,55
737,06
530,12
044,37
460,39
032,28
775,35

149,89
149,89
530
3 967
786
815
262
78
49
6 490
6 490

908,16
827,92
446,42
336,71
204,20
323,17
156,47
203,05
352,94

Ao nível dos proveitos gerados por vendas e prestações de serviços, verifica-se um aumento de
409 829,23€, sendo que, quem mais contribuiu para este aumento foram ás mensalidades dos
residentes das ERPI’s, com cerca de 405.279,97€. As mensalidades tiveram um aumento de
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cerca de 9% relativamente ao ano de 2017, justificado com o aumento aplicado em 2018, com
a atualização do valor das mensalidades.
O aluguer de espaços e equipamentos teve também um aumento considerável (cerca de
141.721,20€) justificado pela emissão da faturação que se encontrava em falta (desde o ano
de 2015) ao LMPQF relativa à cedência da farmácia em Oeiras. Estavam em falta a emissão de
3 anualidades, no montante de 50.000€/ano, perfazendo a totalidade de 150.000€.
Relativamente á ocupação de tempos livres, relativamente a 2017 houve uma diminuição de
cerca de 111.674,08€ (-43%), essencialmente pelo facto das viagens com os CLIMS em 2018
terem sido muito menos que em 2017.
Também as mensalidades dos alunos em 2018 sofreram uma diminuição de cerca de 20%,
120.658,87€ relativamente a 2017.
No conjunto os proveitos com a aquisição de bens e serviços tiveram um aumento face a 2017
de cerca de 6%.

8.2.37 - Demonstração dos resultados financeiros:
É a seguinte a demonstração dos resultados financeiros do IASFA IP:
Valores em euros

A variação ocorrida a nível dos custos financeiros deveu-se ao pagamento do processo
PROC:132502/13.7 YIPRT.1, no montante de 1. 883,76€. A nível dos proveitos, a diminuição
deve-se ao facto de a atribuição de empréstimos ter acabado em 2016, pelo que os valores a
amortizar têm vindo a diminuir, o que origina que os montantes de juros e prémios de risco
associados aos empréstimos também tenham diminuído. No quadro seguinte encontram-se
identificadas as variações:
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Descrição
781
JUROS
PRÉMIO DE RISCO

2017
124 408,26
94 902,74
29 505,52

2018
46 226,82
35 273,26
10 953,56

8.2.38 - Demonstração dos resultados extraordinários:
É a seguinte a demonstração dos resultados extraordinários do IASFA IP:

Valores em euros

O movimento ocorrido na rubrica "Dividas incobráveis" respeita à regularização de montantes
constantes em provisões para dívidas a receber, pelos processos terem sido encerrados, de
acordo com informação enviada pela Assessoria Jurídica.
O valor da rubrica "Correções relativas a exercícios anteriores" no lado dos custos e perdas
apresenta um saldo residual, e deve-se ao facto de terem sido corrigidas duas faturas
contabilizadas em duplicado no ano anterior.
Quanto aos montantes constantes da rubrica “Outros custos e perdas extraordinários”, os
mesmos são referentes à regularização dos montantes a amortizar de dois empréstimos, pelo
facto dos beneficiários terem falecido.
O movimento ocorrido na rubrica “Ganhos em Imobilizações” deve-se aos pagamentos
relativos ao seguro multirriscos que o Instituto detém relativo aos prédios.

O movimento ocorrido na rubrica "Reduções de amortizações e provisões” respeita ao acerto
da conta de provisões tendo em conta os processos jurídicos em contencioso à data do fecho
das contas de 2018.
O movimento ocorrido na rubrica "Correções relativas a exercícios anteriores" no lado dos
proveitos respeita a dois reembolsos.
A rubrica de "Outros proveitos e ganhos extraordinários" essencialmente ao reconhecimento
de proveitos de subsídios ao investimento, no valor de 812 693,51 euros.
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8.2.39 - Outras informações consideradas relevantes para melhor compreensão da
posição financeira e dos resultados.
a) Empréstimos concedidos

O IASFA IP apresentava até 2016, dentro das suas competências, a concessão de empréstimos
a beneficiários. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, o Instituto
deixou de poder conceder empréstimos, mantendo-se a amortização dos empréstimos
concedidos até à publicação do diploma descrito. A 31 de Dezembro de 2018, encontravam-se
os seguintes valores por amortizar relativos aos empréstimos normais:
Valor dos empréstimos por amortizar a 31 de Dezembro de 2018

Ano da conceção do
empréstimo

Ano do fim do
Empréstimo

1998
1999
2000
2010
2012
2012
2013
2014
2014
2015
2016

2000
2001
2004
2013
2015
2016
2016
2017
2019
2019
2019
Totais

nº de meses da amortização
24
36
48
941,46
654,67
1 781,28
625,37
555,56
3 464,76
6 250,00
3 236,75
312,50
305,55
3 565,30
2 073,33
9 722,21
3 682,96
23 955,19
5 850,59

Total Geral
941,46
654,67
1 781,28
625,37
555,56
3 464,76
6 250,00
3 236,75
312,50
5 944,18
9 722,21
33 488,74

Salienta-se que parte deste montante é referente a valores que já deveriam ter sido
amortizados em anos anteriores, encontrando-se os mesmos em dívida, com processos a
decorrer para a sua recuperação, e que se encontra descriminada no quadro seguinte:

Ano da
Ano do fim do
conceção do
empréstimo
empréstimo
1998
2000
2000
2004
1999
2001
2010
2013
2012
2015
2012
2016
2013
2016
2014
2017
Total

Valor do empréstimo
concedido
2 244,59
2 250,00
2 244,59
3 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
7 000,00
41 739,18

Valor do empréstimo em Valor dos juros em
divida
divida
941,46
1 781,28
654,67
625,37
555,56
3 464,76
6 250,00
3 236,75
17 509,85

72,78
164,89
50,61
51,01
45,34
456,74
510,05
263,94
1 615,36

Valor do prémio de
risco em divida
9,42
17,81
6,55
18,76
16,67
138,59
187,50
97,11
492,41
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Desde a adoção do POCP pelo Instituto (2010) a contabilização dos empréstimos concedidos
era efetuada da seguinte forma:

a) Pela concessão dos empréstimos, era efetuado um só cabimento e compromisso e
lançada uma só fatura pela totalidade dos empréstimos concedidos, utilizando para
esta contabilização um fornecedor genérico.
b) Pela amortização dos empréstimos durante o ano eram emitidas as faturas a um
cliente genérico pelos valores amortizados, bem como pelo pagamento dos juros e
prémios de risco.
c) No final de cada ano, eram efetuados lançamentos a fim de ser reconhecida a dívida
do empréstimo concedido no respetivo cliente, bem como o reconhecimento do
montante de empréstimo amortizado no ano.
Assim, as contas 2813000000 - Empr. Concedidos Beneficiarios IASFA e 2688905000 Out.Cred.Diversos - Compensação empréstimos IASFA no final de cada ano apresentavam
saldo nulo, e a conta 2814000000 - Empr. Concedidos Beneficiarios IASFA – REC constava o
montante que cada cliente ainda tinha de reembolsar pelo empréstimo concedido.

Tendo sido analisados os registos existentes na contabilidade, detetou-se que até ao ano de
2013 foram efetuados os registos descritos na alínea c), mas nos anos seguintes (2014, 2015,
2016 e 2017) esses movimentos não foram efetuados, o que origina os seguintes saldos nas
respetivas contas:
Nº conta
POCP/2813000000 Empr. Conc.
POCP/2814000000 Empr. Concedidos REC

Saldo Inicial
2018

Saldo Final
2018

-2 614 249,49 -3 007 980,74
2 724 177,48 3 060 367,20

Por forma a ser regularizada a situação descrita, foi elaborada uma informação a solicitar a
colaboração da equipa do Centro de Dados da Defesa (CDD), para a correção dos lançamentos
que não foram efetuados de 2014 a 2018, aguardando-se a difusão dos procedimentos por
parte do CDD, pelo que até ao fecho das contas não foi possível proceder a estas correções,
havendo a espectativa de as mesmas serem efetuadas para o balanço de abertura do novo
normativo contabilístico, SNC-AP, em 2019.
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b) Custos com o pessoal

Quanto aos militares indicados no ponto 8.1.5 destas notas, os seus vencimentos são pagos
pelos Ramos respetivos, pelo que apenas interferem nas contas finais do IASFA, I.P., no que
concerne ao subsídio de alimentação, ajudas de custo e despesas de representação, no âmbito
das respetivas funções, encargos estes suportados pelo IASFA, I.P..
Assim, entendemos que os gastos decorridos com os mesmos, apesar de relevantes no
apuramento dos resultados gerados pelo IASFA IP, não constam nos gastos deste Instituto,
nem na respectiva Demonstração de Resultados, dado que respeitam a militares que prestam
serviço e desempenham funções no IASFA, mas encontram-se colocados administrativamente
nos Ramos das Forças Armadas sendo processados os vencimentos pelos seus orçamentos.
Pese embora os mesmos não serem imputados nas contas do Instituto, apresenta-se uma
estimativa dos custos com o pessoal Militar colocado no IASFA.

Ramo
Exército
Força Aérea
Marinha

Total Geral

Montante anual
2 081 819,85
1 282 074,32
1 276 369,58

4 640 263,75

c) Dividas a Terceiros - ADM
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida acumulada da ADM era de cerca de 91,8€, mais 23M€ do
que no final de 2017, encontrando-se distribuída pelos seguintes sectores:

SECTOR
Convencionados
Instituições Militares
Centros Apoio Social
Farmácias
Regime Livre
Total

Total da Dívida Vencida Não pagas
até 2018-12-31
60 357 526,18
20 812 992,44
737 252,93
3 865 505,60
6 087 680,21
91 793 631,56

Ainda no âmbito da ADM, importa salientar que no ano de 2018 foi efetuada a conciliação de
saldos de cerca de 90% do montante em divida à data de 31 de dezembro de 2018.
Também no âmbito da ADM, importa referir que, em 2018, às entidades do SNS que pediram a
confirmação de saldos, foi enviada informação, tendo em conta o Memorando de 2010, bem
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como as circulares emitidas pela ACSS, no sentido de o Instituto não reconhecer a existência
de qualquer valor em dívida para com a entidade.
Esta informação baseia-se na sequência da unificação dos subsistemas de saúde, em que foi
celebrado um Memorando de Entendimento entre o Ministério das Finanças e da
Administração Pública e da Saúde com o intuito de enquadrar o pagamento de dívidas
relativas a serviços prestados pelo SNS a beneficiários da ADSE até 31 de dezembro de 2009.
O Ministério da Saúde (MS) e os Ministérios das Finanças e da Administração Pública (MFAP),
da Defesa Nacional (MDN) e da Administração Interna (MAI), na sequência do anterior
Memorando celebraram em 18 de Janeiro de 2010, um novo Memorando de entendimento
que veio estabelecer no seu ponto n.º 1 alínea c., que “a dotação orçamental do Ministério da
Saúde será acrescida de 28,7M€ (vinte e oito milhões e setecentos milhares de euros) para
satisfazer despesas de saúde dos beneficiários do sistema de assistência na doença dos
militares”, dotação que foi transferida em 2010, conforme confirmação pela DGO em fevereiro
de 2019.
Por seu turno, o ponto n.º 2 do Memorando de Entendimento determinou que “doravante a
ADSE, o IASFA e o SAD da GNR e da PSP ficam isentos de quaisquer pagamentos por conta de
serviços de saúde prestados pelo SNS aos trabalhadores beneficiários daquelas instituições.
No âmbito do Memorando de Entendimento entre os Ministérios das Finanças e da
Administração Publica e da Saúde, que enquadra o pagamento das dívidas relativas a serviços
prestados pelo SNS a beneficiários dos subsistemas públicos de saúde (SPS), até 31 de
Dezembro de 2009, a ACSS emitiu a Circular Normativa nº 1/2010/CD, de 26 de Janeiro, tendo
a mesma sido comunicada a todas as entidades do SNS determinando a suspensão da
faturação de todas as prestações de serviços realizados a partir de Janeiro de 2010 aos SPS.
A faturação emitida pelos serviços prestados até 31 de dezembro de 2009, correspondente
aos serviços prestados pelas entidades do SNS, foi regularizada no âmbito do Memorando,
tendo o seu registo contabilístico e pagamento sido regularizados.
Após a criação deste novo relacionamento financeiro entre o SNS e os subsistemas públicos, a
ADM deixou de efetuar pagamento às entidades do SNS, relativos à prestação de cuidados de
saúde dos seus beneficiários, tendo procedido ainda à regularização dos valores em dívida ao
SNS anteriores a 2010, uma vez que os pagamentos foram devidamente regularizados no
âmbito do supra referido Memorando de Entendimento.
Pese embora exista a confirmação por parte da DGO, da transferência dos 28 M€ para
saneamento dos valores em divida da ADM com o SNS, continua o Instituto a receber pedidos
de circularização de saldos de entidades do SNS, por as mesmas deterem na sua contabilidade
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valores em aberto na conta corrente da ADM, valores estes que não se encontram
reconhecidos nas nossas contas.

d) Acréscimos e Deferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 as rúbricas de acréscimos e deferimentos decompõem-se
da seguinte forma:

Designação
Acréscimos e Diferimentos Activos
Acréscimos de Proveitos:
Juros a receber
Subsidios à exploração
Outros acréscimos de proveitos

Custos Diferidos:
Seguros pagos antecipadamente
Outros ustos diferidos

Acréscimos e Diferimentos Passivos
Acréscimo de Custos:
Remunerações a Liquidar
Outros acréscimo de custos

Proveitos Diferidos:
Prestação de serviços
Subsidios para Investimento
Outros proveitos diferidos

31.12.2018

31.12.2017

398 145,79
398 145,79

69 305 125,81
69 305 125,81

52 459,78
52 459,78
450 605,57

45 405,64
45 405,64
69 350 531,45

1 177 628,38
120 072,57
1 297 700,95

1 138 623,52
69 306 899,86
70 445 523,38

4 063 711,16
4 063 711,16
5 361 412,11

3 638 242,16
3 638 242,16
74 083 765,54

De salientar que a grande variação dos montantes existentes nestas rúbricas em 2017 e 2018,
se deve ao facto da alteração do registo da divida da ADM, que em 2018 deixou de ser
contabilizada nestas rúbricas.
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8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução
8.3.1 – Alterações Orçamentais

As dotações orçamentais corrigidas do IASFA, I.P. para o ano de 2018 ascenderam a 95 966
675€ para a receita e de 91 559 245€ para a despesa.
A dotação inicial da despesa foi de 95 106 254€, tendo a aplicação dos cativos diminuído o
orçamento da despesa em 15 610 148€, dos quais 11 343 139€ referem-se a cativos aplicados
aos 20M€ da transferência do Orçamento de Estado para pagamento de despesas da ADM dos
beneficiários abrangidos pela Portaria n.º 1034/2009 (DFA’s).
Em novembro de 2018, pelo Despacho 1728/2018 do Secretário de Estado do Orçamento
(SEO), foi descativado o montante de 11 343 139€, para pagamento das despesas dos
beneficiários da ADM abrangidos pela Portaria n.º 1034/2009, bem como foram descativos
500 000€ para aplicação em despesas com a ASC, através do despacho 1728/2018.
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Foi também atribuído um reforço pela SG/MDN no montante de 220 000 euros, que não foi
utilizado por ter sido atribuído a 27 de dezembro de 2018, e já não ser possível nessa
submeter à DGO uma STF extraordinária para a atribuição de fundos.

1 – Despesa
Em 2018 verificou-se um aumento da despesa total no montante de 9 167 525€ face a 2017,
correspondendo a uma variação de 11,74%. No entanto se tivermos em consideração o saldo
de gerência utilizado em 2017 (10,79M€) e o aumento das transferências do OE (20M€) para a
ADM, o aumento da despesa tem um valor quase nulo dado que a despesa em 2018 foi de
67,2M€ e em 2017 de 67,3M€.
Salienta-se ainda que, as despesas com maior peso relativo face ao total da despesa
apresentada pelo IASFA, I.P. são os “Encargos com a Saúde”, as “Despesas com Pessoal”, a
“Aquisição de Serviços Correntes”, a “Aquisição de Bens” e a “Aquisição de Bens de Capital”,
com 79,77%, 10,48%, 5,33%, 2,14% e 1,27%, respetivamente.
A inexistência de despesas em “Ativos Financeiros” deveu-se às alterações das atribuições do
IASFA, I.P. introduzidas com o Decreto-Lei nº 35/2016 de 26 de junho, que acabou com a
atribuição de empréstimos aos beneficiários.

2 – Receita
O Total da Receita cobrada em 2018, excluindo as receitas de Capital sofreu um acréscimo de
31,22% em relação a 2017, em grande parte pelo facto de os 20M€, para pagamento da
despesa da ADM relativa aos beneficiários abrangidos pela Portaria 1034/2009 (DFA’s), que
em anos anteriores estavam no orçamento da SG/MDN, e em 2018, passaram a estar no
Orçamento do Instituto. Se excluirmos os 20M€, a receita total teve um acréscimo de 8%
impulsionado pelo aumento da receita das quotas da ADM relativamente ao ano de 2017 em
cerca de 700.000€. A receita dos descontos da ADM teve um aumento de 1%, a prestação de
serviços teve um aumento de 11%, a venda de Bens teve um aumento de 7% e as rendas
mantiveram-se constantes, apresentando um pequeno aumento de montante residual.

Em sentido contrário, as outras receitas correntes sofreram uma diminuição de 29%, face a
2017.
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Embora as transferências do Orçamento de Estado (OE) tivessem tido um aumento de 20M€,
se excluirmos a dotação para pagamento de despesas da ADM relativas aos beneficiários
abrangidos pela Portaria n.º 1034/2009, verifica-se que as transferências do OE para
financiamento da ASC tiveram uma diminuição de 11% relativamente a 2017, e que
comparativamente a 2010 essa diminuição foi de 57%. A tabela seguinte mostra a evolução
das transferências efetivamente realizadas do Orçamento do Estado de 2010 a 2018.

Evolução das transferências do Orçamento do Estado de 2010 a 2018

8.3.2 – Contratação administrativa
1 - Contratação administrativa – formas de adjudicação
Neste mapa estão indicados os contratos celebrados no exercício ou em exercícios anteriores
que tiveram execução financeira em 2018, e que se encontram publicados na plataforma
BaseGov, de acordo com os normativos em vigor.

Concurso Publico
Tipo de Contrato

Locação
Empreitada de Obras
Públicas
Gestão de Serviços
Públicos
Prestação de
Serviços
Aquisição de
Bens

Concurso Limitado
com prévia qualificação
N.º de
Valor
contratos

Ajuste Directo

N.º de
contratos

Valor

0

-

0

-

0

-

0

-

29

486 522,50

29

486 522,50

-

0

-

1

196 313,23

1

196 313,23

-

0

-

270

493 119,06

270

493 119,06

1 889 935,62

2 193

4 561 800,28

0
0
0
502

2 117 915,19

56

553 949,47

N.º de
contratos

Total

1635

Valor

N.º de
contratos

-

Valor
0

-
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8.3.4 – Transferências e subsídios
1 – Transferências Correntes

- Despesa
Durante o ano de 2018 foram efetuadas transferências Correntes no montante de
836.137,04€, relativas à atribuição de subsídios.
8.3.4.1 - Transferências Correntes - Despesa

Disposições Legais

Transferências
Orçamentadas

(1)

(2)

#
Total

-

Transferências
Autorizadas
(3)
836 137,04
836 137,04

Transferências
Efectuadas
(4)
836 137,04
836 137,04

Transferências
Autorizadas e não
Efectuadas
(5)=(3)-(4)
-

- Receita
Durante o ano de 2018 foram recebidas transferências Correntes no montante de
77.200.751,60€, relativas às transferências recebidas do Orçamento do Estado e das
quotas da ADM e do Ex-CPFA.
8.3.4.4 - Transferências Correntes - Receita

Disposições Legais
(1)
#
Total

Transferências
Orçamentadas
(2)
-

Transferências
Obtidas
(3)
77 200 751,60
77 200 751,60

2 – Transferências Capital
- Receita
Durante o ano de 2018 foram recebidas transferências de capital no montante de
786.150,28€, relativas às transferências recebidas do Orçamento de Estado para
aquisição de bens de investimento.
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8.3.4.5 - Transferências de Capital - Receita

Disposições Legais
(1)
#
Total

Transferências
Orçamentadas
(2)
-

Transferências
Obtidas
(3)
786 150,28
786 150,28

Lisboa, 15 de setembro de 2019

O Presidente do Conselho
Diretivo

O Vogal do Conselho
Diretivo

A Vogal do Conselho
Diretivo

FRENANDO SERAFINO

MANUEL LOPES

PAULA COSTA

TGEN
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CONSELHO DIRETIVO

4

ATANQ19-B/2019
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na sede do Instituto
de Ação Social das Forças Armadas, sita em Lisboa, na Rua Pedro Nunes, n.9 8, reuniu em sessão
extraordinária o Conselho Diretivo do IASFA, l.P., com a presença dos membros a saber: o Senhor
Presidente Tenente-General Fernando de Campos Serafino e os Senhores Vogais Dr.a Paula Costa e
Dr.2 Manuel da Silva Lopes.
Aberta a sessão pelo presidente, passou-se de imediato ao ponto único da ordem de trabalhos.
Ponto único

—

Aprovação da Conta de Gerência relativa ao ano de 2018.

DELIBERAÇÕES
Ponto um: O Conselho Diretivo deliberou aprovar as contas do exercício de 2018 do IASFA I.P, cujos
documentos de prestação de contas, referidos a trinta e um de dezembro evidenciam a seguinte
situação:
Demonstração de Resultado
Total de Proveitos: 113.400.262,30€
Total de Custos: 87.028.601,28€
Resultado L’quido do Exercício: -26.371.661,02 €

Total de Recebimentos: 106.250.378,05€
Total de Pagamentos: 106.250.378,05€

Total da Receita Cobrada: 88.357.028,99€
Total da Despesa Paga: 87.280.271,29€
Saldo Orçamental a transitar: 1.076.757,70€

Saldos iniciais: 2.231.435,49€
Saldos Finais: 2.582.433,54€

Ataco 19201915 de setembro 2019_conta de Gerência 2018(1)
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Despesa por pagar (do exercício e de exercícios anteriores)

-

90.817.026,86€

E não havendo outros assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião e elaborada a presente Ata,
que foi aprovada pelo Conselho e que vai ser assinada pelos elementos presentes na reunião.

Lisboa, 15 de setembro de 2019.

O Presidente

Ata

co 19_2019

A Vogal

15 de setembro 2019_Conta de Gerência_2013 (1)

O Vogal
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião com reservas
Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Instituto de Ação Social das Forças Armadas,
I. P. (doravante denominado IASFA), que compreendem o balanço em 31.12.2018 (que evidencia
um total de 41.127.035,79 euros e um total de fundos próprios negativos de 61.109.329,55 euros,
incluindo um resultado líquido negativo de 26.371.661,02 euros), a demonstração dos resultados
por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos
de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui
um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos ou possíveis efeitos da matéria referida na secção
“Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do IASFA em
31.12.2018, o seu desempenho financeiro, e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data
de acordo com o sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas.
Bases para a opinião com reservas
1. A entidade está obrigada aplicar desde 1 de janeiro de 2018 o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-lei nº
192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, não obstante o Decreto-lei nº 84/2019,
de 28 de junho permitir a prestação de contas de 2018 ao abrigo da Resolução nº 7/2018,
de 9 de janeiro de 2019, que prevê a opção de escolha de referencial contabilístico, as
demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2018 foram preparadas,
apresentadas e aprovadas de acordo com o POCP. Dadas as limitações de âmbito
existentes, não nos é possível concluir quais os efeitos que a aplicação do SNC-AP
provocaria no valor dos ativos, passivos e capital próprio. Há ainda a apontar que os
modelos de mapas de balanço e demonstração de resultados e notas de divulgação a estes
são diferentes do que seriam, estando omissos os modelos de mapa da Demonstração de
fluxos de caixa e Demonstração de alteração do património líquido e a nota de divulgação
prevista relativa ao balanço inicial em SNC-AP.
2. A Entidade não possui cadastro de bens de investimento atualizado, acrescendo o facto
de serem utilizados imóveis cuja cedência não é clara quanto à transferência de
dominialidade a favor do IASFA, valor que se encontra atualmente incluído nas
demonstrações financeiras em linha com o POCP. Os procedimentos de conferência de
certidões prediais, registos matriciais na AT e cruzamento de dados entre diversos
referenciais do IASFA não se apresentaram conclusivos, gerando divergências não

APPM - ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO, ILÍDIO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
RUA ANTÓNIO QUADROS, Nº9 - G- ESC. 7 - 1600-875 LISBOA | TEL.:217 106 050 | FAX: 217 106 059 | EMAIL: geral.lisboa@appmsroc.pt

Nº SROC 223 | NIPC: 508 625 777 | CAPITAL SOCIAL € 12.200

passíveis de conciliação. Pelos motivos mencionados não nos podemos pronunciar quanto
aos montantes registados nas rubricas de Ativos fixos tangíveis (57.964.042,40 euros),
Ativos intangíveis (1.822,43 euros) e Gastos/reversões de depreciação e de amortização
(21.634.544,63 euros), consequentemente não nos podemos pronunciar quanto aos
rendimentos imputados ou a imputar em exercícios futuros de subsídios ao investimento
registados em Outros rendimentos (valor incorreto por se apresentar negativo de 753
827,10 euros) e em saldos que em SNC-AP deveriam estar incluídos em Outras variações
no capital próprio mas que se encontram em POCP em “Proveitos diferidos” (4.063.711,16
mil euros).
3. Adicionalmente, também não foi possível efetuar todos os procedimentos necessários
para concluir sobre a constituição de direitos de propriedade e avaliação do património
(no que se refere à valorimetria dos imóveis que ao abrigo do SNC-AP deveriam estar
atualizados ao VPT), e sua reclassificação em Propriedades de investimento naqueles que
não se encontram ocupados pelo IASFA ou beneficiários do IASFA e estão arrendados a
entidades terceiras.
4. Os procedimentos de auditoria planeados foram limitados pelas circunstâncias de (i)
inexistência de base de dados uniformes de devedores (ii) consistência de corte de
operações de credores; (iii) alguns terceiros, que consideramos relevantes, não terem
respondido aos pedidos de confirmação de saldos ou, (iv) nos casos em que foi obtida
resposta, esta se ter revelado inconclusiva ou insuficiente para o propósito de validação
do saldo em dívida e (v) consagração indevida como dívida do IASFA de (v.1) montantes
relativos a transações internas com os Centros de Apoio Social de cerca de 700 mil euros;
(v.2) cuidados de saúde relativamente a acidentes de serviço que deveriam ser suportados
pelos Ramos; (v.3) cuidados de saúde ao nível de continuados, respiratórios domiciliários
e outros que deveriam ser assegurados pelo Sistema Nacional de Saúde, todas estas
situações alvo de recomendações do Tribunal de Contas. Verificámos ainda a existência
de divergências dos saldos nas bases de dados dos diversos sistemas informáticos
utilizados e, em concreto, nos procedimentos adotados de verificação de reconhecimentos
a título de acontecimentos subsequentes. Tais circunstâncias não nos permitem
pronunciar quanto a eventuais ajustamentos que poderiam ser considerados necessários
nas rubricas de Clientes, contribuintes e utentes (1.609.850,45 euros), em saldos incluídos
em Outras contas a receber (11.804,96), parte do saldo de Fornecedores (90.817.026,86
euros) e em saldos incluídos em Outras contas a pagar (2.071.292,32 mil euros).
5. Os rendimentos associados às contribuições das entidades empregadoras dos
beneficiários da ADM são contabilizados em base de caixa de acordo com as entregas das
retenções efetuadas por estas, processo validado através de guias de receita e certidões
emitidas por estas entidades sem que tivessem sido detetadas divergências. Não obstante,
apesar de ainda estar em curso com o apoio da Direção Geral do Orçamento a verificação
e cruzamento de beneficiários e respetivas retenções no sistema público, constatou-se que
a identificação concreta dos beneficiários a cada momento, o seu reconhecimento
enquanto tal junto da entidade empregadora para os devidos descontos a efetuar no
processamento de vencimentos e o procedimento de entrega por parte destas dos
descontos efetuados, apresenta fragilidades de controlo interno, pelo que podem existir
ajustamentos a efetuar cujo montante não é passível de ser estimado.
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6. Foram identificadas divulgações inconsistentes com os dados das demonstrações
financeiras referentes a resultados extraordinários e dívidas a receber de clientes.
Encontram-se omissas divulgação referente a valores depositados nas contas bancárias
que correspondem a montantes em que o IASFA é mero depositário.
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes do
IASFA nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas
Ênfases
1. Conforme divulgado na nota 8.2.2 do Anexo, no âmbito da NCP 2 - Políticas
Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros, foram corrigidas em
rubricas de Resultados transitados, o montante relativo a acréscimos de proveitos de anos
anteriores.
2. Conforme divulgado nas notas 8.2.3, 8.2.31 e 8.2.39 do Anexo, foram constituídas
provisões para cobertura de responsabilidades derivadas de processos judiciais.
3. Conforme divulgado na nota anexa 8.2.3 e 8.2.23 do Anexo, foram constituídas
imparidades para contas devedoras derivadas das dificuldades de cobrança.
Outras Matérias
A nota do anexo 8.2.5 dá boa nota da insuficiência de cobertura da ADM, que inclui os encargos
com os Deficientes das Forças Armadas. Efetivamente, o total do Património Líquido encontrase negativo em 61.109.329.55 mil euros, quando o Património é de 35.377.114,88 mil euros. Tendo
as demonstrações financeiras sido preparadas no pressuposto da continuidade das operações,
admite-se que o princípio da continuidade, como entidade pública, será assegurado pelo Estado.
A título de acontecimentos subsequentes foi subscrito em novembro de 2019 Memorando de
regularização de dívida o que atesta a vontade do Estado nessa função.
Constata-se igualmente insuficiência de cobertura da Ação Social Complementar (ASC) conforme
Relatório de Gestão (pág. 6) decorrente das diminuições das transferências do Orçamento do
Estado, que visam compensar a suspensão da contribuição direta para a ASC, que se têm
demonstrado insuficientes.
A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.
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Responsabilidades do órgão de gestão
O órgão de gestão é responsável pela:

-

-

-

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do IASFA de
acordo com o SNC-AP;
elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou
erro;
adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
avaliação da capacidade do IASFA de se manter em continuidade, divulgando, quando
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir
um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança,
mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre
uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:
-

-

-

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não
para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do IASFA;
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material
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-

-

relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a capacidade do IASFA para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que
existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as
divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas
divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos
ou condições futuras podem levar a que o IASFA descontinue as suas atividades;
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre as demonstrações orçamentais
Auditamos as demonstrações orçamentais anexas do IASFA que compreendem a demonstração
do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia
um total de receita cobrada líquida de 88.357.028,99 euros), a demonstração da execução
orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de
87.280.271,29 euros) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não tendo sido
preparada a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos
O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais
no âmbito da prestação de contas do IASFA. A nossa responsabilidade consiste em verificar que
foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade
Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.
Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos
materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, exceto quanto ao seguinte:
1. O IASFA manteve o POCP pelo que as demonstrações orçamentais e seus anexos não se
apresentam de acordo com o SNC-AP nem existe a demonstração de execução do plano
plurianual de investimentos;
2. O reconhecimento dos compromissos transitados associados a obrigações a pagar de anos
anteriores apenas é efetuada na medida da disponibilidade de fundos disponíveis e
dotações corrigidas pelo que, os próprios compromissos (associados a obrigações) em
cada ano de relato seguem a mesma rotina contabilística. Deste modo, constata-se uma
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insuficiência significativa de reconhecimento de compromissos (e obrigações) transitados
de cerca de 90M€ que tornaria as dotações disponíveis negativas;
3. Na sequência da insuficiência de fundos disponíveis e dotações corrigidas líquidas, os
procedimentos de contratação pública são efetuados na medida e em linha com os fundos
e dotações existentes, pelo que se constatam procedimentos regulares com os mesmos
fornecedores para o mesmo âmbito de contratação;
4. Mantêm-se contas bancárias abertas fora do IGCP não tendo sido apresentada certidão
desta última entidade a autorizar a exceção do princípio da unidade de tesouraria para o
ano 2018;
5. O valor reconhecido em contas correntes da classe 0 dos compromissos futuros ou das
responsabilidades contingentes é diminuto face ao valor de encargos contratualizado no
final de 2018.
Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos
aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras
auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais,
exceto quanto o previsto no parágrafo 34 da NCP 27 — Contabilidade de Gestão, pela não
divulgação da informação prevista nas alíneas a), b), c) e d) do respetivo paragrafo.
Lisboa, 30 de abril de 2020

APPM – ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO,
ILÍDIO CÉSAR FERREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
representada por:

Ana Calado Pinto
(ROC nº 1103)
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DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

Lisboa, 30 de Abril de 2020

ec—~\ ~

À atenção de
APPM

-

ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO, ILÍDIO CÉSAR

FERREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA, representada por Ana Calado Pinto
Rua António Quadros, n~ 9 G,
1600-590 Lisboa

Exmos. Senhores,
A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito da Revisão Legal de Contas
que efetuaram às demonstrações financeiras do Instituto de Ação Social das Forças
Armadas, 1. P. (doravante denominado IASFA), relativas ao ano findo em 2018, com a
finalidade de expressarem uma opinião, incluída na vossa Certificação Legal das Contas,
sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, de acordo com o Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas (não obstante, termos optado pela
manutenção do POCP), num total de ativo líquido de 41 127 035,79€, resultado líquido
de -26 371 661,02€ e capital próprio de 61 109 329,55

e.

Reconhecemos que é nossa responsabilidade a preparação de demonstrações financeiras
que apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho
financeiro e os fluxos de caixa da Entidade, bem como a adoção de políticas e critérios
contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno
apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou fraudes.
Confirmamos que a versão final do Relatório de Gestão e Anexo às Demonstrações
Financeiras vos foi disponibilizada em 13 de janeiro de 2020 autorizado em 15.9.2019.
Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção que:

1

1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTOS CONTABILÍSTICOS
1.1 Cumprimos as nossas responsabilidades relativas à preparação das demonstrações
financeiras de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Em particular, as
demonstrações financeiras estão apresentadas de forma verdadeira e apropriada de
acordo com essas normas.

D A

1.2 Os pressupostos significativos por nós usados ao fazer estimativas contabilísticas,
incluindo as mensuradas pelo justo valor, são razoáveis.
1.3 Todos os atos, operações e condicionalismos respeitantes ao capital social estão
adequadamente registados e divulgados nas demonstrações financeiras e foram
devidamente registados na Conservatória do Registo Comercial respetiva.
1.4 Não existem:
•

-

Violações de leis, contratos ou quaisquer outras normas ou regulamentos,
incluindo as relacionadas com a livre concorrência, meio ambiente, higiene e
segurança no trabalho e proteção dos consumidores, aplicáveis à Entidade ou ao
setor, cujos efeitos devessem ter sido registados nas demonstrações financeiras
ou divulgados no Anexo às mesmas;

•

Outros passivos materiais ou ganhos ou perdas contingentes que necessitassem
de ser reconhecidos nas demonstrações financeiras ou dados a conhecer no
respetivo Anexo;

•

Opções ou acordos de recompra de ações, bem como partes de capital
subordinadas ao exercício de opções ou outros acordos;

•

Contratos de opções e de futuros e outros instrumentos financeiros derivados;

•

Acordos para a recompra de ativos previamente vendidos pela Entidade;

1.5 A Entidade é plena titular de todos os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou
encargos, incluindo hipotecas e penhores, não tendo assumido compromissos perante
terceiros, para além dos descritos no Anexo às demonstrações financeiras.
1.6 Demos-vos conhecimento da identidade das partes relacionadas da Entidade e de
todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas de que tivemos
conhecimento, Os relacionamentos e as transações com partes relacionadas foram
apropriadamente contabilizados e divulgados de acordo com os requisitos do normativo
contabilístico aplicável.
1.7 Todos os acontecimentos subsequentes à data das demonstrações financeiras e
relativamente aos quais o normativo contabilístico aplicável exige ajustamento ou
divulgação foram ajustados ou divulgados.

2
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1.8 Os efeitos de distorções não corrigidas são imateriais, individualmente ou em
agregado, para as demonstrações financeiras como um todo. Confirmamos que não
temos conhecimento da necessidade de outros ajustamentos, com exceção daqueles
apresentados no quadro em baixo:
Quadro 1 Lista das distorções não corrigida
-

Descrição Ajustamento

RL

Processos Judiciais

570.138,00

Imparidades de clientes
Total

AL

1’

CP

-570.138,00

-127.626,00

-127.626,00

442.512,00

-127.626,00

-570.138,00

0,00

1.9 Tomámos conhecimento do conteúdo da vossa Certificação Legal das Contas não
modificada, em versão “draft”, que se encontra em anexo

2. INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA
2.1 Disponibilizámos-vos:
•

Acesso a toda a informação para a preparação e apresentação das demonstrações
financeiras, como registos, documentação e outras matérias;

•

A informação adicional que nos pediram para efeito da auditoria;

•

Acesso sem restrições às pessoas da Entidade junto das quais consideraram
necessário obter prova de auditoria; e

•

Outra informação que entendemos ser relevante para a realização da Vossa
Auditoria.

2.2 Todas as transações foram registadas nos registos contabilísticos e estiio refletidas
nas demonstrações financeiras.
2.3 Demos-vos conhecimento dos resultados da nossa avaliação do risco de as
demonstrações financeiras poderem estar materialmente distorcidas em consequência
de fraude.
2.4 Não temos conhecimento de situações relacionadas com fraudes ou outras situações
de irregularidade que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras
envolvendo os administradores/gerentes, diretores ou empregados.
2.5 Demos-vos conhecimento de todos os casos conhecidos de incumprimento ou de
suspeita de incumprimento de leis e regulamentos cujos efeitos devam ser considerados
na preparação de demonstrações financeiras.
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2.6 Demos-vos conhecimento de todos os litígios e reclamações conhecidas reais ou
potenciais cujos efeitos devam ser considerados na preparação das demonstrações ~
financeiras, tendo os mesmos sido contabilizados e divulgados de acordo com o
normativo contabilístico aplicável. Não temos conhecimento de quaisquer litígios ou
açoes em que a Entidade esteja envolvida para alem das situaçoes de que vos demos
conhecimento.
2.7 Foram cumpridas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades
respeitantes a impostos e contribuições, vencidas ou não, diferidas ou contingentes
(verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do
balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas. Foram
igualmente cumpridas todas as obrigações impostas pela legislação relativa ao
planeamento fiscal abusivo, que estabelece deveres de comunicação, informação e
esclarecimento às autoridades fiscais.
2.8. Não temos conhecimento de qualquer situação que configure eventuais operações
suscetíveis de ser qualificadas como de branqueamento de capitais ou de financiamento
do terrorismo nos termos da Lei em vigor sobre a matéria e confirmamos ainda que, até
à presente data, não ocorreram quaisquer situações desta natureza que requeressem ser
reportadas às autoridades competentes.
2.9 Colocámos à vossa disposição os livros de atas das reuniões dos órgãos sociais da
Entidade e os resumos de todas as deliberações tomadas por esses órgãos em reuniões
recentes e relativamente às quais ainda não foram preparadas as respetivas atas.
Confirmamos que as últimas reuniões realizadas pelos órgãos sociais foram reunião do
Conselho Diretivo de dia 10 de Março de 2020

—

ata n° 6/2020.

2.10 Não temos conhecimento da existência de situações resultantes de inspeções, litígios
ou outras situações contenciosas relativamente à área fiscal e parafiscal, nem de
eventuais correções das declarações da Entidade, resultantes da possibilidade das
autoridades efetuarem a sua revisão, que possam ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras.
2.11 Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer, incluindo os que
possam afetar a continuidade das operações, estão cobertos por seguros contratados por
capitais suficientes.
2.12 Não temos projetos ou intenções (exceto quanto ao indicado na Nota 8.2.7 do anexo):
•

que possam afetar de uma forma significativa a classificação ou o valor por que
se encontram refletidos os ativos e passivos constantes das demonstrações
financeiras;

•

que possam pôr em causa a continuidade das operações da Entidade;
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•

de abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções
dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor de
inventários, nem perdas de valor de ativos.

2.13 Confirmamos que não existem acordos verbais que possam ter efeito material nas
quantias reportadas nas demonstrações financeiras.
2.14 Não existem compromissos assumidos com transações futuras que possam originar
responsabilidades para a Entidade.

3. Matérias adicionais
Justificação de uma alteração voluntária de uma política contabilística

É nossa convicção que o não recoril-jecimento como proveitos de orçamentos futuros para
cobertura de prejuízos da ADM e a reclassificação de passivos de acréscimo de gastos
em divida a fornecedores da divida da ADM, bem com as correções desta politica
efetuadas a anos anteriores, é mais adequada face a utilizada em anos anteriores pelo
facto de espelha as reais necessidades de financiamento do Instituto, O efeito da
alteração encontra-se divulgado na Nota 8.2.2 e 8.2.32 do Anexo.
Consistência de políticas contabilísticas
As políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras do
exercício findo em 31.12.2018, à exceção da situação descrita no parágrafo anterior, são
adequadas e foram aplicadas de forma consistente entre os exercícios, sendo a sua
divulgação apropriada tendo em consideração os requisitos do normativo contabilístico
aplicável.
A Entidade encontra-se perante situações com impacto potencial na capacidade da
mesma continuar a operar e o órgão de gestão divulga as suas intenções para fazer face
à situação
Confirmamos-vos que todas as situações que temos conhecimento e que podem colocar
dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade prosseguir em continuidade,
incluindo os planos do órgão de gestão, estão incluídas no Relatório de Gestão.
Imparidade de ativos
Foi-vos dado conhecimento dos critérios estabelecidos para levar a cabo testes de
imparidade e, se necessário, para quantificar e reconhecer eventuais perdas por
imparidade que sejam necessárias para reduzir os ativos, em particular, as contas a
receber e os inventários, às suas quantias recuperáveis. Entendemos que os referidos
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critérios são adequados e que as respetivas divulgações nas demonstrações financeiras
são completas e verdadeiras e apropriadas.
Não estão evidenciadas nas demonstrações financeiras despesas confidenciais ou não
documentadas

~

Confirmamos que não foram reco~ecidas despesas que devam ser consideradas
confidenciais ou não devidamente documentadas.
Suporte documental dos registos
A Entidade não registou e/ou pagou quaisquer quantias que se encontrem suportadas
por documentos que não cumpram, em termos formais ou de facto, os requisitos legais
vigentes, ou que não traduzam transações efetivas realizadas pela mesma.
Todas e apenas as transações efetuadas e eventos sujeitos a registo contabilístico,
ocorridos no decurso do exercício, se encontram devidamente suportados e refletidos
nos registos contabilísticos da Entidade em 31.12.2018.
Advogados com quem a Entidade trabalha
Tomámos em consideração, entre outros aspetos, as informações prestadas pelos
advogados com quem a Entidade tem relações (dentro e fora do território nacional), pelo
que confirmamos que é completa a lista destes advogados que vos foi fornecida) a saber:
MP ABS sociedade de advogados, RL
-

Contratos em incumprimento
Exceto quanto aos contratos relativos aos pagamentos das despesas da Assistência na
Doença dos Militares (ADM) mencionados na alínea c) da Nota 8.2.29 do Anexo, a
Entidade cumpriu as obrigações derivadas de acordos, contratos e de disposições legais
e regulamentares, cujo iricumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente
relevante nas demonstrações financeiras.

-

Existem situações de incumprimento das obrigações fiscais ou parafiscais
Foi-vos dado conhecimento de todas as situações de iricumprimento e de mora ou
diferimento do pagamento de dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos, bem como dos
critérios utilizados no cálculo do imposto devido e na preparação da declaração anual
de rendimentos.
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A Entidade detém ativos em regime de locação financeira
Com exceção dos bens detidos em regime de locação financeira, a Entidade é plena
titular de todos os seus ativos, livres de quaisquer ónus ou encargos, incluindo hipotecas
e penhores, não tendo assumido compromissos perante terceiros, para além dos

‘~c ~

descritos no Anexo às demonstrações financeiras.
Plenitude das contas bancárias
Confirmamos que a Entidade não detém quaisquer outras contas bancárias além das
evidenciadas nos registos contabilísticos.
Divulgação dos documentos de prestação de contas por via eletrónica

É nossa intenção apresentar as demonstrações financeiras e a certificação legal das contas
na página dainternet da Entidade podendo, no entanto, os referidos documentos ser
distribuídos aos acionistas por via eletrónica (e-mail). As nossas responsabilidades, no
que diz respeito à preparação e divulgação das demonstrações financeiras não se alteram
pelo facto destas se encontrarem reproduzidas e divulgadas por meios eletrónicos.

É da

nossa responsabilidade assegurar que qualquer destas publicações apresenta de forma
apropriada a informação financeira e a certificação legal das contas.
Acontecimentos após a data de balanço
Não se verificaram acontecimentos subsequentes a 15 de Setembro de 2019 que
requeiram ajustamentos ou divulgação nas demonstrações financeiras das contas. de
2018.
Acontecimentos entre a data de aprovação das demonstrações financeiras e a data da
DOG
Desde a data de aprovação das demonstrações financeiras, 15 de Setembro de 2019, até
à data desta Declaração, não temos conhecimento da ocorrência de quaisquer factos ou
circunstâncias significativas, para além dos ajustados ou divulgados, que requeiram
ajustamento ou divulgação nas demonstrações financeiras.
Lista das distorções identificadas no ponto 1.8
O efeito das distorções não corrigidas, reportadas por V. Exas. no quadro no ponto 1.8 e
das quais nos deram prévio conhecimento, são imateriais para o conjunto das
Demonstrações Financeiras da Entidade, quer sejam analisadas de forma individual ou
agregada.
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Certificação Legal das Contas / Relatório de Auditoria inclui reservas ou ênfases
Tomámos conhecimento de que a Certificação Legal das Contas em anexo inclui seis
Reservas, três Enfases e duas Outras Matérias.

Sem outro assunto, subscrevemo-nos,

O Conselho Diretivo
Presidente oCO

Fernando Se7atiio

o

Manuel Lopes

Tenente-General

Responsável Financeiro (Contabilista Certificado ou ou ro

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
Introdução
Nos termos das disposições legais, cumpre ao Fiscal Único, com mandato de 2018 a 2022 (iniciado
em 2019), elaborar relatório e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas da
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (doravante denominado IASFA), referentes ao
período findo em 31 de dezembro de 2018.
Em cumprimento do determinado na lei, o Conselho Diretivo do IASFA remeteu através dos
Serviços, em 13 de janeiro de 2020, já com a incorporação de recomendações de ajustamentos
efetuados em 8 de setembro de 2019, o Relatório de Gestão e Contas datado de 15 de setembro de
2019 com ata de aprovação das mesmas de 11 de junho de 2019, para parecer do órgão de
fiscalização que assume as funções de Fiscal Único, o Relatório de Gestão e
Em 13 de novembro de 2017 o IASFA procedeu à atualização do Relatório de Prevenção da
Corrupção e Infrações conexas.

Atividade Fiscalizadora
Dada a data de nomeação enquanto órgão de fiscalização (despacho de nomeação datado de 11
de setembro de 2018 com produção de efeitos a 1 de dezembro de 2018) não foi possível
acompanhar a atividade do IASFA no ano a que respeita a Certificação Legal de Contas. Não
obstante, durante o mês de dezembro, foram feitas visitas aos diversos serviços desconcentrados
em Portugal Continental e efetuado o levantamento dos controlos de inventários e caixa desses
serviços.
Ao longo do exercício, o Fiscal Único desempenhou com regularidade as funções que lhe foram
confiadas, com reuniões com os Serviços e Conselho de Administração, tendo nomeadamente
procedido às verificações que considerou convenientes, apreciado as contas e os actos de gestão
mais relevantes da Entidade. Em particular, o Fiscal Único acompanhou o reforço efetuado pelo
Conselho Diretivo de monitorização dos processos judiciais no sentido de acautelar as situações
como aquela que originou um pagamento em 2018 decorrente da não apresentação de
contestação. De facto, o pagamento foi feito decretado por Tribunal tendo sido efetuado por
execução. A dívida era reclamada pelo Centro Hospitalar de Leiria, EPE, por fornecimento de
medicação em ambulatório aos beneficiários do IASFA/ADM, entre Fevereiro de 2011 e setembro
de 2012, dado que por decisão Judicial, foi julgado que a responsabilidade pelo pagamento da
comparticipação às farmácias era devido pelos Subsistemas até 1 de janeiro de 2013.
O Fiscal Único recebeu do Conselho Diretivo todos os esclarecimentos e informações solicitados.
Até à data do presente Relatório, o Fiscal Único emitiu Parecer aos Intrumentos Previsionais de
2020 e os Relatórios de Execução trimestral do 4T de 2018, 1T, 2T, 3T e 4T de 2019 através de
visitas aos serviços .
Adicionalmente, o Fiscal Único acompanhou os trabalhos atinentes à celebração de Memorando
de Entendimento, já em 2019, para o financiamento da dívida da ADM, na sequência da rutura

com grandes grupos de prestação de cuidados de saúde no País. Adicionalmente, o Fiscal Único
teve conhecimento do pagamento de dívidas em 2019 ao Hospital da Cruz Vermelha, a título de
acontecimentos subsequentes, inicialmente não consideradas nas contas por conterem algumas
desconfomidades.
No encerramento do exercício foi apreciado o relatório de gestão, apresentado pelo Conselho
Diretivo, e completado o exame das contas com vista à sua certificação legal.
As contas lidas em conjunto com o conteúdo da Certificação Legal de Contas, com o qual se
concorda, proporcionam uma adequada compreensão da situação financeira e resultados da
entidade, assim como a execução orçamental da entidade.
O Fiscal Único concorda com as conclusões da Certificação Legal de Contas modificada com seis
reservas que apresenta três ênfases e uma nota em Outras matérias.
Dada a data em que está a ser emitido o presente Relatório do órgão de fiscalização, haverá que
enquadrar que o surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em 11 de março de 2020 e alastrou também ao nosso País onde foi declarado o Estado
de Emergência em 18 de março de 2020. Uma vez que este surto tem impacto social e económico
muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as pessoas, empresas e entidades,
as implicações no relato financeiro podem também ser muito significativos, com efeitos que
dependem da realidade de cada entidade. À data presente, dadas as competências do IASFA em
matéria de Saúde, o mesmo encontra-se abrangido por várias situações atípicas de cuidados,
reforços de natureza orçamental e flexibilidade nas aquisições.
Recomendações
No que concerne ao Relatório de Gestão:
Julga-se que deve passar a consagrar-se:
- a individualização na análise do défice da parcela relativa aos deficientes das Forças Armadas,
que está contida na ADM, dado estes serem uma obrigação do Estado.
- A divulgação dos factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.
No que concerne à estrutura orgânica da Ação Social Complementar (ASC):
O IASFA encontra-se desconcentrado geograficamente em diversos Centros de Apoio Social
(CAS) com várias valências entre apoio domicilíário, habitação, equipamentos sociais, consultas
e subsídios (deixaram de ser permitidos os empréstimos estando em curso o seu reembolso)
confome organograma em baixo:
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Na visita aos diversos Centros detetaram-se procedimentos diversos, não regulamentados, em
várias matérias:
 Controlo de géneros para confeccionar refeições;
 Controlo de stocks de produtos e equipamentos farmacêuticos;
 Controlo de receita diária e depósito da mesma;
 Gestão de fundos de maneio ( e fundos para trocos);
 Controlo da utilização dos equipamentos sociais (campos de jogos, lares, eventos sociais)
e subsequente geração de documento de receita;
 Procedimentos de gestão de contas bancárias e conciliação das mesmas;
 Procedimentos de documentos de aquisição de bens e serviços;
 Verificação periódica das contas correntes e report adequado do incumprimento de
prazos de pagamento / cobrança.
Existe um Regulamento interno de 23 de novembro de 2016 mas, para além de parecer estar
desatualizado do quadro de pessoal efetivo, o mesmo apenas contempla as competências sem
determinar procedimentos uniformes e modelos de documentos. O art.87º prevê que cada CAS e
Centro de Repouso de Porto Santo tenham a sua organização interna individualizada em
regulamentos próprios a serem aprovados pelo Conselho Diretivo, no entanto, sem desprimor
das competências próprias dos CAS e da eventual diferenciação necessária pela valências
prosseguidas, os procedimentos acima elencados devem ser centrais e uniformes e
posteriormente adaptados aos CAS nas suas especificidades.
Deste modo, considera o Fiscal Único que devem ser instituídos mecanismos de regulamentação
das áreas mencionadas sob a responsabilidade do Conselho Diretivo, ouvido o Fiscal Único,
criação de responsabilidade e responsabilização da verificação destes regulamento pelos
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responsáveis dos CAS e criação de auditoria interna que valide o cumprimento destes
regulamentos.
No que concerne à Assistência na Doença aos Militares (ADM):
A estrutura da ADM foi incorporada no IASFA em 2005, tendo um défice de financiamento
siginificativo de cerca de 8,66M€/ano (valor médio apurado com base no montante regularizado
de acréscimos de proveitos de 2010 a 2017, anos em que se verificaram aumentos e diminuições
significativas do valor de acréscimo de proveitos reconhecido).
Apesar de fazer parte do IASFA, mantêm-se o registo de transações entre estruturas internas do
IASFA como se de terceiros se tratasse, incluindo o reconhecimento de dívidas internas de cerca
de setecentos mil euros. Recomenda-se a implementação de um sistema de contabilidade de
gestão com o desenho das transações de molde a colmatar estas irregularidades.
Os recursos humanos e materiais da ADM confirmaram-se ser insuficientes, tendo sido
necessário recorrer ao empréstimo de elementos dos Ramos para assegurar o registo da faturação
das entidades parceiraso ou protocoladas na assistência aos Militares. Recomenda-se o reforço
dos recursos.
Por outro lado, considera-se que os meios informáticos existentes são insuficientes para coligir os
dados necessários para o controlo da faturação e o seu confronto tanto com os atos médicos,
equipamentos, fármacos faturados, como dos beneficiários efetivos e a pagar as contribuições
devidas. Recomenda-se a adequação dos meios existentes.
Decorrente dos processos de validação da faturação recebida, são identificados valores materiais
faturados indevidamente, pelo que se recomenda a validação das faturas com vista a diminuir o
risco de pagamento de dívidas indevidas.
Também nesta orgânica constata-se a necessidade de uma regulamentação das tabelas a praticar
(à semelhança da ADSE) e uma auditoria interna que proceda à sua validação sistemática.
Não obstante, apesar de ainda estar em curso com o apoio da Direção Geral do Orçamento a
verificação e cruzamento de beneficiários e respetivas retenções no sistema público, constatou-se
que a identificação concreta dos beneficiários a cada momento, o seu reconhecimento enquanto
tal junto da entidade empregadora para os devidos descontos a efetuar no processamento de
vencimentos e o procedimento de entrega por parte destas dos descontos efetuados, apresenta
fragilidades de controlo interno, pelo que se recomenda um reforço dos procedimentos de
controlo dos beneficiários ativos e das quotas entregues por conta destes beneficiários.
Foi detetado que faz parte da dívida um conjunto de faturação, com base na análise da legislação
e das recomendações do TdC, que não dever ser atribuída ao IASFA. Alguma dessa dívida
assenta em protocolos contratualizados pelo IASFA, assumindo-se assim, responsabilidades para
este. Recomenda-se a clarificação desta matéria e que sejam encetadas medidas para rejeitar a
faturação que não deva ser aceite assim como desreconhecimento da dívida que esteja nas contas.
Verifica-se que os CAS estão a emitir fatura à ADM pelos Atos médicos prestados. Dado que
numa prestação de contas única não faz sentido existirem dívidas internas, e atenta a necessidade
de controlo dos atos médicos praticados por beneficiário, recomenda-se a criação de um processo
de controlo informático, que possa carregar os dados dos atos na base de dados da ADM, mas
nunca por via da faturação.
Verifica-se a inexistência de mensuração das responsabilidades assumidas pelo IASFA em sede
das contribuições dos seus associados por questões de saúde futuras. Tendo presente o
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envelhecimento da população, em termos gerais, os preços de tratamentos de doenças, poderá
não ser prudente a inexistência desse cálculo e a constituição de reservas para cobertura da
concretização dessas responsabilidades.
Elencam-se de seguida algumas fragilidades detetadas detetadas na faturação recebida da ADM:
 verificação do detalhe das faturas pouco regular (falta de pessoal e muito volume de
faturação) => correções materiais decorrem da verificação efetuada;
 dado o volume de faturação recebida, não é possível cumprir com todos os passos de
controlo e verificação do circuito de processamento da faturação, logo, só se fazem por
amostragem que priveligia as relacionadas com os atos que têm validação prévia. O
sistema tem algumas validações automáticas, mas são diminutas;
 o processo é muito manual e sem integrações que facilitariam o processo de registo ou lhe
garantam maior segurança; ao ter muitos passos repetidos e manuais, aumenta a
propenção para o erro. A evidência dos processos de rotina feitos pela aplicação fica
apenas registada em sistema, enquanto que relativamente aos controlos manuais que a
ADM realiza não fica qualquer evidência;
 a aplicação existente de controlo apenas está a emitir alertas para a faturação da
estomatologia, as restantes especialidades não têm a visualização e alerta do limite de atos
médicos por beneficiário controlado;
 as guias de Tratamento têm assinatura do beneficiário, mas o IASFA não tem meios de
validar essa assinatura, no entanto, foram identificados pelos Serviços, casos de guias sem
assinatura ou com assinatura de alguém que não o beneficiário;
 os cartões do IASFA têm um código de barras, mas não servem na prática para qualquer
validação;
 os prestadores de serviços têm agora acesso à plataforma do IASFA para verificação da
validade do cartão do beneficiário, mas continuam a faturar com cartões caducados ou
extintos;
 a plataforma não dá acesso ao número de atos similiares já praticados pelos beneficiários,
logo, os prestadores de serviços podem faturar acima do limite permitido;
 dado o desfazamento entre a faturação, recebimento e processamento da faturação no
IASFA, não se encontra em dia o controlo dos atos médicos já comparticipados;
 à data da auditoria no terreno, informou o IASFA que continuam a receber faturação dos
CAS, mas não as estão a processar. Dado não ter sido recebida qualquer orientação formal,
não estão a devolver a faturação (várias caixas de faturas na ADM por processar);
 de acordo com informação trnasmitida pelos serviços, os factorings são aceites pela Sede,
e comunicados à ADM o que levanta alguns problemas práticos, dado que depois de feito
o ficheiro para pagamento (após processamento da faturação e constituidos ficheiros para
pagamento) o sistema não permite alterar dados, e fica gravado o NIB associado à
entidade na altura da criação do ficheiro como demoram a pagar, pode dar-se o caso de
aceitarem o factoring e continuarem a pagar ao prestador de serviços.
 nenhum dos documentos verificados contém menção ao enquadramento legal da despesa
(tipo de Ato médico, enquadramento da tabela de comparticipação);
 os cuidados respiratórios deveriam, desde sempre, e como já reconhecido pelos serviços,
ser um encargo do SNS, no entanto, existem situações aceites pelo IASFA;
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as faturas das farmácias da Associação Nacional de Farmácias (ANF) são pagas até ao dia
10 do mês seguinte à entrega de documentação (dia 20), antes da validação da
documentação de suporte, devido à exigência do protocolo entre as duas entidades.
Quaisquer situações anómalas são corrigidas no pagamento seguinte. Assim, numa
primeira fase o IASFA pode incorrer em despesas não conforme;
Decorrente da amostra documental de despesa, verificou-se que os próprios prestadores
de serviços estão a faturar com atrasos consideráveis ao IASFA - ADM;

Conclui-se que existe uma insuficiência de cobertura da Ação Social Complementar, com défice
situado atualmente na ordem dos 3,4M€ em 2018 (pág. 6 do Relatório de Gestão) dada a
diminuição das transferências do Estado que visam compensar a suspensão das quotas dos
beneficiários para a ASC.
No que concerne ao Sistema de controlo interno e dados de cadastro:
Recomenda-se um enfoque no estabelecimento de medidas que garantam:
 dados de beneficiários atualizados e controlados com as entidade empregadoras,
tempestividade e cruzamento com beneficiários ativos (e seus familiares) e contribuições
efetivas;
 verificação tempestiva de pedidos de reembolsos e cruzamento com beneficiários ativos
no espaço e no tempo dos atos a que respeitam os pedidos de reembolsos ou faturação
das entidades prestadoras /instituições;
 dados de cadastro de imóveis titulados ou sob gestão do IASFA atualizados (isto é,
assegurar que imóveis, tanto ocupados como devolutos, mas em particular no caso dos
primeiros, se encontram na titularidade do IASFA);
 contratos de arrendamento ativos para cada ocupação existente de imóveis do IASFA ou
sob a sua gestão;
 melhoria no cadastro dos dados dos ocupantes, particulares ou empresas;
 medidas de controlo de incumprimentos e atuação tempestiva sobre os infratores;
 implementação do sistema de inventário permanente dos inventários com validade dos
produtos de natureza farmacêutica.
Recomenda-se a atualização da versão 3,0 do Relatório de Prevenção da Corrupção e Infrações
conexas emitido em 13 de novembro de 2017 pelo IASFA.
No que concerne ao sistema contabilístico:
Constata-se uma insuficiência no cruzamento e corte de operações de dados que são geradores
de várias incongruências na informação de que se destacam:
 Falta de atualização do cadastro e correta classificação dos imóveis quanto ao seu uso;
 Os imóveis arrendados a pessoas coletivas, por não se enquadrarem no âmbito da Ação
Social Complementar, deveriam ser reclassificados para Investimentos Financeiros
(Propriedades de Investimento).
 Gestão de imóveis com a gestão da faturação e controlo dos contas correntes – consistência
com os dados das dívidas e contas correntes na contabilidade;
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Gestão de viaturas e dados matriciais – falta de conciliação decorrente da falta de
informação no mapa de imobilizado que permita cruzar a informação com os registos
junto da autoridade Tributária;
Consistência com registos prediais e matriciais de imóveis com a identificação de um ID
comum que permita o cruzamento – idem para bens financiados;
Melhoria da movimentação de documentos dispersos (incluindo conciliações bancárias)
que tenham que estar centralizados na gestão de arquivo da Sede do IASFA – para
assegurar verificação de contas bancárias, depósitos, pagamentos, etc;
Necessidade de ter procedimentos para assegurar a regular consideração das cauções de
obras e afins depositados em contas bancárias;
Verifica-se que na caixa os procedimentos de controlo não são uniformes, e os valores
contados pela APPM não coincidem com os valores reportados em folhas de caixa.
Recomenda-se a criação de procedimentos uniformes e transversais para todas as caixas;
Manutenção dos esforços de reforço dos procedimentos de controlo das contas a receber,
por entidade e antiguidade, por forma a ser possível identificar o valor correto em dívida,
a sua cobrabilidade e a sua cobertura por provisão;
Dado o fato da não existência de mapeamento central de eventos pelos espaços
geograficamente distintos com um processo de autorização expresso, é possível a
existência de prestações de serviços não faturadas, para além da possibilidade de
existirem prestações de serviços nos CAS que extravasam as competências e finalidades
do IASFA;
Foram identificados registos de gastos em contas indevidas, decorrente da utilização de
um plano de contas partilhado por todos os ramas. Recomenda-se maior acuidade nos
registos contabilísticos.

O arquivo da Contabilidade foi objeto de profundas melhorias em 2019, mas subsistem alguns
aspetos a melhorar de que se destacam:
 Parte do arquivo encontra-se nos CAS => deveria estar regulamentada a necessidade de
arquivo digital centralizado;
 As guias de receita devem ter o mês de referência e serviço prestado (situação corrigida
no final de 2019);
O balancete analítico não cruza para as Demonstrações financeiras pela necessidade de anular
transações internas que estão a inflacionar custos e proveitos.
Não existem balancetes de terceiros individualizados por entidade que sejam extraíveis do
sistema contabilístico e os interface existentes não cumprem com o corte de operações pelo que
não permitem a comparabilidade dessas bases com as contas de terceiros existentes no balancete
da contabilidade. Recomenda-se uma forte reformulação do sistema contabilístico para assegurar
a plenitude, mensuração (corte de operações) e apresentação.
No que concerne às Demonstrações Financeiras:
Durante o ano de 2019 encontrava-se em implementação o SNC-AP, não obstante, apesar do
referencial contabilístico em 2018 ser o SNC-AP, o IASFA apresentou contas em POCP.
Considera-se que poderão apresentar-se como situações dificeis de implementar as seguintes
Normas para as quais se realça a importância:
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NCP 5 Ativos Fixos Tangíveis e NCP 8 Propriedades de Investimento;
NCP 6 Locações – dado o vasto leque de situações a cadastrar e divulgar;
NCP 10 – Inventários – não existem medidas definidas de controlo centralizado ou sequer
desconcentrado desta matéria;
NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços

No que concerne à disciplina orçamental:
 O mapa de execução orçamental da despesa não apresenta despesas pagas de anos
anteriores, o que contradiz a existência de dívidas por pagar, tendo o IASFA informado
que as despesas de anos anteriores estão a ser identificadas na execução orçamental
através da alínea e subalínea e confirmou a existência de um erro no mapa. Desta forma,
a leitura do montante de despesas de anos anteriores que onera a execução orçamental de
2018 está dificultada, e não cumpre a estrutura do mapa oficial, recomenda-se a correção
desta situação com a implementação do SNC-AP.
 Decorrente das alterações de estrutura e de fonte de financiamento registadas nos últimos
anos, o mapa de controlo orçamental da receita não estava a apresentar corretamente os
valores de receita por cobrar de anos anteriores, o que levou inclusivamente a não ser
possível a cobrança de receita emitida desde 2015. A situação ficou sanada no final de
2018, tendo o IASFa recuperado a receita por cobrar que se encontrava em aberto na
reconciliação bancária (aproximadamente 3M€). no decorrer do exercício de 2018, a
análise da receita por cobrar encontrava-se prejudicada pela situação acima exposta.
 Recomenda-se que o IASFA continue os esforços já encetados para atualização das
assinaturas autorizadas junto das instituições bancárias, nomeadamente, junto da CGD,
que reporta como ativa um membro que já não faz parte do Conselho Diretivo à data da
prestação de contas, e que sejam verificadas junto da respetiva instituição financeira a
situação das contas bancárias que aparecem no Mapa do Banco de Portugal sem
correspondência
para
a
contabilidade:
PT50003508220004708820010
e
PT50003508220004717490064.
 Adicionalmente, devem encetar-se os procedimentos para a obtenção da autorização para
a exceção do princípio da unidade de tesouraria emanada do IGCP.
 Recomenda-se que as Alterações Orçamentais detenham uma aprovação formal, de
acordo com a delegação de competências em vigor, em cumprimento estrito das normas
legais. Ressalve-se que no decorrer de 2019 o IASFA procedeu à implementação de
melhorias neste procedimento, passando a coligir as alterações registadas e submetendoas a aprovação do consleho diretivo, até à delegação de competências ser aprovada;
 O registo de compromissos do exercício referentes ao valor em dívida encontra-se
prejudicado pela inexistência de Fundos Disponíveis. Como tal, o valor expresso em
compromissos é inferior aos encargos assunidos pelo IASFA.
 Recomenda-se a melhoria do procedimento de registo em Ata das reuniões do Conselho
diretodo, decorrente da identificação de flahas ao nível da coerência de datas e numeração
das mesmas;
 O valor reconhecido em contas correntes da classe 0 dos compromissos futuros ou das
responsabilidades contingentes é diminuto, pelo que se recomenda maior acuidade no
registo integral dos compromissos plurianuais.
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Necessidade de melhoria dos procedimentos de contratação e registo de cauções e
garantias.
Recomenda-se a divulgação das matérias contidas no parágrafo 34 da NCP 27 —
Contabilidade de Gestão, nomeadamente, divulgação da informação prevista nas alíneas
a), b), c) e d) do respetivo paragrafo.

No que concerne a questões de natureza fiscal:
O Fiscal Único recomenda que seja avaliada a incidência de IVA na faturação de cedência de
espaços e organização de eventos promovida pelos CAS.
Parecer
Face ao que antecede, e apreciado o Relatório de Gestão e Contas do IASFA, tendo presente o
conteúdo da Certificação Legal das Contas, o Fiscal Único é de parecer que a Tutela:
a)

Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2018, tal como foram
apresentados pelo Conselho Diretivo;

O Fiscal Único regista ainda com apreço a colaboração prestada pelo Conselho Diretivo, bem
como a disponibilidade sempre demonstrada, pelos responsáveis pelas Direções e Serviços e
pelos colaboradores do IASFA, que teve necessidade de contactar no exercício das suas funções.
Lisboa, 30 de abril de 2020
APPM – ANA CALADO PINTO, PEDRO DE CAMPOS MACHADO,
ILIDIO CESAR FERREIRA E ASSOCIADOS, SROC, LDA
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
representada por:

________________________________________________________
Ana Calado Pinto
(ROC N.º 1.103)
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