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Circular n.º 36/2020 - PMDF/DSAP/DPGC/SGC/SCM Brasília-DF, 29 de setembro de 2020

Senhores Usuários do Sistema de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal,

 

Ao tempo em que os cumprimento, e

Considerando o momento que estamos passando de uma Pandemia
causada pela COVID-19, com decretação de estado de emergência no âmbito da saúde pública do
Distrito Federal.

Considerando que devido a pandemia causada pela COVID-19, este Departamento de
Saúde e Assistência ao Pessoal, viu-se obrigado a des nar grande parte do seu orçamento, para
custear despesas no combate ao novo coronavírus.

Considerando que este Departamento solicitou tempes vamente a abertura de Crédito
Suplementar à Secretaria de Economia do DF, conforme O cio Nº 126/2020 - PMDF/DSAP/ATJ
(48059242) e que não foi atendida.

Considerando a informação de que, no presente ano, poderá não haver a possibilidade
de qualquer suplementação para fazer frente às despesas do exercício de 2020.

Considerando o controle de gastos elaborado pela Diretoria de Execução Orçamentária
e Financeira - DEOF, que demonstram uma insuficiência de saldo na Nota de Empenho do Hospital
Maria Auxiliadora, para a realização de novas despesas no ano de 2020. 

Considerando a necessidade de se realizar o controle orçamentário total des nado a
este Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, frente às despesas a serem realizadas no
exercício de 2020.

Considerando a Decisão nº 2507/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal que
determina a PMDF adequar os gastos com assistência à saúde aos respec vos orçamentos aprovados,
abstendo-se de realizar despesas sem cobertura orçamentária e financeira, em conformidade com a
Cons tuição Federal, art. 167, inciso II; a Lei Federal nº 4.320/1964, art.60; a Lei de Responsabilidade
Fiscal, art.37 e a LODF, art. 151, inciso II.

Informo-vos que, a par r de 04/10/2020 (domingo),
ficarão temporariamente Suspensos novos atendimentos de Urgência e Emergência no Hospital
Maria Auxiliadora no Gama/DF, excetuando-se aqueles casos em que o paciente tenha registrado
sua entrada no referido Hospital em momento anterior a esta suspensão, os quais nestes casos, estão
autorizados a darem con nuidade em seus respec vos tratamentos, até a ocorrência de sua alta
médica.

Esta medida excepcional e temporária será man da enquanto perdurar o Estado de
Contingenciamento, ou mediante comunicação expressa desta Chefia.

Por fim, informo que o Hospital Santa Marta em Tagua nga/DF con nua com seu
atendimento normal em urgência e emergência.

 



Atenciosamente,

 

MARCELO RODRIGUES DIAS - CEL QOPM

Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal

Documento assinado eletronicamente por MARCELO RODRIGUES DIAS - CEL QOPM,
Matr.0050321-5, Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, em 30/09/2020,
às 13:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
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