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                                                 NÓS….e o IASFA 
  

“Nenhum governo, insisto, nenhum 

governo de qualquer país democrático 

pode aceitar que se ignore a lei, que 

se viole a Lei. E que tudo isso se passe 

para impor os seus critérios aos 

outros” (Mariano Rajoy, Primeiro 

Ministro de Espanha) 

 

Estas palavras poderiam ser dirigidas por qualquer um de nós ao senhor José 

Lopes, professor universitário, que está como Ministro da Defesa Nacional 

quanto ao seu comportamento no que se refere à assunção das 

responsabilidades no que se refere ao sistema da Assistência na Doença aos 

Militares, vulgarmente designado por ADM. 

Foram provocadas dívidas da sua inteira responsabilidade, tal como o 

senhor José Branco seu antecessor no cargo provocou, ao ser ignorada a LEI 

e concretamente o comando legal expresso no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

193/2012 que afirma: “Responsabilidade pelo pagamento O pagamento da 

prestação de cuidados de saúde previstos em diploma próprio, na parte 

excedente ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade 

exclusiva do Estado Português."  

Resulta cristalino neste preceito que o beneficiário nunca é devedor.  

O Ministério da Defesa Nacional é que se tornou “caloteiro”.  

Mas ao não pagar o que deve o senhor Ministro arrastou o bom nome da 

instituição militar e os militares para uma zona negra. Porque não acaba o 

triste espetáculo de nos Orgãos de Comunicação Social se falar no “buraco” 

da ADM, o que está a destruir o moral dos militares, do soldado ao oficial 

general. E citando Napoleão Bonaparte “na guerra, o moral está para o físico 

na razão de três para um”. Igualmente verdade em tempo de paz. 

E identificamos como chegamos a este estado socorrendo-nos do quadro 

seguinte facultado pelo Conselho Diretivo do IASFA; 
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Concretamente quanto mais pagavam os beneficiários menos o Ministro 

pagava para suprir os encargos com a saúde dos beneficiários que por lei estão 

isentos do pagamento de 3,5% sobre o vencimento mensal. Provocando o 

chamado “buraco”. Esse chamado de “buraco” que mais não é que dívidas do 

Ministério da Defesa Nacional. Dívidas que em Dezembro de 2017 orçavam 

os cerca de 60 milhões de euros. Em dezembro de 2018 estima-se que 

ultrapasse os 80 milhões de euros, ou mais. 

E vêm à mente de todo o associado da ASMIR a dúvida: será que não 

assumir os encargos financeiros de acordo com a LEI é de pessoa de bem? 

Obviamente que não é de pessoa de bem! O senhor Ministro está ofendendo 

o princípio da legalidade expresso no n.º 3 do artigo 3.º do Código do 

Procedimento Administrativo e cita-se: “Os órgãos da Administração Pública 

devem atuar em obediência à lei e ao direito dentro dos limites dos poderes que 

lhes forem conferidos e em conformidade com os respetivos fins.” ao não cumprir 

o estatuído no artigo 16.º do Decreto-Lei 193/2012 e não assumir as 

responsabilidades pecuniárias do estado. Porque pretende desviar das 

quotizações dos militares e cônjuges que estes irão pagar em 2018 para 

pagar aos fornecedores de cuidados de saúde a serem prestados em 2018 a 

verba de 37.017.961,00 de euros, parte da dívida dos cerca de 60.000.000 da 

dívida que o Ministério da Defesa provocou. Porque essa verba era devida ser 
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paga pelo Ministério da Defesa Nacional em 2014, 2015 e 2016 por força do 

artigo 16.º do Decreto-Lei 193/2012. 

Afirmamos nós todos e o Presidente do Conselho Diretivo do IASFA acompanha-

nos: quando as despesas da ADM excedem as receitas, cabe ao Estado 

Português nos termos da lei, suportar as despesas. 

E a este propósito cita-se extrato da Ata do Conselho Consultivo de 3 de outubro 

de 2017: “(…) o Presidente do CD/IASFA, I.P referiu igualmente que, como os 

senhores vogais sabem, o IASFA, no âmbito da ADM é meramente um serviço de 

pagadoria, que verifica se as despesas de saúde estão de acordo com o quadro 

legal em vigor.. (…) As despesas decorrem do quadro legal em vigor, definidos pela 

Tutela e Governo. Se as despesas excedem as receitas, cabe ao Estado Português, 

quer logicamente, quer nos termos da lei, suportar as despesas.”  

O Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo do IASFA 

tem razão quanto aos vogais: todos sabem. Só o Ministro e a Secretaria Geral 

da Ministério não querem saber da LEI.  

 

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

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

Código do Procedimento Administrativo, ao não cumprir o estatuído no artigo 

16.º do Decreto-Lei 193/2012 e não assumir as responsabilidades 

pecuniárias do estado, e cita-se o comando legal “Compete aos órgãos da 

Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos”.  

E vamos socorrer-nos de conclusões do Conselho Diretivo do IASFA I.P., para 

provar esta conclusão, Afirma este em documento próprio existirem e cita-se: 

“Atrasos significativos nos pagamentos aos prestadores de cuidados de 

saúde” o que conduz à “Rescisão de acordos por parte de algumas entidades 

convencionadas por pagamentos em atraso” o que leva a que os militares e 

famílias seja discriminados e lhes seja disponibilizado um “Tratamento dos 

beneficiários da ADM como clientes de “segunda linha” nas entidades 

convencionadas devido ao atraso nos pagamentos”. 
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E na mesma senda de todos os vogais com exceção dos representantes da 

Secretaria-Geral e da Direção de Recursos do MDN afirma o Presidente do 

Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Consultivo de forma assertiva a sua 

fidelidade à lei e concretamente ao cumprimento do disposto no artigo 16º do 

Decreto-Lei nº 193/2012 de 23 de agosto. Reiterando o dito pelos vogais militares 

e afirmado na LEI: o Estado Português terá que suportar e através da Secretaria 

Geral do MDN transferir para o IASFA o montante monetário pelos cuidados de 

saúde prestados aos beneficiários que excedesse o valor do auferido pelo 

IASFA/ADM pela contribuição dos beneficiários contribuintes e cita-se: “(…) teve 

sempre por princípio que o necessário reconhecimento da dívida aos 

fornecedores da ADM obrigaria ao reconhecimento em contas a receber do 

seu financiamento por parte do Estado (SGMDN) por manifesta incapacidade 

das suas receitas próprias poderem fazer face a essas obrigações, com base legal 

no artigo 16º do Decreto-Lei nº 193/2012 de 23 de agosto. De igual forma, é 

entendimento do ROC/FU que despesa da ADM, (…) é da responsabilidade do 

Estado, uma vez que excede as receitas próprias do IASFA, sendo razoável o 

procedimento que tem sido utilizado pelo Conselho Diretivo do IASFA de reconhecer 

o correspondente valor a receber subsequentemente do Estado pelo IASFA.” 

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

2017) 

Então só resta exigir ao senhor José Lopes, professor de direito, que está 

como Ministro da Defesa Nacional que cumpra a LEI! 

A ASMIR já requereu ao Ministro da Defesa Nacional informação sobre: 

. Qual o fundamento de facto e de direito da decisão do Senhor Ministro da 

Defesa Nacional em considerar sub-orçamentar a dotação financeira da 

Assistência na Doença aos Militares no Plano de Atividades do IASFA para 

2018? 

A verba orçamentada de 30. 246.175,00 de euros para encargos com a saúde a 

prestar em 2018 é insuficiente para a assunção de responsabilidades durante 

mais de  6 (seis) meses, seja finda em junho de 2018. Porque os beneficiários 

contribuintes irão descontar para a ADM cerca de 53 milhões de euros. 
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- Qual o diploma legal que permite ao Senhor Ministro da Defesa Nacional 

ofender o disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 193/2012? 

Ofensa que consiste em não suportar o Ministério, como é devido e exigido, os 

encargos com a saúde da ADM para o ano de 2018 que se estimam, e só para 

despesas no corrente ano de 2017, superiores a 80.000. 000,00 de euros. E cita-

se parcialmente a LEI: “(…) o pagamento da prestação de cuidados de saúde (…) 

na parte excedente ao pagamento devido pelo beneficiário, é da responsabilidade 

exclusiva do Estado Português.”. 

Ofensa que ainda consiste em desviar das contribuições dos beneficiários em 

2018 a verba de 37.017.961,00 de euros que é parte da dívida do Ministério da 

Defesa, sublinha-se, da ordem dos 60 milhões de euros aos prestadores de 

cuidados de saúde nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Concluindo: 

O Ministério da Defesa Nacional provocou dívidas acumuladas que, e ao 

não ser desde já invertida a prática, até ao final de 2017 irão orçar cerca 

de 80 (oitenta) milhões de euros. Ou mais. 

Pague as dívidas acumuladas desde 2014 conforme a Lei ordena senhor 

Ministro, afirmamos nós!  

Transfira senhor Ministro a verba que for necessária anualmente para 

pagar na íntegra aos prestadores de cuidados de saúde. E não somente a 

verba de 20 milhões de euros responsável pelo acumular de dívidas.  

A LEI é cristalina no teor do artigo 16.º do Decreto-Lei 193/2012. 

Identifique senhor Ministro, mas com clareza, quais os critérios que pretende 

impor, seja na alteração das obrigações pecuniárias dos beneficiários ou nos 

critérios para adquirir ou perder a qualidade de beneficiário e a ASMIR está 

disponível para participar nos trabalhos que se vierem a desenvolver para a 

revisão da legislação relativa ao IASFA, I.P. e ADM. 

A Direção da ASMIR 
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