
24gOL - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Legisldção Atualizdda e síntese das comøetências

O Fundo de Saúde da Polícia Militar do D¡strito Federal fol definido no Art.30 do Decreto D¡strital no 3L646, de 06 de maìo de 2010, que
regulamenta o artigo 32 da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, o qual trata da assistência méd¡co-hosp¡talari médico-domiciliat
odontológica, psicoló9ica e soc¡al ao pol¡cial militar do D¡strito Federal, seus dependentes lega¡s e aos pens¡onistas.

O policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e os pensionistas têm direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar,
odontológ¡ca, psicológica e social, sob a forma ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, conforme as condições estabelec¡das em lei, no Decreto
31..646/20I0, e nas regulamentações específicas da Corporação.

A assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social a ser prestada ao policial m¡litar, seus dependentes legais e aos
pens¡onistas será proporcionada, nos termos do artlgo 20 do Decreto supracitado, através das seguintes organlzações de saúde:

I - da Polícia Militar do D¡strito Federal;

II - da assistência soc¡al da Corporação, quando ex¡stente;

III - do me¡o civil ou m¡litar, especializadas ou não, públicas ou privadas, mediante contrato, convênio ou credenciamento;

IV - do exterior, especializadas ou não.

A Polícia Mil¡tar do Distrito Federal contará, nos termos do aftigo 17 do referido Decreto, para a assistência médico-hospitalar, médico-
domicil¡ar, odontológica, psicológica e social aos polic¡ais m¡litares, aos seus dependentes legais e aos pensionistas, com recursos financeiros
oriundos de:

I - Dotações orçamentárias, consignadas no orçamento da União por intermédio de propostas anuais da Corporação, constituídas de:

a) recursos f¡nanceiros prev¡stos com base no produto do fator de custos de atend¡mento médico-hospìtalar e méd¡co-domiciliar pelo número
de militares, da at¡va e da inatividade, dos seus dependentes legais e dos pensionistas;

b) recursos f¡nanceiros específicos para o custeio de contratos, convênios ou credenc¡amentos;

c) outros recursos que v¡sem à assistência médico-hospitalar;

II - Receitas extra orçamentárias proven¡entes de:

a) contr¡buições mensais para os fundos de saúde;

b) indenizações de atos médicos, paramédicos e serviços afìns;

c) receitas provenientes da prestação de serviços méd¡co-hosp¡talares mediante convênios, contralos e/ou credenciamentos;

d) receitas provenientes de outras fontes.

FORçA DE TRABALHO

At¡v¡dade-Me¡o (Sem
cargo em comissäo)

Atividade-Fim (Sem
cârgo em comissão) TotalServidores At¡vidade-Me¡o (Com

cargo em comissão)
At¡v¡dâde-Fim (Com
cargo em comissão)

Efetivos do GDF 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Com¡ssionados sem
vínculo efetivo

Requis¡tados de órgãos
do GDF

0 0 0 0 0

0 0 nRequisitados de órgãos
fora do GDF

U 0

0 0 f) 0 0Estagiários

0¡4e no r Aprendiz/Projeto
lovem Candango 0 0 0 0

Terceirizados (FUNAP) U 0 0 0 0

0 0 0 0Outros - especif¡car

0 0 0 0Su btota I o

(-) Cedidos para outros
órgãos 0 0 0 0 0

Total Geral 0 0 U 0 0

Força de Trabalho já disposta na Uo 24.103.



2. RÊALIZAçöES POR PROGRAMA

8217 - SEGURANçA - GESTÃO E MANUTENçÃO

Execução Orçamentária e Finance¡ra

Ação/Subtítulo Leí Despesa
Autorizada Empenhado Liquidado

4057 -
ASSISTÊNCIA
MÉDICA

o 2067428r,O 18618635,00 r1672933,78

0006 -
ASSISTÊNCIA
[4ÉDICA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA E

O DO NTO LóGICA
AOS POLICIAIS
IqILITARES E

SEU S
DEP EN DENTES
LEGAIS DA
PM DF-DISTRITO
FEDE RAL-
D]STRITO
FEDERAL

0 L697628I,O 1 s0 2063 5,00 8076384,60

0008 -
ASSISTÊNCIA
MÉDICA-
ASSISTÊNCIA
MÉD]CA E

O DO NTOLóFICA
AOS POLICIA]S
N4ILITARES E

SEUS
DEPEN DENTES
JUNTO A PMDF
-DISTRITO
FEDERAL

0 1 00 000,0 0 0

0010 -
ASSISTÊNC]A
ÿ1ÉDrCA-
ASSISTÊNCIA
MÉDICA PARA
USUARIOS DO
SISTEIV1A DE
SAUDE DA PMDF
.DISTRITO
FEDERAL

0 3 598000,0 3598000.00 3 596549,1 8

TOTAL .82L7 .
SEGURANçA -

GESTÃO E
MANUTENçÃO

0,OO 206742fJ1,OO 18618635,OO Lt672933,78

PROGRAMA A217 - SEGURANçA - GESTÃo E MANUTENçÃo - Iss¡sTÊNcIA MÉDICA E oDoNToLóGICA NA PMDF

Na ação orçamentária 4057 - Ass¡stência médica e odontológica aos Policiais Militares e seus dependentes lega¡s - a Corporação não teve
dotaçáo in¡cial autorizada na Lei Orçamentária Anual do GDF, Os recursos no referido programa são provenienteJ de fonte 100 GDF da reserva
de contingência, R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de rea¡s). R$ 3.59S.000,00 (Três milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais) são
provenientes de emendas parlamentares distritais. Estes recursos serviram para complementar o recursos do FCDF destinados ao custe¡o da
assistência médica e odontológica na P¡.4DF, em v¡rtude de, recorrentemente, os referidos recursos mostrarem-se ¡nsuficientes para toda a
despesa do exercício, razão pela qual o orçamento destinado a outras despesas correntes/custeio da assistência médica e odontológ¡ca
necessitou de abertura de crédìto adicional especial, a fim de atenderà realização das despesas do exercício finance¡ro de 2020.

O Orçamento/recursos da ordem de R$ 1.586.757,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e se¡s mil, setecentos e cinquenta e sete reais), são
orçamento/recursos provenientes de emenda federal, transferência voluntárias/convênios, dest¡nados a aqu¡sição de mater¡al
permanente/equipamentos para o Centro Odontológico da PMDF. Porém, grande parte deste recurso não foi realizado, devendo ser estornado
para a Conta Unica do Tesouro da União, juntamente com os rendimentos de aplicações financeiras.

Dentro do Fundo de Saúde da Políc¡a Militar do Distrito Federal a dotação orçamentária destina-se a complementar a assistência médica e
odontoló9ica da Corporação.

Neste exercício fo¡ autorizada despesa no montante de R$ 20.674.281,00 (vinte milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta
e um reais).

Convém sali ntar que, para a mae utenção d a assr tênci à saúde aos liciais m itares, pensionistas seus dependentes le rs, saon o il e s
uti I ¡zado o recursos oriundos do Fundo Constitucional d
Saúde da PMDF

o Di trito Federal
p

(FCDF) e as contribu¡çõe e indenizações que compõem o Fun



3. INFORMAçOES COMPLEMENTARES

Re a lìz a cões e xtra o rd in á ria s.

O Depaftamento Médico dð Polícia Mil¡tar do Distrito Federal atende cerca de 70 mil usuárlos, dentre policiais militares da ativa, ¡nat¡vos,
dependentes e pensionistas. Engloba as áreas médicas, odontológicas, assistência social, entre outras.

Oferece convênios e credenciamentos com empresas de saúde da rede particular do Distrito Federal e gerencia projetos e contratos para o
ideal funcionamento do Centro Médico e futuro Centro Odontológico.

Com o ¡ntu¡to de melhor atender toda a famíl¡a Pol¡cial Militar, a Corporação, por meio do Depaftamento de Saúde e Ass¡stênc¡a ao Pessoal -
DSAP, deu maior transparência e comodidade aos usuários do sistema, passando a utilizar um sistema informatizado de marcação de
consultas, através do qual os usuários podem marcar e gerenciar suas consultas via web, extlnguindo um antigo s¡stema de marcação por
ligação telefônica, o qual era alvo de constantes reclamações dos usuários.

Em 2020, durante a pandemia de SARS CoV-2, o Centro Médico da Polícia lvlilitar procurou acolher a famÍlia policjal m¡litar por me¡o das
segui ntes estratég ias e a ções:

1)

2)

3)

4)

s)

lvlanutenção do atendimento ambulatorial elet¡vo para que os usuários portadores de doenças crônicas não fìcassem desassistidos;

Instalação do Dr¡ve-Thru para triagem médica e coleta de exames para detecção da COVID-19 dos policiais militares da ativa;

Criação do Telecovid, 24horas por dia, 7 d¡as na semana, para orientações em relação a COVID-19;

Telemonitoramento dos pol¡cia¡s militares suspeitos ou confirmados para COVID-19;

Visita de médicos da PlÝlDF a pac¡entes internados na rede credenciada acometidos da COVID- 19.

A Polícia Militar do Distrito Federal dispõe de 4 (quatro) Unidades Descentralizadas de Odontolog¡a, localizadas no 2o BPlvl (Taguatinga), 13o
BPM (Sobradinho),90 BPf\4 (Gama) e no 1o BPEsc (Aguas Claras). Essas Unidades de Odontolog¡a peftencem ao Programa de
Descentralização do Atendimento Odontológico da Polícia lvl¡l¡tar do Distrito Federal e têm o objetivo de levar atendimento Odontológico
básico para mais pefto da família policial militar nas cidades satélites.

A Corporação dispõe, também, de duas Unidades Avançadas Móveis de Prevenção Odontológica, denominadas UNAMPRO, que prestam
serviços odontológicos de diagnóstico, prevenção e pequenos procedimentos.

Em substituição ao Centro Odontológico, foi montada em 2015, uma unidade provisória de atend¡mento odontológìco no Setor Policial Sul, que
conta com serviços de radiologia odontológica.

Para as crianças, nessa unidade provisória do anexo I do Centro Médìco, é promovido o Projeto Sexta-Feira Sem Cárie. Este Projeto, premiado
pela ABOPREV em 2010 e destinado ao atendimento de crianças de 0 a 12 anos, já atendeu, repetidamente, mais de 11.000 (onze mil)
crianças desde a sua criação há 10 anos, sendo uma referência dentro da corporação e muito elogiado pelos seus usuárìos.

Porconta da pandemia de COVID-19, os atendimentos das UNIDO e das UNAMPRO foram suspensos/ e os C¡rurgiões-Dentistas remanejados
para a unidade provisória do Centro Médico, a fim de executarem atendimentos de urgência odontológ¡ca, med¡ante rigoroso protocolo
estabelec¡do.

No final do 20 semestre de 2020, os atendimentos odontológicos elet¡vos foram, aos poucos, retomados, seguìndo protocolo rigoroso de
cuidados frente à Pandem¡a.

O desenvolvimento técnico e profissional da equipe de profissionais de odontologia foi alvo de um trabalho sistemático da D¡retoria
Assistência Odontológica em 2020. Foram promovidos sete seminários de treinamento interno no tormato on-line e o 20 Fórum Anual
Ass¡stência Odontológica, também no formato on-lìne, que contou com a presença de outras forças militares do Bras¡1, com o objetivo
promover a atualização de técnicas e métodos administrat¡vos e clínicos.

O Centro de Assistência Psicológica e Soc¡al - CAPS tem como finalidade fortalecer e intensificar as ações e at¡vìdades voltadas para área de
saúde mental da corporação, atua na prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde mental do policial militar. O setor de
psiquiatria atua na área peric¡al dos pol¡cìais encaminhados pelo Centro de Perícia e Saúde Ocupac¡onal, na aud¡tor¡a das clínicas credenciadas
e na emissão de laudos e pareceres solicitados pelas lustiça,

A Subseção de Bem Estar Social - SBES funciona 24 ho.as, todos os dias da semana. Faz semanalmente visitas à rede credenciada da Polícia
l'1ìlitar do Distr¡to Federal, atende a solicitações de visitas domiciliar, visita pr¡sìonal e hospitalar fazendo or¡entação quanto ao
encaminhamento a rede credenciada de saúde mental, emergência psìquìátrica, dentre outras.

4. DIAGNóSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

a) Orçamento da Ass¡stência Médícã e Odontológ¡ca da Polícia Militar do Distrito Federal:

Para a manutenção da assistência médica-odontológica aos polic¡ais mil¡tares, pension¡stas e seus dependentes legais do exercício de 2020,
foram utilizados os recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF e Secretar¡a do Tesouro Nacional - STN.

b) Obstáculos na gestão do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP em razão da falta de pessoal nas áreas de
pla nejamento e controlei

Um dos grandes problemas na área de pessoal que compõe a área administrativa do Departamento é a falta de especialização na área
deseja d O efetivo encontra-se com número con id rado suficiente para atendi

de
de
de

dem ndas, qu ndoa a &dnd o atend¡da pelo Com a nd Õ a Corporação, o qual se mobilizou para suprir asr'*ÿ sol¡citadas pelo Dep
aos anos anter¡ores,



Os afastamentos médicos tornam-se uma problemát¡ca, conforme demonstrado no quadro a seguir:

S¡tuação do Pessoal empregado no Departamento de Saúde e Ass¡stênc¡a ao Pessoal - 2O2O

J nidade Total q ptos Restrição lÝlédica Demais afastamentos
)SAP 47 30 08 l9
)PGC 38 ¿6 06 l6
DEO F 37 19 11 )7

Além disso, buscou-se equacionar os efetivos das Unidades subordinadas ao Departamento de Saúde, do ano de 2019 para o ano de 2020,
conforme temática avaliada no processo SEI/GDF n.o 00054-00083569/20f9-2f e processo SEI/GDF n.o 00054-00064127/2079-86, nos quais o
Chefe do Departamento e seus respectivos Diretores equilibraram o quantitat¡vo do efet¡vo de forma a atender o anseio de todos as
D i retoria s.

c) Pessoalempregado na área de assistência à saúde na Políc¡a Militar do Distrito Federal:

Atualmente, o Departamento de Saúde possui diversos claros nos quadros da área médica, de especial¡stas e auxiliares de saúde da Polícia
fvlil¡tar do Distrito Federal, apesar da previsão de colocação de 228 (duzentos e vinte e oito) profìssionais.

Observa-se que a quantidade de profissionais prev¡sta nos quadros da Polícia M¡litar do D¡strito Federal é insufic¡ente para atender aos 70.000
(setenta mil) beneficiários do sistema de assistência a saúde da corporação, fato este que se agrava sobremaneira porque os quadros não
estão preench¡dos.

¡4esmo dìante da carência acima retratada, a produtividade do pessoal alocado nos quadros da área de saúde da Polícia M¡litar do Distr¡to
Federal é s¡gnificativamente positiva, conforme demonstrado na tabela a segulr:

Atend¡mentos

Apesar das dificuldades enfrentadâs no passado, em executar recursos oriundos de emenda Federal, o Departamento e suas respectivas
Diretorias encontram-se preparados para gerenc¡arem futuras emendas parlamentares, sejam elas d¡str¡ta¡s ou federais, conforme aquisições
de equipamentos, utensílios e mobiliários para sua estrutura de atendimento, através do convênio SICONV n.o 825869/2O15 junto ao
Ministério da Saúde.

Adicionalmente a ¡sso, o sistema ut¡lizado pelo lYinistério da Saúde ampliou fortemente a lista de bens disponíveis para aquisições através de
convênios oriundos de Emenda Parlamentar Federal. Inúmeros equ¡pamentos odontoló9icos, mob¡liários administrativos, mobiliários clínicos e
utensílios, serão muito úteis e de grande ut¡lidade e, poderão seradquiridos através deste t¡po de convênio, sendo fundamental que se abra o
devido processo de aprovação e colocação de recursos oriundos de emendas parlamentares Federais, Distritais e via SENASP no orçamento do
GDF, para o exercícios seguintes.

Identif icacão dos Resoonsáveis

RESPO NSÁVE]S PELA ELABO RAçÃO ;

Agente de Planejamento: JOSE WELLING N DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR

to : jjwbarros@gma¡l.comTelefone: (61) 9945-1898 e-mail de

Assinatura

RESPO NSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO :

Agente de Planejamento: VALTENIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Telefone: (61

t.

M ESES CMED c Pso CAPS
CE NT RO

ODONTOLOGICO

REDE

CREDENCIADA
r OTAL

]AN 3s22 1 780 r274 25L7 23374
FEV 2820 205 1 968 2033 24284
N4A R 2491 169 1 1 130 1 586 22L63
ABR L523 t227 188 330 t32r3
¡44I 1267 r604 L70 380 r 3994
]UN 1 238 2523 r42 587 1653 1

]UL 876 2723 103 690 23464
AGO 1087 2761 168 837 22238
SET 1242 t392 245 792 t2722
OUT 1382 1353 222 727 L57 65
NOV 1 189 1 365 r43 921 L6334
DEZ 1648 356 55 926 LL634
rOTAL ANUAL 20279 20226 4808 t2326 zL57 76

27 3.355

Ass¡natura

317-8794 e-mail de contato: AVALTENIO@GMAIL.COM



Nome do Titular da Unidade Orçamentárìa UL ONT

MARCELO RODRIGUES DIAS

@ pm.df. g ov. br

Telefone ; (00)99974-4812 mail de

Assin

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária

Telefone: (61)3190-8075 e-mail de contato: marcelo.di

I
Assinatura Jl(
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