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MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
INSTITUTO DE At.AO SOCIAL DAS FORCAS ARMADAS, I.P.
CONSELHO DIRETIVO

DELIBERA�AO N,2 5/2019

Considerando que o Regulamento lnterno do IASFA, I.P., em vigor, data de 2016, e se mostra
necessaria a sua revisao e atualizar;ao, em virtude da alterar;ao das unidades organicas flexiveis
pelo Despacho n J! 2992/2018, de 07 de marr;o, o Conselho Diretivo delibera aprovar o
regulamento interno, em anexo, nos termos do disposto na parte final do n. !! 1 do artigo 12!!,
da Lei n.!! 3/2004, de 15 de janeiro, na sua versao atual dad a pelo Decreto-Lei n. !! 96/2015, de
29 de maio, com imediata entrada em vigor.
0 anterior Regulamento lnterno e revogado.
Mais se delibera que o presente Regulamento lnterno deve ser disponibilizado a todos os
colaboradores do IASFA e publicado no sitio do IASFA na Internet.

Lisboa, 14 de marr;o de 2019
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TfTULO I

Normas gerais
CAPfTULO I

Objeto e ambito de aplica!j:ao
Artiga 1. 2
Objeto

O presente regulamento define a organiza�ao e o funcionamento das unidades, assim coma as
competencias das unidades organicas do IASFA, I.P., de acordo com o previsto no n. 2 3 do artigo
1. 2 da Portaria n.!! 189/2013, de 22 de maio (Estatutos do IASFA, I.P.).
Artiga 2. 9

Ambito de aplica�ao

As disposi�oes contidas neste Regulamento aplicam-se a todas as unidades organicas do IASFA,
I.P., sem prejuizo do disposto no artigo 84. 2 .
CAPfTULO II

Organiza�ao interna
Artiga 3. 9
Divisoes

1. Para alem das unidades organicas previstas no n. 2 1 do artigo 1. 2 da Portaria n.!! 189/2013,
de 22 de maio, a organiza!;a0 interna do IASFA, I.P., compreende as seguintes divisoes:
a) Divisao de Apoio Social (DAS);
b) Divisao de Turismo e Lazer (DTL);
c) Divisao de Gestao do Patrimonio (DGP);
d) Divisao de Gestao de Prestadores (DGESP);
e) Divisao de Gestao de Beneficiarios e Beneficios (DGBB);

2.

As divisoes mencionadas no ponto anterior, foram criadas pelo Despacho n. !! 9404/2013,
de 9 de julho, e alteradas pelo Despacho n. !! 2992/2018, de 07 de mar!;0, nos termos do
previsto no n. !! 2 do artigo 1. 2 da Portaria n. 2 189/2013, de 22 de maio.

1

•
-

Regulamento lnterno do IASFA, I. P.

Artigo 4. Q
Dependencia
1. Dependem da Dire�ao de Servi�os de A�ao Social Complementar as seguintes divisoes:
a) Divisao de Apoio Social;
b) Divisao de Turismo e Lazer;
c) Divisao de Gestao do Patrim6nio.
2. Dependem da Dire�ao de Servi�os de Assistencia na Doen�a aos Militares das For�as
Armadas as seguintes divisoes:
a) Divisao de Gestao de Prestadores;
b) Divisao de Gestao de Beneficiarios e Beneficios.

TfTULO II
Servi�os Centrais
CAPfTULO I
Dire�ao de Servi�os de A�ao Social Complementar (DSASC)
Artigo S, Q
Organiza�ao da DSASC
1. A estrutura organica da DSASC compreende:
a) Secretariado;
b) Divisao de Apoio Social;
c) Divisao de Turismo e Lazer;
d) Divisao de Gestao do Patrim6nio.
2. A DSASC e dirigida por um militar (COR/CMG) au por um funcionario civil (Tecnico
Superior), com as competencias necessarias para o desempenho da fun�ao.
SEC�AO I
Artiga 6. 2
Secretariado da DSASC

0 Secretariado tern por missao executar os procedimentos administrativos conducentes a
rece�ao, tratamento, arquivo e expedi�ao de toda a correspondencia da DSASC, competindo
lhe nomeadamente:
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a) Processar o registo e classificac;ao de todos os documentos com origem interna e
externa, com base no suporte informatico de apoio, submete-los a despacho do Diretor
da DSASC e distribui-los pelas respetivas divisoes;
b) Organizar o arquivo da DSASC, procedendo a triagem da documentac;ao para eliminac;ao
ou transferencia para o arquivo inativo, no final de cada ano;
c) Organizar e manter atualizadas as relac;oes de material a carga da DSASC;
d) Coordenar todo o apoio administrative e logistico das divisoes.
SEC<;AO II
Divisao de Apoio Social (DAS}

Artigo 7. !!
Organiza�ao da DAS

1. A organizac;ao da DAS

e a seguinte:

a) Area Tecnica de Ac;ao Social;
b) Setor Administrativo;
c) Setor do Antigo Cofre de Previdencia das Forc;as Armadas.

2. A DAS e chefiada por um militar {COR/CMG ou TCOR/CFR) ou por um funcionario civil
{Tecnico Superior), com as competencias necessarias para o desempenho da func;ao.

Artigo 8. 2
Competencias da DAS

A Divisao de Apoio Social (DAS) exerce as competencias previstas na alinea a) do n. !l 4 do
Despacho n. !l 2992/2018, de 07 de marc;o.
Artigo 9. 2
Area Tecnica de A�ao Social

A Area Tecnica de Ac;ao Social compete:

a) Realizac;ao de estudos visando o conhecimento da familia militar e os problemas
especificos com que se defronta;
b) Estudar e propor a implementac;ao de novas modalidades de intervenc;ao e apoio social
tendo como finalidade a adequac;ao das modalidades de ac;ao social complementar a
evoluc;ao socioecon6mica dos beneficiarios;
c) Emissao de pareceres de natureza tecnica que lhe sejam solicitados dentro da sua area de
competencia;
d) Propor para despacho superior a atribuic;ao e revisao de subsidies e comparticipac;oes
submetidas pelos Tecnicos Superiores de Servic;o Social dos Centros de Apoio Social;
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e) Elaborar e propor a defini!;ao dos quadros normativos orientadores da atividade de A�ao
Social;
f) Gerir as listas de candidatos e validar tecnicamente os processos de candidatura e de
admissao as estruturas residenciais para pessoas idosas(ERPI) elaborados pelos Tecnicos
Superiores de Servi�o Social dos Centres de Apoio Social;
g) Avaliar e supervisionar o funcionamento e qualidade dos servi�os prestados nos
equipamentos sociais;
h) Promover o desenvolvimento tecnico e propor a implementac;ao de novas m6dulos do
Sistema de lnforma�ao da A�ao Social Complementar;
i) Elaborar o planeamento e o correspondente projeto orc;amental das atividades da DAS;
j) Efetuar a recolha e tratamento dos dados estatisticos relativos a sua atividade;
k) Participar na elaborac;ao do piano de atividades, relat6rio de atividades do IASFA, I.P. e
Anuario estatistico da Defesa;
I) Exercer a supervisao tecnica da A!;ao Social dos Centros de Apoio Social;
m) Promover, em colaborac;ao com o Gabinete de Recursos Humanos, a forma!;ao e
atualiza�ao profissional dos colaboradores de ac;ao social.
Artigo 10. !!
Setor Administrative
1. Ao Setor Administrativo compete:
a) Processar a inscric;ao, registo e atualizac;ao dos dados de cadastro dos beneficiaries em
articula!;ao com os Centros de Apoio Social, Divisoes da Direc;ao de Servh;os de Ac;ao
Social Complementar e em coordenac;ao com o Gabinete de Sistemas de lnformac;ao e
Comunicac;oes;
b) Analisar os pedidos de regularizac;ao de beneficiarios familiares em situa!;ao de uniao de
facto e submeter a despacho superior;
c) Analisar os requerimentos de inscric;ao coma beneficiarios titulares e submeter a
despacho superior;
d) Proceder a recolha, sintese e divulgac;ao interna e externa de informa!;ao especializada
sabre a!;ao social;
e) Organizar ficheiros e outras bases de apoio informativo sabre legisla�ao com interesse
para as suas atividades;
f) Proceder a recolha, analise, selec;ao e divulga!;ao as entidades competentes de dados
estatisticos;
g) Analisar e validar as propostas elaboradas pelos Centres de Apoio Social de habilitac;ao
a Comparticipa!;ao de Apoio Escolar;
h) Elaborar e manter atualizado o registo dos beneficiaries com apoio escolar e respetivos
quantitativos atribuidos;
i) Efetuar o processamento dos subsidios e comparticipac;oes;
j) Analisar e propor superiormente o articu\ado dos protocolos a celebrar com entidades
publicas e privadas;
k) Analisar e gerir os pedidos de cedencia de material ortopedico/a judas tecnicas;
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I)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Efetuar a gestao do material ortopedico/ajudas tecnicas a carga em articula�ao com os
Centres de Apoio Social, e submeter superiormente as propostas de aquisi�ao e
repara�ao de produtos de apoio elaboradas pelos Centros de Apoio Social;
Receber e organizar a estatrstica dos atos medicos praticados nos pestos clinicos
dependentes dos Centres de Apoio Social do IASFA, I.P.;
Efetuar a recolha e tratamento dos dados estatisticos relatives a sua atividade;
Controlar as amortiza�oes provenientes dos emprestimos concedidos aos beneficiaries
do IASFA, I.P., antes da entrada em vigor do Decreto-lei n}' 35/2016, de 29 de junho;
Efetuar o controlo mensal das amortiza�oes de emprestimos e enviar para os Ramos
(militares no ativo) e para a CGA (militares na reform a) os ficheiros de descontos mensais;
Enviar ao Gabinete de Planeamento, Gestao Financeira e Oq;amento as listagens de
recebimentos relativos as presta�oes mensais pagas para amortiza�ao dos emprestimos
concedidos;
Notificar os beneficiaries que tern presta�oes em atraso ou tern direito a restitui�oes;
Elaborar informa�oes com propostas de regulariza�ao relativas a emprestimos
considerados irregulares, nomeadamente na situa�ao de suspensos por falecimento dos
beneficiarios ou suspenses para contencioso;
Elaborar os mapas de sintese estatistica e de movimentos de emprestimos, assim coma
os mapas mensais e anuais solicitados pelas entidades competentes;
Efetuar as opera�oes necessarias para manter em permanente atualiza�ao o sistema
informatico de apoio a esta atividade em articula�ao com o Gabinete de Sistemas de
lnforma�ao e Comunica�oes.

2. O Setor Administrative e chefiado por um militar (SMOR ou SCHF) ou por um funcionario
civil (Coordenador Tecnico), com as competencias necessarias para o desempenho da
fun�ao.
Artigo 11.!�
Setor do antigo Cofre de Previdencia das For�as Armadas {CPFA)
1. 0 Setor do antigo Cofre de Previdencia das For�as Armadas (CPFA) exerce as suas
fun�oes no estrito cumprimento do Decreto-lei n.!! 42945, de 26 de abril de 1960
(estatutos do CPFA), nomeadamente:
a) Gerir, em articula�ao com a Sec�ao de Apoio a Familia da Marinha, os Delegados de
Apoio a Familia do Exercito, a Sec�ao de A�ao Social da For�a Aerea e os beneficiarios
civis, toda a documenta�ao necessaria e enviada pelos beneficiaries do subsidio
pecuniario unico;
b) Verificar a conformidade dos documentos requeridos para liquida�ao de encargos;
c) Processar e enviar para despacho superior a liquida�ao dos subsidies pecuniarios unicos
e as liquida�oes de encargos;
d) Enviar, para o GPGFO, o ficheiro e eventual Cl para liquida�ao dos subsidies.
e) Enviar, para despacho superior, todos os pedidos de aumento ou redu�ao de subsidio;
f) Rececionar e guardar as declara�oes testamentarias;
5
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Artigo 21.2
Setor de Estudos e Projetos

1.

O Setor de Estudos e Projetos tern por missao a concer;ao dos projetos e a colaborar;ao na
fase de fiscalizar;ao das obras, competindo-lhe especialmente:
a) Desenvolver os estudos a t e a concer;ao d o s projetos d e execur;ao;
b) Compilar todos os elementos e organizar os cadernos de encargos;
c) Elaborar outros estudos e pareceres tecnicos;
d) Colaborar com o Setor de Obras na fiscalizar;ao das obras;
e) Manter atualizado o arquivo relative a todos os estudos e projetos.

2.

Este setor e chefiado por um militar Oficial Superior ou por um funcionario civil (Tecnico
Superior), com as competencias necessarias para o desempenho da funr;ao.
Artiga 22.2
Setor de Obras

1.

0 Setor de Obras tern por missao colaborar com Setor de Estudos e Projetos no
desenvolvimento dos projetos de execur;ao e fiscalizar a execur;ao das obras autorizadas,
competindo-lhe em especial:
a) Apoiar a elaborar;ao dos Pianos de Obras, dando apoio tecnico na definir;ao das
prioridades;
b) Efetuar vistorias a edificios e equipamentos do IASFA, I.P. e respetivo levantamento das
necessidades de intervenr;ao;
c) Proceder a consignar;ao dos trabalhos relatives a cada obra e desenvolver a sua
fiscalizar;ao;
d) Proceder a recer;ao provisoria e a recer;ao ou recer;oes definitivas de cada obra;
e) Manter atualizado o processo administrativo relativo a cada obra (projeto de execur;ao
e respetivo caderno de encargos, auto de consignar;ao, autos de medir;ao e faturar;ao,
caur;oes, reforr;os, autos de recer;ao, folha de obra e outros documentos
administrativos);
f) Contribuir para manter atualizado o registo das intervenr;oes nos PIASFA e enviar para
a Area do Patrim6nio, as telas finais da arquitetura.

2.

Este setor e chefiado par um militar (SMOR/SCHF) ou por um funcionario civil
(Coordenador), com as competencias necessarias para o desempenho da funr;ao.
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a) Difundir e manter atualizados os normativos do arrendamento das fra!;5es;
b) Promover os concursos para a atribuic;ao de fogos de renda econ6mica e elaborar os
respetivos contratos de arrendamento;
c) Promover medidas relativas ao arrendamento das fra!;5es de renda livre e elaborar os
respetivos contratos de arrendamento;
d) Desenvolver e manter atualizada a base de dados sobre o parque habitacional do IASFA,
I.P., nomeadamente, em relac;ao a situac;ao das frac;oes e dos respetivos inquilinos, com
vista a garantir a informac;ao sabre as capacidades do IASFA, I.P., ao nivel do
arrendamento;
e) Acompanhar e controlar o pagamento das rendas das fra!;5es de habita�ao e de
comercio e servi!;OS (econ6mica e livre), em coordena!;ao com o Gabinete de
Planeamento, Gestao Financeira e Oq;amento (GPGFO), processando as atualiza�oes;
f) Administrar o parque habitacional e efetuar o controlo de limpeza, utiliza!;aO e
manuten!;aO dos espac;os comuns.
g) Controlar a utilizac;ao correta das frac;oes e das partes comuns do parque habitacional e
das instalac;oes de comercio e servic;os, detetando situac;oes an6malas e encaminhando
as para a Area de Apoio Juridico do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo {GACD),
para resoluc;ao;
h) Colaborar na atualizac;ao da legislac;ao que rege o processo de arrendamento do parque
habitacional.
2. A Area de Habitac;ao inclui o Setor de Concursos, o Setor de Arrendamento e o Setor de
Apoio Direto.
3. A Area de Habitac;ao e coordenada por um militar Oficial Superior ou Tecnico Superior, com
as competencias necessarias e adequadas ao desempenho da func;ao.
Artiga 26. 2
Setor de Concursos

1.

O Setor de Concursos, tern por missao processar todos os assuntos relatives aos concursos
para arrendamento no parque habitacional e apartamentos aut6nomos, competindo-lhe
em especial:
a) Processar todos os assuntos relatives aos concursos para atribuic;ao de frac;oes e
apartamentos aut6nomos;
b) Elaborar os respetivos contratos de arrendamento, em coordenac;ao com a area de
apoio juridico do GACD;
c) Proceder a atualiza�ao anual das prestac;oes mensais correspondentes a 2� parcela
referente aos apartamentos aut6nomos;
d) Colaborar na atualizac;ao da legislac;ao que rege o processo de arrendamento dos
predios do IASFA, I.P ..

2.

Este setor e chefiado por um militar (SMOR/SCHF) au por um funcionario civil
(Coordenador), com as competencias necessarias para o desempenho da func;ao.
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1.

2.

1.

Artigo 27. Q

Setor de Arrendamento

0 Setor de Arrendamento tern par missao gerir, processar e controlar todos os assuntos
relativos ao arrendamento das frai;oes de habitai;ao das frai;oes de comercio e servii;os,
competindo-lhe em especial:
a) Elaborar os contratos de arrendamento, em coordenai;ao com a Area de Apoio Juridico
do GACD;
b) Efetuar o controlo mensal relative ao pagamento das rendas do parque habitacional e
proceder a sua atualizai;ao anual;
c) Acompanhar, em coordenai;ao com a Area de Apoio Juridico do GACD, a evolui;ao dos
processes em contencioso, solicitando-lhe informai;ao sempre que necessario;
d) Manter atualizada a relai;ao das frac;oes em relac;ao a situac;ao de arrendamento;
e} Solicitar aos arrendatarios os documentos necessaries para atualizac;ao de processes,
calculo e atualizac;ao de rend as, mantendo-os informados, bem como as entidades que
processam os descontos;
f) Receber e analisar as propostas de arrendamento e elaborar comunicac;ao interna para
despacho superior;
g) Manter permanentemente atualizado o registo da distribuic;ao das chaves do parque
imobiliario;
h) Colaborar na atualizai;ao da legislac;ao que rege o processo de arrendamento do parque
habitacional do IASFA, LP..
Este setor e chefiado por um militar (SMOR/SCHF) ou por um funcionario civil
(Coordenador), com as competencias necessarias para o desempenho da func;ao.
Artiga 28. Q

Setor de Apoio Direto

0 Setor de Apoio Direto, atraves dos seus delegados de zona, tern par missao acompanhar,
verificar, controlar e manter atualizada a situac;ao do parque imobiliario e constituir-se
coma elo de ligac;ao direta, permanente e preferencial com os inquilinos, estreitando e
privilegiando o relacionamento reciproco, competindo-lhe em especial:
a) Manter um acompanhamento permanente e ajustado do parque imobiliario atraves de
visitas regulares;
b) Efetuar o controlo de utilizac;ao correta dos espac;os, nomeadamente das porteiras,
quando existam, do estado de conservac;ao e limpeza das frac;oes, incluindo garagens e
lugares de parqueamento e partes comuns, dos processes de titularidade e da situac;ao
contratual;
c) Visitar regularmente os inquilinos e elaborar relat6rio da visita quando necessario;
d) Receber, controlar e enviar ao GPGFO para pagamento, as faturas de taxas municipais
e outras de entidades, registando os valores totais relatives a esses custos a incluir no
piano de atividades;
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e) Apresentar propostas que contribuam para a melhoria da eficacia na gestao do parque
habitacional;
f) Proceder a entrega e rece!;ao dos fogos dos inquilinos e preencher o respetivo auto de
entrega/auto de rece!;aO.
2.

Este setor e chefiado por um militar (SMOR/SCHF) ou por um funcionario civil
(Coordenador), com as competencias necessarias para o desempenho da fun!;ao.

CAPfTULO II
Dire�ao de Servi�os de Assistencia na Doen�a aos Militares das For�as Armadas (DSADM)
Artigo 29. 2
Organizar;ao da DSADM
1. A estrutura organica da DSADM compreende:
a) Area de Consultoria CHnica;
b) Area de Assessoria e Apoio Tecnico;
c) Secretaria de Apoio a DSADM;
d) Divisao de Gestao de Prestadores;
e) Divisao de Gestao de Beneficiaries e Beneficios.
2. A DSADM e dirigida por um militar ou por funcionario civil com as competencias necessarias
para o desempenho da fun�ao.
SEC<;AO I
Artigo 302
Area de Consultoria Clinica

A area de Consultoria Clinica compete:
a)

Elaborar pareceres medicos relativos a pedidos de autoriza�ao para atos medicos, no
ambito do regime de livre escolha ou regime convencionado;
b) Elaborar pareceres medicos para cuidados de saude e/ou cirurgicos, por falta de meios
tecnicos, em territ6rio nacional e no estrangeiro;
c) Analisar, do ponto de vista clinico, a fatura�ao remetida pelas entidades
convencionadas.
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Artigo 31.!!
Area de Assessoria e Apoio Tecnico

A area de Assessoria e Apoio tecnico compete:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

Elaborar o processo administrativo associado aos cuidados de saude que carecem de
pre-autoriza�ao, em conformidade com as orienta�oes definidas;
Solicitar a emissao de parecer clinico sempre que necessario e aplicavel;
Propor a autoriza�ao de tratamentos de Medicina Fisica e Reabilitar;ao, para alem dos
limites da tabela;
Propor a autoriza�ao de internamentos para alem dos limites constantes nas tabelas
do Regime livre e do Regime Convencionado;
Avaliar as reclamar;oes, dos beneficiarios, referentes as entidades prestadoras de
cuidados de saude;
Garantir o apoio tecnico, em coordena�ao com o GSIC, da aplicar;ao informatica em
USO na DSADM e do Portal da ADM;
Coordenar com os Postos de Atendimento da ADM todos os pedidos efetuados que
impliquem atualizar;ao de dados na plataforma informatica;
Elaborar estudos e preparar dados estatisticos relativos a atividade da ADM;
Manter atualizado um sistema de informar;ao que assegure a gestao das receitas,
tendo em conta a necessidade de garantir, de modo continuado e sistematico, o
controlo do desconto relativo aos beneficiaries;
Manter a operacionalidade dos equipamentos em uso na DSADM, nomeadamente o
equipamento informatico;
Garantir que todos os postos de trabalho reunem as condir;oes necessarias a total
execu�ao de tarefas, nomeadamente pontos de rede e atribuir;ao de correio
eletr6nico;
Manter as listas telef6nicas e de correio eletr6nico atualizadas.

Artiga 32. !!
Secretariado da DSADM
O Secretariado tern por m1ssao proceder a recer;ao, registo, classificar;ao, distribuir;ao e
expedir;ao de toda a correspondencia, assegurando o arquivo e conserva�ao de toda a
documenta�ao, competindo-lhe em especial:
a) Rececionar, classificar, registar e distribuir a correspondencia e documentar;ao
recebidas de 6rgaos exteriores a esta Direr;ao;
b) Expedir a correspondencia e documentos recebidos de 6rgaos internos desta Direr;ao;
c) Proceder ao registo da assiduidade do pessoal civil colocado nesta Direr;ao;
d) lnformar e controlar os pedidos de licenr;a de ferias e outros;
e) Preparar os documentos relativos a atribuir;ao de classificar;oes de servir;o de pessoal
militar e civil;
f) Assegurar o planeamento e controlo das existencias de bens consumiveis;
g) Organizar, preservar e manter atualizado o sistema de arquivo da Dire�ao;
15
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Artiga 39. 2
Setor de Apoio ao Beneficiario

Ao Setor de Apoio ao Beneficiario, compete:
a) Emitir e enviar o respetivo cartao de identifica�ao da ADM, em conformidade com a
inscri�ao efetuada pelos Ramos das For!;as Armadas;
b) Proceder a requisi!;ao dos Cartoes Europeus de Segura na Doen!;a (CESD), requeridos
pelos beneficiaries da ADM;
c) Promover a atualiza!;ao do ficheiro de beneficiario da ADM, em articula!;ao com os
Ramos das For!;as Armadas;
d) Gestao do contact center que procede ao registo e presta todos os esclarecimentos
aos beneficiaries da ADM, no ambito das duvidas e reclama�oes remetidas a ADM,
nomeadamente, atraves da linha telef6nica de atendimento e por via eletr6nica.
Artiga 40. 2
Setor de Regime Livre
Ao Setor de regime livre, compete:
a) Registo da entrada, processamento e verifica�ao das comparticipa!;6es diretas as
despesas com cuidados medicos, enviadas pelos beneficiaries da ADM;
b) Remeter as notas de liquida�ao correspondentes a fatura!;ao processada no ambito do
regime livre escolha para o GPGFO;
c) Emitir declara!;6es individuais de despesas submetidas a ADM nao comparticipadas,
para efeitos de impasto sabre rendimento de pessoas singulares.
Artiga 41. 2
Setor de Lares e Apoio Domiciliario
Ao setor de lares e apoio domiciliario, compete:
a) Gerir as solicita�oes e comparticipa�oes de Lares/Casas de Repouso e Apoio Domiciliario
por Terceira Pessoa dos beneficiaries que se encontrem em situa�ao de dependencia,
acamados de forma cr6nica e permanente ou com quadros de demencia graves;
b) lnstruir o processo de comparticipa!;aO mediante a apresenta!;ao de documentos/meios
de prova por parte do beneficiario ou seu representante.
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Artiga 48.2

Area de secretariado

Compete a esta area do secretariado:
a) Assegurar o secretariado dos membros do Conselho Diretivo do IASFA, I.P. e do GACD;
b} Concretizar as diligencias necessarias para uma correta distribuic;ao do despacho
submetido e despachado pelo Conselho Diretivo;
c} Gerir a agenda dos membros do Conselho Diretivo;
d} Assegurar o planeamento e controlo das existencias de bens consumiveis;
e} Apoiar administrativamente os eventos participados pelo Conselho Oiretivo;
f) Organizar, preservar e manter o arquivo documental geral do gabinete;
g) Organizar as reunioes do Conselho Diretivo;
h) Assegurar a elaborac;ao de todo o expediente relacionado com as suas atribuic;oes.
Artiga 49. 2

Area de planeamento estrategico

1. A area do planeamento estrategico, apoia o CD na programac;ao e estabelecimento das
principais linhas de orientac;ao em que assentara a estrategia, bem coma das ac;oes e
criterios de avaliac;ao que facilitam o alinhamento dos recursos, de modo a corresponder
as expetativas de todos aqueles que serao afetados pelas decisoes estrategicas.
2. Compete a area de planeamento estrategico:
a) Dar suporte ao CO na Formulac;ao da Estrategia, nomeadamente no diagn6stico da
situac;ao do IASFA, I.P., na identificac;ao de oportunidades de melhoria e na analise de
varios contextos, para definic;ao de linhas de ac;ao futura.
b} Apoiar a CD na Programac;ao da Estrategia, realizando a articulac;ao entre os resultados
das analises mencionadas no ponto anterior, para o (re}posicionamento do IASFA, I.P. e
definic;ao de objetivos estrategicos, indicadores de desempenho e respetivas metas.
c) Promover a Operacionalizac;ao da estrategia, concretizada na elaborac;ao de Pianos de
Atividades e na respetiva monitorizac;ao, acompanhando o desempenho de todas as
Unidade Organicas atraves da recolha de indicadores de desempenho.
d} Elaborar Relat6rios/ Paineis de comando peri6dicos, para divulgac;ao de execuc;oes de
indicadores, permitindo identificar tendencias e sinalizar desvios, bem coma a
necessidade de adotar atempadamente medidas corretivas.
e} Apresentar o Relat6rio Anual de Atividades, agregando toda a informac;ao relativa as
Atividades produzidas e evidenciando os desvios encontrados, as causas que os
fundamentam e as medid as de reforc;o de desempenho a adotar futuramente.
f) Apurar a avaliac;ao global de desempenho do IASFA, I.P., apresentado em Relat6rio de
Atividades, atraves do QUAR e das correspondentes taxas de realizac;ao dos parametros
de eficacia, eficiencia e de qualidade.
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Artiga 52. !!
Competencias

0 GPGFO exerce as competencias previstas no artigo 6. !! da Portaria n. !! 189/2013, de 22 de
maio.
Artiga 53.!!
Area de auditoria e de apoio ao utilizador

Esta area tem par missao garantir a supervisao tecnica dos procedimentos legais e demais
instituidos atraves da monitoriza,;ao do sistema informatico em vigor e em missoes de auditoria
e de apoio tecnico aos CAS/CEREPOSA, pugnando, ainda, um constante apoio a forma,;ao dos
diversos intervenientes no processo de opera,;ao do sistema informatico em vigor, competindo
lhe em especial:
a) Cumprir o Plano de Auditorias aprovado;
b) Exercer a autoridade tecnica e realizar auditorias internas no ambito da administra,;ao
financeira;
c) Analisar e avaliar o sistema de controlo interno, bem como a conformidade legal e a
regularidade financeira da gestao financeira dos CAS/CEREPOSA;
d) Garantir um acompanhamento permanente no que se refere as necessidades de
forma,;ao dos utilizadores do sistema informatico em vigor;
e) Garantir a primeira linha de apoio as duvidas dos utilizadores do sistema informatico.
Artigo 54. !!
Area de gestao ors:amental

Esta area tern por missao elaborar a proposta or,;amental do IASFA, I.P., bem coma o controlo
da sua execu,;ao, competindo-lhe em especial:
a) Preparar a proposta or,;amental e as altera,;5es or,;amentais do IASFA, I.P. tendo por
base o Plano de Atividades aprovado superiormente;
b) Promover a execu,;ao e o controlo das dota,;oes atribuidas aos CAS/CEREPOSA e as que
se encontram afetas as Divisoes, acionando os pedidos de altera,;oes or,;amentais e
refor,;os necessarios;
c) Preparar a presta,;ao mensal e trimestral da execu,;ao or,;amental e financeira do IASFA,
I.P. as instancias superiores;
d) Elaborar estudos tecnicos e analises a execu,;ao or,;amental e financeira dos
CAS/CEREPOSA e respetivos desvios, recolhendo dados para o efeito, conducentes a
elabora,;ao de relat6rios peri6dicos para informa,;ao superior e descendente;
e) Assegurar a elabora,;ao de todo o expediente relacionado com as suas atribui,;oes.
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Artiga 78. 2
Secretariado

0 Secretariado tern por missao executar os procedimentos administrativos conducentes a
recec;ao, tratamento, arquivo e expedic;ao de toda a correspondencia enviada para e do G RM
para as diferentes areas do IASFA, I.P. bem como para o exterior, por qualquer via,
competindo-lhe em especial:
a) Submeter a despacho do Chefe de Divisao a correspondencia diaria;
b) Manter atualizado o arquivo do GRM com excec;ao dos documentos relatives aos
procedimentos concursais;
c) Apoiar todas as Areas da Divisao no que a correspondencia diz respeito;
d) Elaborar e enviar a Area de Abastecimentos, as requisic;oes mensais relativas as
necessidades de abastecimento do GRM;
e) lnformar mensalmente o Chefe de Divisao da correspondencia que se encontra
pendente ou nao encerrada.

SEC,AO VI
Gabinete de Sistemas de lnforma�ao e Comunica�oes (GSIC)
Artigo 79. 2
Estrutura organica do GSIC

1. A estrutura organica do GSIC e a seguinte:
a) Area de Apoio ao Utilizador, Audiovisuais e Telecomunicac;oes;
b) Area de Projetos, Sistemas de lnformac;ao e Desenvolvimento;
c) Area de Administrac;ao de Sistemas e lnfraestruturas.
2. O GSIC e dirigido por um funcionario militar ou civil, com as competencias necessarias para
o desempenho da func;ao.
Artigo 8QJ!
Competencias
O GSIC exerce as competencias previstas no artigo 9.2 da Portaria n.2 189/2013, de 22 de
maio.
Artigo 81. 2
Area de Apoio ao Utilizador, Audiovisuais e Telecomunica�oes
A Area de Apoio ao Utilizador, Audiovisuais e Telecomunicac;oes tern por missao a execw;ao de
normas e procedimentos no ambito do suporte ao utilizador, manutenc;ao e configurac;ao de
equipamentos informaticos, apoio audiovisual e servic;os de telecomunicac;6es. Neste contexto,
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i) Elaborar e manter atualizada a documentai;:ao tecnica de explorai;:ao e de utilizai;:ao dos
sistemas;
j) Estudar e analisar solui;:oes comerciais ou de software livre;
k) Assegurar a aquisii;:ao de servi�os de desenvolvimento e de manuten�ao de sistemas de
informa�ao.
Artiga 83.!!

Area de Administra�ao de Sistemas e lnfraestruturas

A Area de Administrai;:ao de Sistemas e lnfraestruturas tern por missao a articulai;:ao entre as
varias valencias tecnol6gicas e a realizai;:ao de atividades de administrai;:ao de tecnologias,
envolvendo redes de computadores, servidores e comunicai;:oes de dados em articulai;:ao com
as restantes areas do GSIC, competindo-lhe em especial:
a) Gerir as infraestruturas de computai;:ao, de virtualizai;:ao, de armazenamento e de
segurani;:a, nomeadamente as alojadas no Datacenter do IASFA;
b) Melhorar e otimizar os recurses e servii;:os disponibilizados;
c) Criar e manter atualizados registos e perfis de utilizadores;
d) Disponibilizar acessos a areas de dados e a servii;:os;
e) Garantir o acesso a perifericos de uso comum;
f) Assegurar a execui;:ao de c6pias de segurani;:a;
g) Realizar ai;:oes de manuteni;:ao preventiva;
h) Garantir a segurani;:a da informai;:ao e efetuar ai;:oes de protei;:ao contra intrusao e
nega�ao de servii;:os.
TfTULO Ill

Equipamentos sociais
Artiga 84.!!

Organiza�ao interna

Os Centros de Apoio Social (CAS) e o Centro de Repouso de Porto Santo (CEREPOSA),
mencionados no artigo 10. 2 da Portaria n. !! 189 /2013, de 22 de maio, tern a sua organizai;:ao
interna individualizada em regulamentos pr6prios, aprovados por deliberai;:ao do Conselho
Diretivo do IASFA, I.P ..
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