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O presente estudo decorre de solicitação do Nobre Deputado Ademir Camilo à Comissão 

Especial de Medidas Preventivas Diante de Catástrofes Climáticas (Cecatast), com a finalidade de 

subsidiar os trabalhos do grupo de trabalho encarregado de analisar as questões orçamentárias e 

financeiras atinentes às competências dessa Comissão Especial.  

  

1. Caracterização de Defesa Civil 

 

1.1. Finalidade pela Lei nº 12.340/2010 

A Defesa Civil é caracterizada, conforme disposto na Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 

como o “ conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar 

desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social”.  

1.2. Sistema Nacional: órgãos componentes 

Esse mesmo diploma legal nos informa que a Defesa Civil acha-se estruturada em um Sistema 

Nacional, o Sindec, composto por órgãos da administração pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, e dos Municípios, além de entidades da sociedade civil. 

No âmbito da União, a competência de órgão coordenador do Sindec cabe à Secretaria Nacional 

de Defesa Civil. Esse órgão é parte da estrutura do Ministério da Integração Nacional, cuja 

competência abrange as ações de defesa civil, conforme a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e 

alterações. 

2. Estrutura no Sistema de Planejamento e Orçamento 

Tendo em vista as competências definidas na legislação vigente, as ações de defesa civil 

encontram-se discriminadas no Sistema de Planejamento e Orçamento em dois Programas distintos, 

ambos sob responsabilidade do Órgão Orçamentário Ministério da Integração Nacional. 

O Programa Orçamentário de código 1027 – Prevenção e Preparação para Desastres -  tem por 

objetivo, conforme seu descritor, “Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e 

antropogênicos”. Para alcançar esse objetivo são utilizadas várias ações orçamentárias, dentre as 

quais se destaca pelo volume de recursos a ação “Apoio a Obras Preventivas de Desastres”. A título 

de ilustração, no Orçamento de 2010, essa rubrica orçamentária respondeu por aproximadamente 

97,5% do total das dotações do Programa em referência.  Sua finalidade é “Evitar e/ou reduzir perdas 

e danos provocados por desastres, com ações estruturantes e não estruturantes, visando a 

minimização de recursos alocados como decorrência de demandas emergenciais, bem como o 

acompanhamento e avaliação da aplicação destes recursos na verdadeira diminuição da 

vulnerabilidade das populações beneficiadas”.  

Além dessa ação também são relacionadas outras de relevância, ainda com base no Orçamento 

Autorizado para 2010,  embora de valor financeiro muito inferior, como: a) Construção do Centro de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres – CENAD; b) Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a 

Desastres; c) Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil; d) Coordenação e 

Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil etc. 

Em relação à resposta aos desastres o sistema atual conta com o programa orçamentário de 
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código 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução – cujo objetivo é “Promover o socorro e a 

assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a 

recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de 

calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.”. Tendo por base o Orçamento Autorizado 

de 2010, nota-se que a principal ação é 4570 – Restabelecimento da Normalidade no Cenário dos 

Desastres, cujo objetivo é a recuperação da infraestrutura urbana e rural, de edificações públicas e 

comunitárias e de habitações de famílias de baixa renda danificadas ou destruídas por desastres 

naturais ou antropogênicos, em casos de emergência ou de calamidade pública , quando os danos 

tenham sido comprovados por avaliação de órgãos federais, estaduais ou municipais. Essa ação é 

operacionalizada de forma descentralizada, mediante a pactuação de convênios com estados e 

municípios. Também é de se destacar que ela recebe a maior parte dos recursos do Programa em 

tela, sendo objeto de créditos extraordinários abertos por medidas provisórias editadas pelo Poder 

Executivo. A título de exemplo, no Orçamento Autorizado para 2010, do total de R$ 3 bilhões 

aprovados, essa ação foi contemplada com R$ 2,1 bilhões (aproximadamente 70%).  

Além dessa ação, há que se destacar a de código 4564 – Socorro e Assistência às Pessoas 

Atingidas por Desastres, cuja finalidade é justamente o atendimento emergencial às vítimas dos 

desastres. Em 2010 ela foi responsável por R$ 853,7 milhões do montante autorizado, ou 28% do 

total do programa.   

3. Análise da Evolução dos Gastos – Anos Recentes 

A fim de avaliar as prioridades na execução da política pública relacionada à Defesa Civil, 

selecionamos os valores de execução orçamentária de 2005 a 2010, segregando os valores 

apropriados ao orçamento do exercício. 

3.1. Execução Orçamentária do Programa de Resposta aos Desastres e Reconstrução 

Na Tabela 01 a seguir acham-se elencados os valores de execução para o Programa de Resposta 

aos Desastres, código 1029, na área de Defesa Civil no Orçamento da União. 

Tabela 01 – Execução Orçamentária da Defesa Civil –  

Programa 1029 – Resposta aos Desastres e Reconstrução   

Orçamento da União – 2005 a 2010-  
      R$ 1,00 

Orçamento da 

União 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Projeto de Lei 100.000 100.000 744.101 700.000 3.445.952 24.900.000 

Dotação Inicial 1.100.000 100.000  744.101  2.020.000  6.805.952  23.850.000  

Autorizado 3.045.399.483 1.922.621.130  1.168.716.740  554.292.972  254.547.109  254.129.531  

Empenhado 2.896.440.065 1.570.434.832  727.453.319  370.371.460  181.296.298  228.169.813  

Liquidado 2.896.440.065 1.570.434.832  727.453.319  370.319.374  181.296.298  228.169.813  

 

(Liquid./ 

Autorizado) 
95,1% 81,7% 62,2% 66,8% 71,2% 89,8% 

Pago 2.028.023.997 1.133.830.657 388.230.399 221.784.022 51.354.926 100.718.662 

 

(Pago/ 

Autorizado) 
66,6% 59,0% 33,2% 40,0% 20,2% 39,6% 

Fonte: Siafi/Prodasen      
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Conforme os dados exibidos nessa Tabela, observamos que o Poder Executivo adota como 

estratégia para a resposta aos desastres a edição de créditos adicionais ao longo do exercício 

financeiro, em especial os créditos extraordinários, para carrear recursos às emergências verificadas.  

No ano de 2005, o Projeto de Lei previa montante de R$ 24,9 milhões, enquanto durante o exercício 

foi necessário o dispêndio de R$ 228,1 milhões (valores liquidados). Ao longo dos anos nota-se 

redução das dotações alocadas ao Projeto de Lei e elevação dos valores liquidados em Resposta aos 

Desastres. Em 2010 o Projeto de Lei previa a quantia irrisória de R$ 100 mil, enquanto a necessidade 

de recursos chegou ao valor de R$ 2,8 bilhões liquidados, sendo R$ 2,1 bilhões em investimentos, 

fundamentalmente para reconstrução, e R$ 700 milhões em despesas correntes, prioritariamente 

para socorro às vítimas de desastres.  

Os números da Tabela 01 também nos mostram que houve considerável aumento de aporte de 

recursos para o referido Programa de Resposta aos Desastres. No decorrer dos anos, os valores 

liquidados no ano de 2010 foram próximos de doze vezes superiores aos montantes liquidados em 

2005.  

O Programa em tela, ademais, apresenta elevados índices de execução, caracterizado pela 

relação entre os valores liquidados e os valores autorizados. Assim, percebe-se que, nos anos 

selecionados, o menor índice foi observado no ano de 2008, com 62,2%. Já no ano de 2010, que 

apresentou o maior gasto na série, a execução atingiu o percentual de 95,1%, indicando que de cada 

100 reais autorizados do Orçamento da União, foram liquidados aproximadamente 95. 

3.2. Execução Orçamentária do Programa de Prevenção e Preparação para Desastres 

Na Tabela 02 a seguir acham-se demonstrados os valores do Projeto de Lei, da Dotação Inicial, 

do Orçamento Autorizado, do Empenhado, do Liquidado e do Pago para o programa de Prevenção e 

Preparação para Desastres da Defesa Civil no Orçamento da União. 

Tabela 02 – Execução Orçamentária da  Defesa Civil –  

Programa 1027 - Prevenção e Preparação para Desastres  

Orçamento da União – 2005 a 2010  
(Em R$ 1,00) 

Orçamento da 

União 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Projeto de Lei 41.160.240 45.072.326  43.858.603  12.770.000  14.464.718  6.500.000  

Dotação Inicial 168.008.718 370.018.706  122.437.007  150.055.000  105.832.006  137.132.080  

Autorizado 425.000.603 646.565.600  616.509.214  262.880.000  110.359.456  142.369.152  

Empenhado 280.357.009 450.608.871  318.765.382  135.821.696  43.858.600  35.950.053  

Liquidado 280.357.009 450.608.871  318.765.382  135.821.696  43.858.600  35.950.053  

 
(Liquid./ 

Autorizado) 
66,0% 69,7% 51,7% 51,7% 39,7% 25,3% 

Pago 18.316.047 47.211.307  57.455.027  20.798.671  8.105.099  2.337.484  

 

(Pago/ 

Autorizado) 
4,3% 7,3% 9,3% 7,9% 7,3% 1,6% 

Fonte: Siafi/Prodasen     

 

Na Tabela 02 anterior nota-se que os valores alocados no Projeto de Lei para a Prevenção são 

muito reduzidos em relação aos montantes Autorizados. No ano de 2005 o Projeto de Lei previu a 

necessidade de R$ 6,5 milhões, enquanto o valor autorizado totalizou R$ 142,3 milhões, 

representando aumento superior a vinte vezes. Em 2010 essa relação reduziu-se para 
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aproximadamente nove vezes superior, já que o valor do Projeto de Lei foi de R$ 41,1 milhões e o 

montante autorizado foi de R$ 425 milhões. 

Os números nos mostram também que há considerável diferença entre os valores contidos no 

Projeto de Lei enviado pelo Poder Executivo e os valores da Dotação Inicial, representando esses 

últimos os montantes decorrentes das alterações e dos acréscimos efetuados pelo Congresso 

Nacional na tramitação da lei orçamentária anual. Em 2005 essa variação chegou a ser superior a 

vinte vezes (R$ 6,5 milhões no Projeto contra R$ 137,1 milhões na Dotação Inicial). No ano de 2010, 

essa diferença chegou a ser superior a três vezes, já que o Projeto continha a valor de R$ 41,1 

milhões enquanto a Dotação Inicial somou R$ 168 milhões. Essa diferença realça a ação do 

Congresso Nacional na sua tentativa de fortalecer o Programa de prevenção aos desastres e suas 

consequências. 

Chama a atenção que, a partir do exercício de 2007, houve significativo acréscimo dos valores 

autorizados em relação os montantes da Dotação Inicial. Tal elevação decorre em sua quase 

totalidade da edição de créditos adicionais sob a modalidade de crédito extraordinário, abertos por 

medida provisória. Nota-se, assim, que não apenas o Programa de Resposta aos Desastres e 

Reconstrução é objeto de medidas de natureza emergencial, mas também há necessidade da 

realização de ações preventivas emergenciais, como atestam as justificativas dos créditos 

extraordinários abertos no Programa de Prevenção e Preparação para Desastres.  

Não obstante a relevância das ações de prevenção, percebe-se que a execução das dotações 

orçamentárias nesse Programa encontra-se em patamar muito baixo, em especial quanto aos valores 

pagos. Conforme se verifica na Tabela 02 anterior, do montante Autorizado no ano de 2005 foram 

liquidados apenas 25,3% e pagos tão somente 1,6% desse montante. Já em 2010, do valor 

Autorizado de R$ 425 milhões, foram liquidados R$ 280,3 milhões, ou 66%, e foram pagos apenas R$ 

18,3 milhões, ou 4,3% do total. O aumento do percentual de execução dos valores liquidados decorre 

nitidamente da utilização de créditos extraordinários para o Programa de Prevenção aos Desastres, 

especialmente a partir do ano de 2007 (51,7%). Contudo, mesmo diante da melhora da execução de 

valores liquidados a partir de 2007 não há elevação em patamar relevante da relação entre valores 

pagos e autorizados nesse programa orçamentário. 

Cabe salientar, ademais, o distanciamento entre os valores dos Programas de Resposta aos 

Desastres e os de Prevenção, que podem ser ilustrados pelo Gráfico 01 a seguir.  Enquanto as 

necessidades financeiras para atendimento às ações emergenciais vêm aumentando 

substancialmente ano após ano, nota-se que o mesmo não acontece com as dotações de prevenção, 

ao menos em níveis similares. Em 2005 foi liquidado no Programa de Resposta o valor de R$ 192,2 

milhões a mais do que no Programa de Prevenção. Já em 2010 essa diferença nos valores liquidados 

chegou a R$ 2,6 bilhões de reais. Portanto, pode-se validamente concluir que os valores alocados às 

ações de Prevenção não estão compatíveis com as necessidades identificadas, tendo como 

parâmetro os crescentes gastos com o Programa de Resposta aos Desastres. Caso os gastos com a 

Prevenção não sejam reforçados substancialmente, pode-se admitir  que continuará a escalada dos 

dispêndios com as emergências ao longo dos anos. 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira  

 

 

 6 

  
 

4. Análise dos Restos a Pagar 

Dada a discrepância dos valores empenhados em relação aos valores pagos, também cabe a 

análise dos recursos lançados em restos a pagar, bem como sua execução. Salienta-se que, de acordo 

com a Lei nº 4.320/1964, em seu art. 36, são considerados restos a pagar as despesas empenhadas e 

não pagas até 31 de dezembro. Os dados relativos aos Restos a Pagar dos Programas 1027 e 1029 do 

Orçamento da União acham-se discriminados na Tabela 03 a seguir. 

Tabela 03 – Restos a Pagar dos Programas de Defesa Civil no Orçamento da União 
(Em R$ 1,00) 

Programa 1027: Prevenção e Preparação para Desastres 

Item 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RP Inscritos 330.236.079 420.033.562 276.357.112 129.985.061 38.376.492 49.863.560 

RP Exerc. 

Anteriores 
386.419.359 209.916.428 57.777.151 4.012.642 18.454.611 - 

RP 

Anulados 
85.249.637 26.105.678 16.589.955 5.990.884 5.499.705 150.000 

RP Pagos 22.456.181 149.229.837 90.991.883 55.182.911 32.744.718 28.635.958 

RP a Pagar 608.949.620 454.614.476 226.552.426 72.823.908 18.586.678 21.077.603 

Programa 1029 – Resposta aos Desastres 

RP Inscritos 924.092.089 462.700.317 328.952.755 171.804.053 133.422.790 131.092.099 

RP Exerc. 

Anteriores 
197.527.901 90.071.651 72.624.051 12.071.720 45.892.096 56.291 

RP 

Anulados 
166.355.489 23.621.794 31.753.074 5.202.924 17.863.874 4.759.714 

RP Pagos 152.186.780 275.446.127 252.418.468 93.111.573 126.162.661 77.015.162 

RP a Pagar 803.077.720 253.704.047 117.405.264 85.561.276 35.288.335 49.373.514 
Fonte: Siafi/Prodasen/Elaboração COFF-CD 

Obs: - os Restos a Pagar inscritos referem-se ao término do  próprio exercício financeiro a serem executados em anos posteriores. 
         - Dados até 25 de maio de 2011.  

  

Os dados dessa Tabela revelam um aumento contínuo e expressivo dos valores de Inscrição em 
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Restos a Pagar, sendo nominalmente mais expressivos os valores relativos ao Programa de Resposta 

aos Desastres. Também se pode observar que os restos a pagar não apresentam boa execução, já 

que a conta de Restos a Pagar a Pagar cresce de forma consistente ao longo dos anos. Como 

consequência, também é possível perceber o acúmulo do estoque de restos a pagar, mediante o 

saldo da conta de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. De acordo com os dados atualizados até 

25.05.2011, em 2005 essa conta, para o Programa de Prevenção, apresentava saldo nulo, enquanto 

em 2010 passou a mostrar saldo de R$ 386,4 milhões. Esse mesmo enfoque aplicado ao Programa de 

Resposta mostra que no ano de 2005 o saldo de RP de Exercícios Anteriores era de R$ 56 mil, 

enquanto em 2010 a conta apresentava saldo de R$ 197,5 milhões. 

Em termos proporcionais nota-se que os restos a pagar são mais expressivos no Programa de 

Prevenção. Esse resultado demonstra dificuldade do Poder Executivo na execução desse tipo de 

despesa, mesmo quando inscrita em restos a pagar. Isso se torna ainda mais marcante em razão de 

que boa parte dos valores lançados no programa de Prevenção decorre da edição de créditos 

extraordinários, tendo em vista o entendimento de que há despesas emergenciais de prevenção. 

 

5. Regionalização dos Gastos 

 

5.1. Distribuição Espacial dos gastos no Programa de Prevenção e Preparação para Desastres 

A análise da distribuição espacial dos gastos tem por foco o Programa de Prevenção e 

Preparação para Desastres. A variável selecionada foi o montante liquidado a partir do ano de 2007 

até 2010, segundo os dados de localidade do favorecido do empenho, já que na Peça Orçamentária 

os valores são registrados em sua maioria em dotações nacionais.  

Na Tabela 04 seguir, portanto, são elencados os valores liquidados somados entre os anos de 

2007 a 2010 e sua participação no total dos gastos do referido Programa.  

Tabela 04 - Regionalização Valores Liquidados 

Programa 1027: Prevenção e Preparação para Desastres 

      
Em R$ milhões 

UF 2010 2009 2008 2007 Soma % do Total 

BA 66,38 197,33 100,22 20,29 384,22 32,4% 

SC 26,58 114,48 9,66 2,54 153,25 12,9% 

MT 10,98 13,06 22,71 41,06 87,81 7,4% 

CE 36,23 21,80 22,73 3,09 83,84 7,1% 

SP 22,57 9,87 12,71 19,28 64,44 5,4% 

PE 21,59 4,48 15,61 16,80 58,49 4,9% 

MG 9,89 20,02 17,11 5,29 52,31 4,4% 

RN 12,31 8,14 13,62 4,03 38,10 3,2% 

MS 2,50 11,27 18,09 5,29 37,16 3,1% 

RS 9,10 5,76 16,69 2,56 34,11 2,9% 

GO 6,85 14,14 5,61 3,11 29,70 2,5% 

PR 14,40 6,41 2,78 0,95 24,55 2,1% 

Demais 40,98 23,83 61,22 11,54 137,58 11,6% 

Total 280,36 450,61 318,77 135,82 1.185,55 100,0% 
Fonte: Siafi-Prodasen/Elaboração COFF-CD 
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Nessa Tabela nota-se significativa distorção na distribuição regional dos recursos liquidados 

destinados ao programa de Prevenção aos Desastres entre os anos de 2007 a 2010. Há nítida 

concentração de recursos no Estado da Bahia, que açambarcou aproximadamente um terço, ou 

32,4%, do total dos recursos liquidados acumulados do Programa. 

Quando se analisa a distribuição em razão dos valores pagos, a distorção torna-se ainda mais 

gritante, como se pode observar pelos dados contidos na Tabela 05 a seguir. 

Tabela 05 - Regionalização dos Valores Pagos no Orçamento da União 

Programa 1027: Prevenção e Preparação para Desastres 

Em R$ milhões 

UF 2010 2009 2008 2007 Soma 
% do 

Total 

BA 6,12 38,44 31,77 10,29 86,62 60,2% 

SP 3,06 0,02 2,98 4,48 10,55 7,3% 

SC 5,81 3,16 0,75 0,79 10,51 7,3% 

MT 0,00 2,86 3,34 2,15 8,34 5,8% 

DF 0,35 0,58 4,21 1,53 6,67 4,6% 

MS 0,00 1,10 4,85 0,00 5,95 4,1% 

MG 0,01 0,05 3,00 0,40 3,45 2,4% 

GO 0,00 0,82 1,64 0,18 2,64 1,8% 

Demais 2,97 0,16 4,91 0,99 9,04 6,3% 

Total 18,32 47,21 57,46 20,80 143,78 100,0% 

Fonte: SIAFI. Elaboração COFF-CD 
   

 

Nos dados acima, percebe-se que dos valores pagos acumulados nos anos de 2007 a 2010 

somente o Estado da Bahia foi beneficiado com 60,2% do total, tendo por base a localidade do 

favorecido da despesa. Portanto, os dados das Tabelas 04 e 05 anteriores mostram claramente a 

falta de critério técnico na análise e distribuição dos valores de prevenção a desastres, e evidenciam, 

ainda, a falta de transparência na decisão de alocação de recursos de prevenção. Por essa razão, faz-

se necessário que nova legislação a respeito da alocação de recursos para prevenção a desastres 

discipline a justa distribuição dos recursos, mediante a definição de critérios mais democráticos, 

transparentes e técnicos, de forma a contemplar de forma mais equilibrada as necessidades dos 

cidadãos residentes em todas as unidades federadas. 

 

5.2. Distribuição Espacial Conforme Subtítulo Orçamentário 

O Programa de Prevenção e Preparação para Desastres também pode ser analisado sob a ótica 

da regionalização contida na programação orçamentária, mediante a identificação dos subtítulos 

orçamentários. Conforme estipulado pelo Manual Técnico de Orçamento, publicado pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão,  “ As atividades, os projetos e as operações especiais serão 

detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para especificar a localização física da ação, não 

podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade da ação, do produto e das metas 

estabelecidas.” (grifo nosso). 

Assim, seria de se esperar que já na proposta orçamentária fossem estipuladas as localidades 

mais carentes para apoio do Governo Federal. Contudo, não é assim o procedimento adotado. Na 

peça orçamentária, o Poder Executivo tem optado pela concentração de recursos em dotação 
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genérica em subtítulo nacional. Sendo atribuído o subtítulo nacional, não há localização geográfica 

do gasto, podendo situar-se em qualquer  parte do território nacional. A definição é dada durante a 

execução do orçamento pelo Poder Executivo. Ademais, sendo genérica a dotação, como a ação 

“Apoio a Obras Preventivas de Desastres”, não há identificação do objeto de gasto, podendo 

abranger uma grande variedade de tipos de intervenção, como: aquisição e instalação de 

equipamentos; infraestrutura urbana e rural; estabilização de encostas; contenção de erosões entre 

muitos outros.  

Na Tabela 06, a seguir, são demonstrados os valores contidos no Projeto de Lei, com a 

regionalização das dotações na proposta do Poder Executivo, nos anos de 2008 a 2010. 

Tabela 06 - Regionalização do Projeto de Lei 

Programa: Prevenção e Preparação para Desastres (cód. 1027) 

Em R$ milhões 

Regionalização 
2010 2009 2008 

PL % PL % PL % 

Nacional - NA 38,2 92,8% 42,4 94,1% 43,1 98,3% 

Ação 8348 – Apoio a 

Obras Preventivas de 

Desastres 

30,5 74,1% 30,5 67,7% 30,8 70,1% 

DF 2,0 4,9% 1,5 3,3% 0,0 0,0% 

Nordeste - NE 0,6 1,5% 0,6 1,4% 0,5 1,1% 

Norte - NO 0,3 0,8% 0,6 1,2% 0,3 0,6% 

Soma 41,2 100,0% 45,1 100,0% 43,9 100,0% 

Fonte: Siafi/Prodasen 

      

Nessa Tabela pode-se constatar que o Poder Executivo tem proposto a concentração de valores 

na rubrica Nacional, chegando até a 98,3 % do total do Programa de Prevenção, como no ano de 

2008. Como dito antes, a principal ação do referido Programa é “Apoio a Obras Preventivas de 

Desastres” – código 8348, que absorveu grande parte das ações classificadas sob o subtítulo 

Nacional. A título de exemplo, em 2010, somente essa ação orçamentária respondeu, no Projeto de 

Lei,  por 74,1% das dotações do total do Programa de Prevenção aos Desastres. Novamente, 

mediante tal abordagem percebe-se a falta de planejamento na alocação tanto do tipo de 

intervenção estatal quanto da localidade carente de apoio governamental. 

6. Análise de Projetos de Lei 

São relacionados a seguir os projetos de lei detectados, tanto na Câmara dos Deputados quanto 

no Senado Federal, que tratam de matérias relacionadas à questão financeira e orçamentária 

atinente à Defesa Civil, tendo em vista trabalho prévio já apresentado pela Consultoria Legislativa à 

Comissão Especial de Medidas Preventivas diante de Catástrofes Climáticas.  

 

6.1. Proposições em Tramitação na Câmara dos Deputados. 

6.1.1.  PL nº 60, de 2011, do Sr. Otávio Leite (Em análise da CAINDR). 

Altera o art. 4º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para incluir os recursos para 

prevenção de desastres como transferências obrigatórias da União. O foco da Proposição é a inclusão 

também das ações de prevenção a desastres no rol de despesas classificadas como obrigatórias para 

fins de aplicação das regras acerca das transferências financeiras a Estados e Municípios. 
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6.1.2. PL nº 7.143, de 2010, do Sr. Andrea Zito (Em análise da CDU). 

Institui o Fundo e Programa Nacional de Erradicação de Favelas e loteamentos irregulares. De 

relevante para análise orçamentária e financeira é a previsão da criação de fundo específico para a 

realização de transferências a Municípios para a promoção da correta e adequada ocupação do solo 

urbano, mediante a satisfação de diretrizes e exigências previstas no Programa Nacional de 

Erradicação de Favelas e loteamentos irregulares. Prevê a proposição que o Fundo contará com 

recursos do Orçamento da União, de contribuições de governos e organismos internacionais e 

outros. 

6.1.3. PL nº 3.890, de 2008, da Sra. Rebecca Garcia (em análise na CFT). Encontram-se 

apensadas a essa proposição os seguintes Projetos de Lei: 

6.1.3.1.  PL nº 4.504/2008, do Sr. Celso Maldaner ; 

6.1.3.2.  PL nº 4.971/2009, do Sr. Acélio Casagrande; 

6.1.3.3.  PL nº 5.194/2009, do Sr. José Guimarães; 

6.1.3.4.  PL nº 6.494/2009, do Sr. Ademir Camilo. 

A proposição principal promove alterações no FUNCAP – Fundo Especial para Calamidades 

Públicas, instituído pelo Decreto-Lei nº 950, de 13 de outubro de 1969, para assegurar fonte de 

recursos para suas finalidades. Além das dotações orçamentárias e de recursos de doações, 

estabelece a proposição especificamente o percentual de 1% sobre a receita bruta referente aos 

meses de janeiro, abril, julho e setembro de cada ano proveniente dos seguintes concursos de 

prognósticos administrados e patrocinados pela Caixa Econômica Federal: Mega-sena, Lotomania, 

Loto fácil, Quina, Loteca, Lotogol e Loteria Federal. Além disso, determina como fonte de recursos os 

saldos de créditos orçamentários não aplicados.  

As proposições apensadas tem finalidade semelhante, embora pretendam criar novo fundo em 

substituição ao FUNCAP, O FUNDEC - Fundo Nacional de Defesa Civil – FUNDEC (PL’s 4.971/2009, 

5.194/2009 e 6.494/2009)  e o Fundo Emergencial para Calamidades Públicas (PL nº 4.504/2008).  

Vale destacar que atualmente o FUNCAP sofreu ampla reformulação mediante a aprovação da 

Lei nº 12.340/2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, sendo 

implementadas algumas diretrizes previstas nessas proposições, como a rapidez na liberação de 

recursos, a contrapartida de recursos de Estados e Municípios e a  proteção das despesas contra 

limitação de empenho. Contudo, esse apanhado de propostas prevê  maior variedade de recursos, 

pois, além de dotações orçamentárias da União,  conta com recursos decorrentes de saldos não 

empenhados nos exercícios correspondentes, 1 % da receita bruta das loterias da Caixa nos meses de 

janeiro, abril, julho e setembro, doações de pessoas físicas dedutíveis do Imposto de Renda, entre 

outros. 

6.1.4. PL nº 1.434, de 2003, do Sr. Renato Cozzolino. 

Dispõe sobre a aplicação de recursos da Cide-Combustíveis para a Criação do Fundo Nacional de 

Prevenção de Desastre Ambiental. O fundo cuja criação é pretendida, tem de relevante a destinação 

de recursos para a prevenção de desastres naturais. Para tanto, capitaliza-se com recursos da Cide-

Combustíveis. Tal fonte, contudo, por força de determinação constitucional, somente pode ser 

destinada: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e 

seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados 

com a indústria do petróleo; e c ) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 
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Assim, percebe-se grande dificuldade de utilização dessa fonte de recursos de forma abrangente 

para a Defesa Civil, sem que seja elaborada emenda constitucional para alterar o referido dispositivo. 

6.1.5. PL nº 4.955, de 2009, do Sr. Paulo Bornhausen (apensado o PL nº 5.404, de 2009, do Sr. 

Rogério Marinho). 

Dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Estados e Municípios que sofrem danos 

decorrentes de calamidades públicas para tornar mais céleres os repasses de recursos federais a 

outros entes federados. Cabe destacar que o artigo cuja alteração é proposta já foi revogado pela Lei 

nº 12.340/2010. Já o Projeto apensado prevê a inexigibilidade de documentos de regularidade fiscal 

para efetivação de repasses a outros entes, com a devida prestação de contas. Em ambos os casos, a 

alteração proposta já está abrangida pela referida Lei nº 12.340/2010, que define os repasses 

decorrentes de calamidade como despesas obrigatórias e também prevê simplificação da liberação 

de recursos em face da situação de calamidade verificada pelas autoridades competentes. 

6.1.6. PL nº 5.320, de 2009, do Senado Federal (Em análise na CFT). 

Concede isenção do Imposto de Importação e do IPI sobre aparelhos próprios para 

radioamadorismo, quando importados ou adquiridos por radioamador habilitado e participante da 

Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (Rener), integrante do SINDEC. Por tratar-se de 

isenção fiscal, cabe salientar a necessária compatibilidade com as normas orçamentárias e 

financeiras, objeto de exame de adequação previsto pelo Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. A seguir tal Regimento, destaque deve ser dado às exigências previstas em especial na 

Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

6.1.7. PL nº PL nº 4.569, de 2009, do Senado Federal. 

Prevê a realização de concurso especial da mega-sena para destinar recursos às vítimas das 

enchentes em Santa Catarina. 

6.1.8. PL nº 2.537, de 2007, do Sr. Vander Loubet. 

Prevê a suspensão de pagamentos de débitos dos Municípios junto à União quando em situação 

de emergência ou calamidade pública. 

6.1.9. PL nº 3.290, de 2004, do Sr. Fernando de Sabino. 

Determina a renegociação dos débitos dos agricultores especificamente das Regiões Norte e 

Nordeste prejudicados por enchentes em 2004, nas condições em que especifica, inclusive com 

recursos dos Fundos Constitucionais do Norte e do Nordeste. A Proposição prevê que as instituições 

financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, criado pela Lei nº 4.829/1965, 

negociem com Poder Executivo a devida compensação pelos encargos adicionais. 

6.2. Proposições em Tramitação no Senado Federal: 

6.2.1.  PLS nº 85, de 2011, da Sra. Gleisi Hoffmann. 

Especifica que a transferência de recursos da União para Estados, DF e Municípios atingidos por 

desastres também devem ser destinados à recuperação dos solos e dos investimentos produtivos 

realizados em propriedades de agricultura familiar, definidas nos termos da Lei nº 11.326, de 2006. 
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6.2.2. PLS nº 25, de 2011, do Sr. Lindbergh Farias. 

Dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da Defesa Civil. De destaque, nota-se que a 

cessão de servidores públicos federais, em especial militares para o auxílio às situações de 

emergência e calamidade, tem como ônus o pagamento de diárias custeadas pelo FUNCAP e, quando 

o caso, de recursos do Orçamento da União. 

6.2.3. PLS nº 24, de 2011, do Sr. Lindbergh Farias. 

Autoriza a União a adotar operações especiais de crédito voltadas à promoção da recuperação e 

do desenvolvimento econômico e social de áreas atingidas por eventos de calamidade pública e dá 

outras providências. O Projeto pretende autorizar as instituições financeiras públicas a conceder 

empréstimos em várias modalidades (imobiliário, consignado e especial) para pessoas físicas e 

jurídicas que sofreram danos causados por calamidades e desastres, quando essa situação for 

reconhecida oficialmente, limitando os juros ao valor da TJLP. Ressalte-se que medida similar foi 

adotada pelo Governo Federal mediante a Medida Provisória nº 513, de 26 de novembro de 2010, ao 

conceder subvenção econômica ao BNDES, sob a forma de equalização de taxas de juros, destinadas 

ao capital de giro e investimento de empresas e micro empreendedores individuais localizados em 

Municípios somente dos Estados de Alagoas e Pernambuco atingidos por desastres naturais e que 

tiverem decretado estado de emergência ou calamidade pública. A referida MP também fixou o 

limite dos empréstimos em R$ 600 milhões. 

6.2.4.  PLS nº 22, de 2011, do Sr. Lindbergh Farias. 

Concede isenção fiscal, anistia e remissão, total ou parcial, bem como a suspenção temporária 

do prazo para o pagamento de tributos, para pessoas físicas e jurídicas atingidas por desastres, na 

forma de regulamento. Nesse caso ressaltamos a dificuldade de estimativa do impacto fiscal da 

medida em razão da imprevisibilidade dos eventos, para fins de cumprimento dos dispositivos da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

6.2.5.  PLS nº 203, de 2010, do Sr. Cícero Lucena,  PLS nº 189, do Sr. João Tenório, PLS nº 29, 

de 2009, do Sr. Álvaro Dias. 

As proposições preveem destinação de recursos de loterias para despesas de defesa civil. O PLS 

nº 203/2009 prevê a realização de concurso especial da Mega-Sena para atendimento às vítimas de 

enchentes nos Estados de Pernambuco e Alagoas, enquanto o PLS nº 189 atende somente o Estado 

de Alagoas. Já o PLS nº 29/2009 prevê a destinação de 1% de todas as loterias administradas pela 

Caixa Econômica Federal para do FUNCAP. As duas primeiras Proposições não representam política 

continuada de governo, além de procurarem assistir populações de eventos pontuais, não se 

aplicando a toda população brasileira. Ademais, cabe ressaltar que, a exemplo de outras proposições 

de finalidade similar, os concursos de loterias da Caixa já se acham substancialmente comprometidos 

com repasses a diversas funções governamentais, resultando em premiações aos sorteados muito 

abaixo dos montantes arrecadados. Assim, nota-se que tal fonte de recursos já se encontra muito 

explorada, não havendo mais espaço para novas deduções dos valores arrecadados. Essas novas 

subtrações poderiam comprometer sobremaneira a atratividade do concurso de prognóstico, 

podendo resultar em diminuição das apostas e redução dos montantes arrecadados para as outras 

finalidades públicas previstas em legislação. 
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6.2.6.  PLS nº 547, de 2009, da Sra. Marisa Serrano (apensado o PLS nº 324, de 2009, do Sr. 

Jefferson Praia).  

Ambos os Projetos têm por finalidade a extensão do Benefício Garantia-Safra para além da área 

atendida pela SUDENE, como atualmente estipulado, de acordo com as alterações efetuadas pela Lei 

nº 11.775, de 17/09/2008. O primeiro Projeto estende o referido Benefício para a área de atuação da 

SUDECO, enquanto a segunda Proposição estende esse Benefício para a área de atuação da SUDAM. 

Tais medidas parecem mais justas, dada a ocorrência de prejuízos por perda de safra decorrentes de 

estiagem ou excesso hídrico em vários pontos do território nacional. Há de se destacar que a Região 

Sul e grande parte da Região Sudeste ainda não seriam atendidas pelos critérios já estipulados em Lei 

e também por tais Propostas em tramitação no Senado Federal. 

6.2.7.  PLS 193, de 2009, do Sr. Inácio Arruda. 

Cria o Fundo de Atendimento às Situações de Emergência Decorrentes de Calamidades Públicas 

– FASEC.  Segundo a Proposição, o Fundo deverá atender à população atingida por desastres 

naturais, recuperar a infraestrutura danificada, restaurar a prestação de serviços públicos e auxiliar 

na superação das consequências e privações de natureza social e econômica derivadas das situações 

de emergência.  Quanto a essa Proposição são válidas as observações quando da análise de outras 

Proposições com a finalidade de criação de fundos para as ações de defesa civil. Destaque deve ser 

dado à priorização da utilização dos saldos não utilizados em exercícios anteriores para a realização 

de obras de prevenção a desastres. Também é de se salientar que o Art. 4º, § 1º, da Proposição 

prevê a dotação inicial de R$ 1 bilhão (um bilhão de reais) a partir do exercício de 2010, corrigidos 

anualmente pela variação da receita corrente líquida da União. 

6.2.8.  PLS nº 57, de 2009, do Sr. Raimundo Colombo, e PLS nº 41, de 2009, da Sra. Marisa 

Serrano.  

Ambas as Proposições defendem a premissa de dedução do imposto de renda pessoa física em 

relação às contribuições efetuadas aos fundos de defesa civil, seja federal, sejam estaduais. Em 

ambos os Projetos, apesar de ser apresentada nova possibilidade de dedução, ela continua limitada 

ao montante de 6% do imposto devido, sendo reduzidos os impactos fiscais da medida. Pela Lei nº 

9.250/1995, podem ser deduzidos os valores relativos a: i) fundos controlados pelos Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; ii) as contribuições efetivamente realizadas em favor de 

projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura 

– PRONAC; iii) os investimentos feitos a título de incentivos às atividades audiovisuais; etc. Ademais, 

o PLS nº 41, de 2009, também prevê a dedução de até 1% do lucro operacional das empresas às 

contribuições aos órgãos de apoio integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC. 

6.2.9.  PLS nº 16, de 2009, do Sr. Raimundo Colombo. 

Institui o Programa para a Revitalização das áreas atingidas pelas enchentes no Brasil nos anos 

de 2008 e 2009. Tal programa enquanto instrumento de planejamento e orçamento já está 

estruturado no Plano Plurianual – PPA – e no Orçamento Federal em dois Programas especificamente 

destinados à defesa civil: 1027 – Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres e 1029 – 

Resposta aos Desastres e Reconstrução. Ademais, a Proposição foca tão somente os anos de 2008 e 

2009, enquanto a estrutura de Planejamento e Orçamento vigente representa política continuada de 

governo. 
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6.2.10. PLS (complementar) 388, de 2008, do Sr. Casildo Maldaner. 

Institui a Contribuição Social para a Defesa Civil (CSDEC) e transforma o FUNCAP em fundo 

Nacional para a Defesa Civil (FUNDEC). A proposição tem por mérito a tentativa de garantir recursos 

para a Defesa Civil, mas peca ao propor nova contribuição social para tanto. A exemplo de outras 

proposições, encontra-se aqui também a preocupação de ampliar o alcance do Fundo de Defesa Civil, 

para ações mais abrangentes do que somente a resposta aos desastres. Ademais, procura garantir 

mais recursos para os fundos de defesa civil das três esferas de governo (Federal, Estadual e 

Municipal), ainda que a fórmula de distribuição não seja bem definida entre os entes de mesma 

esfera. 

6.2.11.  PEC nº 20/2009, do Senador César Borges. 

Altera o art. 159 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo Nacional de Defesa Civil. Os dispositivos modificados 

têm por finalidade criar o Fundo Nacional e garantir recursos decorrentes do imposto de renda e do 

imposto sobre produtos industrializados para as ações de defesa civil. Ademais, determina que as 

transferências do Fundo Nacional de Defesa Civil não se sujeitam às exigências da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Nota-se que as preocupações da Proposição também podem ser 

identificadas em inúmeros projetos que tratam da matéria. 

 

7. Conclusões  

Diante das análises procedidas e das preocupações expostas pelos Nobres parlamentares nas 

proposições compulsadas, foi possível identificar as seguintes questões mais relevantes: 

7.1. Os documentos de planejamento e orçamento da União (Plano Prurianual e Orçamento 

Federal) apresentam programas específicos e distintos para enfrentar as necessidades da 

Defesa Civil, segregando as ações destinadas à Prevenção das ações destinadas à Resposta 

aos Desastres e à Reconstrução das áreas atingidas por desastres;  

7.2.  Ao longo dos anos houve crescimento significativo de necessidade de gasto em 

Resposta aos Desastres, face às emergências e calamidades verificadas. Contudo, o mesmo 

crescimento não foi acompanhado de aumento nas verbas destinadas à Prevenção, o que 

demonstra que o foco do Governo Federal em relação à Defesa Civil nos últimos anos tem 

se concentrado tão somente na resposta aos desastres, reagindo passivamente aos eventos 

verificados; 

7.3.  No Programa de Prevenção, nota-se que a atuação do Congresso Nacional na análise do 

Orçamento da União tem resultado em considerável elevação dos valores alocados nesse 

Programa de Governo, dada diferença ente o Projeto de Lei encaminhado pelo Poder 

Executivo e o Autógrafo (Dotação Inicial) aprovado pelo Congresso Nacional; 

7.4. A partir do ano de 2007 o Programa de Prevenção também passou a ser objeto de 

créditos extraordinários, abertos por medidas provisórias, ressaltando o enfoque passivo do 

Governo Federal na abordagem dos gastos com a Defesa Civil; 

7.5. A execução orçamentária do Programa de Prevenção apresenta valores percentuais 

muito baixos, especialmente quanto aos valores pagos. Em anos mais recentes, percebe-se 

pequena elevação dos percentuais de execução, em razão da utilização de créditos 

extraordinários também no Programa de Prevenção; 
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7.6. A análise dos Restos a Pagar demonstra aumento contínuo e expressivo ao logo dos 

anos dos valores inscritos nessa rubrica, em especial no Programa de Resposta aos 

Desastres. O percentual de execução também se mostra baixo, fato que resulta no acúmulo 

do estoque de restos a pagar de exercícios anteriores. Em termos proporcionais, os restos a 

pagar são maiores no Programa de Prevenção; 

7.7. A regionalização dos gastos do Programa de Prevenção, tendo por base a unidade 

federada beneficiada do favorecido do empenho, demonstra nítida concentração de 

recursos no Estado da Bahia. A concentração de recursos é ainda maior quando da análise 

dos valores pagos, chegando a atingir 60,2% dos recursos acumulados nos anos de 2007 a 

2010 para o Estado da Bahia. Esse fato demonstra cabalmente a falta de transparência, 

planejamento e critério técnico na distribuição dos recursos do referido Programa de 

Governo; 

7.8. Tomando a Regionalização contida no subtítulo orçamentário, nota-se que, nos Projetos 

de Lei encaminhados pelo Poder Executivo, há forte concentração de recursos em dotações 

de caráter nacional, sem indicação de localização geográfica específica, revelando 

novamente falta de planejamento e critério técnico para definição das ações relevantes de 

prevenção a serem desenvolvidas; 

7.9. Na análise dos projetos de lei em tramitação nas Casas do Congresso Nacional, nota-se 

por parte dos autores evidente preocupação com a necessidade de garantir recursos firmes 

para as ações de defesa civil, englobando tanto as ações de prevenção quanto as ações de 

resposta aos desastres e reconstrução. Também se procura garantir que os repasses 

relativos à Defesa Civil não sejam objeto de restrições contidas na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Destaque também é dado à criação de novo fundo de defesa civil, mais abrangente 

que o existente (FUNCAP), para ser o instrumento financeiro basilar na execução das 

políticas de defesa civil da União. 
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