ESTUDO TÉCNICO
Brasília, 02 de junho de 2020.
TÍTULO: DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS PELA COVID-19
ÁREA: Desenvolvimento Territorial – Proteção e Defesa Civil
REFERÊNCIA:
PALAVRAS-CHAVE: 1. Proteção e Defesa Civil. 2. Decreto de Situação de Emergência e/ou

Estado de Calamidade Pública. 3. Novo Coronavírus Covid-19. 4.
Gestão de Riscos. 5. Reconhecimento Federal. 6. Danos humanos. 7.
Observatório dos Desastres. 8. COBRADE 5.110, 9. Lei 12.608/2012,
10. Instrução Normativa MI 2/2016, 11. Portaria 743/2020
1. INTRODUÇÃO
Em decorrência dos efeitos negativos causados pelo novo coronavírus (Covid-19), a
Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou este estudo na área de proteção e
defesa civil, com o intuito de informar os danos e os prejuízos causados por este desastre.
O estudo tem como base os dados estaduais e municipais extraídos do Sistema Integrado
de Informações Sobre Desastres (S2ID), haja vista que, com exceção do Distrito Federal e
de Goiás, todos os Estados da Federação decretaram estado de calamidade pública em
toda a extensão territorial, os quais por sua vez solicitaram o reconhecimento federal por
meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento
Regional (Sedec/MDR).
2. DECRETOS ESTADUAIS CAUSADOS PELA COVID-19
Em conformidade com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC,
especificamente dentro do Classificação e Codificação Brasileira de Desastres –
COBRADE para efeitos de decretação de anormalidade estadual e municipal para o
reconhecimento da União e solicitação de apoios e recursos, o Coronavírus, Covid_19 está
classificado como: Doenças Infecciosas Virais, nº 15110.
A CNM salienta que todas as decretações foram devidamente registradas no Sistema
Integrado de informações Sobre Desastres (S2ID), o qual foi criado pela Sedec/MDR para
dar celeridade ao processo de reconhecimento federal dos decretos estaduais e municipais
de anormalidades causadas por desastres.
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Outra atividade do S2ID é manter o banco de dados nacional atualizado e informatizar os
processos de gestão de riscos, de fiscalização e de prestação de contas. Assim
incentivam-se a sistematização e a integração de diversos registros da Sedec/MDR, bem
como o Município também pode registrar e acompanhar os processos de reconhecimento
junto à Sedec, além de atualizar e consultar informações sobre ocorrências de desastres e
gestão de riscos com base em fonte de dados oficial.
Importante!
O Município que não for cadastrado no S2ID, na ocorrência de um desastre, caso queira
solicitar apoio do governo federal, deverá se cadastrar para receber recursos emergenciais
e terá de enviar à União uma solicitação de cadastramento por meio de ofício devidamente
assinado pelo prefeito.
Saiba mais!
A CNM elaborou a Nota Técnica 22/2014, por meio da qual informa como o Município
afetado por desastre pode utilizar o cartão de proteção e defesa Civil em conformidade com
o Sinpdec pelo seu cadastro no S2ID. A Nota Técnica também esclarece o funcionamento
do S2ID. Acesse para saber mais:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/NT_22_2014_Cart%C3%A3o_Pagamento_D
efesa_Civil.pdf.
Sendo assim, a Sedec/MDR informou que todos os Estados que decretaram anormalidade
foram reconhecidos e suas portarias foram devidamente publicadas no Diário Oficial da
União (DOU), conforme mostra a tabela abaixo:
Tabela 1 – Portarias reconhecidas por Estado
DECRETOS ESTADUAIS COVID-19 POR UF
UF

Nº da
Portaria

Data de
reconhecimento

AC

1.187

23/04/2020

AL

1.200

24/04/2020

AM

1.167

22/04/2020

AP

1.165

22/04/2020

BA

1.148

20/04/2020

CE

1.237

29/04/2020

DF

-

-

ES

1.128

17/04/2020

Portarias de reconhecimento federal
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.187-de-23-de-abrilde-2020-253757279
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.200-de-24-de-abrilde-2020-254000866
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.167-de-22-de-abrilde-2020-253540475
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.165-de-22-de-abrilde-2020-253540677
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.148-de-20-de-abrilde-2020-253537943
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.237-de-29-de-abrilde-2020-254675155
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.128-de-17-de-abrilde-2020-253137657
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GO

-

-

MA

1.168

22/04/2020

MG

1.106

16/04/2020

MS

870

07/04/2020

MT

871

07/04/2020

PA

1.169

22/04/2020

PB

1.233

29/04/2020

PE

1.108

16/04/2020

PI

1.150

20/04/2020

PR

1.230

28/04/2020

RJ

1.186

23/04/2020

RN

1.183

23/04/2020

RO

1.107

16/04/2020

RR

1.075

13/04/2020

RS

872

07/04/2020

SC

1.192

23/04/2020

SE

1.074

13/04/2020

SP

1.166

22/042020

TO

1.073

13/04/2020

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.168-de-22-de-abrilde-2020-253540689
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.106-de-16-deabril-de-2020-252933093
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-870-de-7-de-abrilde-2020-251701758
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-871-de-7-de-abrilde-2020-251701769
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.169-de-22-deabril-de-2020-253540529
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.233-de-29-deabril-de-2020-254672108
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.108-de-16-deabril-de-2020-252933169
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.150-de-20-deabril-de-2020-253537976
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.230-de-28-deabril-de-2020-254429147
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.186-de-23-deabril-de-2020-253757045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.183-de-23-deabril-de-2020-253757018
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.107-de-16-deabril-de-2020-252933167
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.075-de-13-deabril-de-2020-252278539
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-872-de-7-de-abrilde-2020-251701939
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.192-de-23-deabril-de-2020-253757182
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.074-de-13-deabril-de-2020-252278538
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.166-de-22-deabril-de-2020-253538780
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.073-de-13-deabril-de-2020-252278551

Fonte: Sedec/MDR. Elaboração da área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A CNM elaborou essa tabela para informar o número de cada Portaria de reconhecimento
federal com suas respectivas datas de publicação no DOU. Sendo assim, basta clicar no
link para visualizá-las. Ainda de acordo com a Sedec, até o fechamento deste estudo, o
Distrito Federal e o Estado do Goías não haviam solicitado o reconhecimento federal.
Importante!
De acordo com a Sedec, com o reconhecimento federal dos decretos estaduais,
automaticamente todos os Municípios passam a ser reconhecidos, uma vez que os
decretos abrangem a extensão do territorial de cada Estado.
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2.1. Lei Complementar 173/2020: Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2
No dia 27 de maio de 2020, ocorreu a sanção da Lei Complementar 173, de 27 de maio de
2020 (PLP 39/2020), que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de
2000, e dá outras disposições. Nesse contexto, a área de Defesa Civil da CNM evidencia
que dentre os dispositivos da nova lei consta a extensão do Decreto de Calamidade para
Estados e Municípios (a redação aprovada na Câmara não estendia), uma grande vitória
para o movimento municipalista.
Desde o início da pandemia, para ter o decreto municipal de calamidade reconhecido pelo
governo federal era preciso ter ao menos um caso confirmado. Desde o início de março,
quase quatro mil Municípios haviam solicitado reconhecimento federal e até 15 de maio
cerca de 45% dos Municípios tiveram os decretos reconhecidos, processo que pode
demorar semanas para ocorrer.
Por esse motivo, a sanção da Lei Complementar 173/2020 é um grande avanço e estende
a Estados, Distrito Federal e Municípios a aplicabilidade do Decreto 6/2020 aprovado pelo
Congresso Nacional, que reconhece o estado calamidade pública nacional. Mesmo assim,
é importante destacar a Nota Técnica 15/20201, a qual apresenta orientações quanto à
declaração

de

calamidade

pública

pelos

Municípios,

envolvendo

as

ações

de

enfrentamento do coronavírus (Covid-19) com efeitos que extrapolam as questões
referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal – devendo-se evitar o conflito de normas, onde
os decretos municipais precisam ser editados suplementando aqueles dos Entes maiores2.
Cabe evidenciar a justificativa do PLP 39/2020, que originou a Lei Complementar 173/2020,
a qual consiste em informar que, em decorrência da pandemia causada pelo chamado
Baixe a publicação NT 15/2020 – Orientações quanto à declaração de calamidade pública pelos Municípios
envolvendo as ações de enfrentamento do coronavírus (Covid-19) na Biblioteca CNM. Disponível em:
http://www.cnm.org.br/biblioteca/download/14564.
2
A CNM disponibilizou uma Minuta mínima de decreto a ser avaliada pelas autoridades locais, tendo ouvido
previamente o gabinete de crise, cuja proposta de regramento está articulada com regras federal e estadual.
Disponível em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14565.
1
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“Novo Coronavírus” (a Covid-19), são necessárias medidas coordenadas entre todos os
Entes da Federação, quando se tem uma situação de emergência em saúde pública, seja
ela de caráter nacional ou internacional. Os princípios constitucionais da eficiência, do
federalismo cooperativo, da subsidiariedade, da preponderância do interesse conforme a
magnitude dos impactos e da responsabilidade comum, porém diferenciada, orientam que
haja no país uma atuação concertada de todos os níveis federativos, até mesmo para que
as atitudes de cada nível da Federação não conflitem umas com as outras e atinjam o
objetivo de salvar vidas.
Para saber mais sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que
libera auxílio de R$ 23 bilhões aos Municípios, além de suspender o pagamento de dívidas
e obrigações correntes, a CNM elaborou a Nota Técnica3 36/2020 – “Orientações aos
Municípios sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus”, que tem como
objetivo orientar e detalhar aos Entes locais os aspectos financeiros, contábeis e jurídicos
da norma publicada.
3. DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS PELA COVID-19
Com o aumento da quantidade de decretações estaduais e municipais de situação de
emergência e estado de calamidade decorrentes da pandemia da Covid-19, a CNM
elaborou um recorte buscando dados do início de março até 26 de maio de 2020, com o
objetivo de divulgar os danos e os prejuízos causados por esse desastre, do qual foi
verificado que em pouco mais de dois meses o coronavírus (Covid-19) causou mais de R$
7,3 bilhões de prejuízos em vários setores da economia dos Estados e dos Municípios que
pediram reconhecimento federal.
3.1 Prejuízos, Serviços Essenciais e Setores da Economia
A CNM destaca os valores dos prejuízos causados pela Covid-19 nos principais setores da
economia e nos serviços essenciais conforme descrito no quadro abaixo:
Tabela 2 – Prejuízos causados pela Covid-19 – setores da economia
Setores afetados (Economia)
Agricultura
Pecuária
Indústria
3

Prejuízos R$
109.555.258,00
37.452.465,00
1.008.441.606,00

Acesse a NT no site da CNM. Disponível em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14637.
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Comércio
Serviços
Assistência Médica Emergencial
Abastecimento Água
Sistema de águas pluviais e sistema de esgotamento sanitário
Sistema de limpeza urbana, recolhimento e destinação do lixo
Controle de Pragas e vetores
Energia Elétrica
Telecomunicações

2.280.802.021,00
951.544.886,00
1.969.269.931,00
3.644.004,00
4.453.002,00
11.395.774,00
4.686.176,00
38.820.002,00
150.807.002,00

Transportes
Combustíveis
Segurança Pública
Ensino
Total

137.799.963,00
242.082.152,00
32.236.958,00
285.080.887,00
7.308.772.095,00

Fonte: Sedec/MDR. Elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A tabela 2 demonstra quais os setores da economia e de serviços essenciais afetados que
mais obtiveram prejuízos pelo novo coronavírus, quais sejam:
1º lugar: comércio, mais de R$ 2,9 bilhões em prejuízos;
2º lugar: serviço de assistência médica emergencial, R$ 1,4 bilhão;
3º lugar: indústria, R$ 1 bilhão;
4º lugar: serviços diversos, R$ 951,5 milhões.
Conforme evidenciado, esses quatro serviços afetados somaram mais de R$ 6,2 bilhões
em prejuízos, correspondendo a 84,8% do total apresentado no estudo. Os efeitos
negativos causados pela Covid-19 também se expandiram nos demais serviços e setores
da economia.
Importante!
Os Municípios tiveram de se adaptar às condições sanitárias que a pandemia causada pela
Covid-19 vem demandando. Sendo assim, eles estão exigindo dos cofres públicos locais
gastos extras com vários setores de serviços essenciais como: adequação das empresas
de coleta de lixo e estações de tratamento de água e esgoto, locais com compras de
equipamentos de proteção individual (EPI) para seus profissionais, adaptação de seus
veículos e maquinários, entre outros.
3.2 Prejuízos causados por Estado
O quadro abaixo demonstra os prejuízos causados nos Estados, quais sejam:
Tabela 3 – Prejuízos causados pela Covid-19 por Estado
Prejuízos Covid-19 por UF
UF

Prejuízos
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AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total

1.282.549,00
134.028.461,00
325.085.331,00
3.700.000,00
790.366.080,00
208.854.069,00
2.004.500.000,00
120.799.444,00
0,00
33.260.000,00
9.254.550,00
56.012.454,00
8.633.100,00
5.362.050,00
565.000,00
1.378.846.910,00
0,00
1.144.449.490,00
27.009.890,00
82.965.709,00
29.403.353,00
0,00
210.700.034,00
634.079.178,00
0,00
99.614.443,00
0,00
7.308.772.095,00

Fonte: Sedec/MDR. Elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

A tabela 3 informa os prejuízos causados pela Covid-19 em todos os Estados afetados,
sendo que a somatória desses prejuízos ultrapassa os R$ 7,3 bilhões, como já mencionado
na tabela 1.
Diante disso, a CNM está acompanhando com preocupação a situação dos Estados e dos
Municípios afetados pelo vírus, com exceção de Goiás, Piauí, Roraima, Sergipe e
Tocantins, que não informaram os danos e os prejuízos causados por esse evento
negativo. Os demais apresentaram prejuízos significativos, em especial, os Estados da
Bahia, Pernambuco, Paraná e o Distrito Federal, que apresentaram o maior número em
prejuízos econômicos conforme demonstra o gráfico abaixo.
Gráfico 1 – Estados com maior prejuízo econômico decorrente da Covid-19
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Estados com mais prejuízos econômicos Covid-19 (R$)
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Fonte: Sedec/MDR. Elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

Conforme apontado no gráfico 1, o Distrito Federal vem em primeiro lugar com mais de R$
2 bilhões; em segundo, vem o Estado do Pernambuco com R$ 1,3 bilhão; seguido do
Paraná, com R$ 1,1 bilhão, em terceiro; e em quarto a Bahia com mais de R$ 790 milhões
respectivamente. Esses valores somados resultam em R$ 5,3 bilhões, correspondendo a
83% do total.
Sendo assim, a entidade se coloca à disposição para informar o panorama atual de cada
Município que registrou no S2ID seus danos e prejuízos causados pelo novo Coronavírus.
4. PREJUÍZOS CAUSADOS PELA COVID-19 POR REGIÃO
Proporcionalmente aos Estados mais prejudicados em quesitos econômicos, a CNM
demonstra no gráfico abaixo os prejuízos causados pela Covid-19 por região:
Gráfico 2 – Prejuízos causados pela Covid-19 por região
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PREJUÍZOS COVID_19 POR REGIÃO (R$)
364,833,283,5%

1,989,228,702,2
7%
2,628,886,229,3
6%
256,678,327,4%
2,069,145,554,2
8%

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

Fonte: Sedec/MDR. Elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM.

O gráfico 2 revela que apesar dos Estados do Piauí e de Sergipe não terem divulgado
danos e prejuízos causados pela Covid-19, a região Nordeste foi a que apresentou o maior
número, com R$ 2,6 bilhões, correspondendo a 36% do total de R$ 7,3 bilhões, seguida da
região Centro-Oeste, com um pouco mais de R$ 2 bilhões, correspondendo a 28%; e o Sul
com R$ 1,9 bilhão, correspondendo a 27%.
Salienta-se que a região Centro-Oeste ficou em segundo no total de prejuízos, isso se deve
por causa do Distrito Federal, que informou que obteve R$ 2 bilhões em prejuízos, porém,
até a presente data, não solicitou o reconhecimento federal.

CONSIDERAÇÕES
Este estudo mostra que os prejuízos econômicos causados pela Covid-19 em todo o Brasil
são bilionários e, diante da incerteza do tempo que os efeitos negativos da pandemia irão
impactar nossos Municípios, esses valores tendem a evoluir por um período considerável, o
que demandará auxílio emergencial da União a todos os afetados.
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O estudo aponta, também, que dos 27 Estados da Federação apenas 4 não informaram os
danos e os prejuízos causados, haja vista que somados resultam em R$ 7,3 bilhões.
Apesar de a Lei Complementar 173/2020 já estender a situação de calamidade a todos os
Entes, a CNM evidencia a importância de os Municípios informarem à Defesa Civil Nacional
os danos e os prejuízos causados pelo Covid-19.
Nesse sentido, a preocupação não é mais o reconhecimento federal da calamidade, mas a
visibilidade oferecida a tudo que os gestores estão fazendo para enfrentar a pandemia,
mesmo diante da forte queda de arrecadação. Por esse motivo, informar e detalhar no
S21D os gastos realizados contribuiu para dar notoriedade aos danos e aos prejuízos que
os Municípios estão sofrendo para conter o avanço do coronavírus.

Por isso, a Confederação Nacional de Municípios chama a atenção dos gestores locais
para a necessidade de registrar junto à Sedec/MDR todos os gastos municipais
necessários no combate à Covid-19 e, assim, evidenciar os impactos desse desastre nos
Municípios. Desse modo, será possível mostrar a magnitude dessa pandemia e alertar para
a necessidade de apoio e recursos mais eficientes que realmente visem a auxiliar os
Municípios nas ações de proteção e defesa civil no combate à Covid-19.
Saiba mais!
A CNM elaborou a ficha de defesa civil com várias orientações de gestão de riscos
decorrentes da Covid-19, dentre elas a divulgação de boas práticas municipais de combate
à proliferação do vírus. Além disso, a Confederação forneceu mais detalhes acerca da
Portaria 743/2020 da Sedec/MDR, a qual estabelece rito específico para o reconhecimento
federal das situações de anormalidade decretadas pelos Entes federados, decorrentes de
desastre relacionado à contaminação pelo novo coronavírus, conforme o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil, disponível em:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/Ficha_DefesaCivil_2020-04-14.pdf
 Lei 12.608/2012: Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm.
 Instrução Normativa MDR 2/2016: estabelece procedimentos e critérios para a
decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos
Municípios,
Estados
e
pelo
Distrito
Federal.
Disponível
em:
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http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2074320-mdr.htm.
 Portaria 743, de 26 de março de 2020: estabelece rito específico para o
reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes
federados, decorrentes de desastre relacionado à contaminação pelo novo
coronavírus
(Covid-19).
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2074320-mdr.htm.
 Orientações Normativas GAB/Sedec/MDR: Procedimentos para solicitação de
reconhecimento federal especificamente para pandemia COVID-19. Disponível em:
https://www.mdr.gov.br/images/Prote%C3%A7%C3%A3o_e_Defesa_Civil/SEI_MDR
_-_1805509_-_Orientacoes_Normativas.pdf.pdf.
 Portarias de Reconhecimento Federal dos decretos estaduais de calamidade pública
decorrentes do novo coronavírus, publicados no Diário Oficial da União (DOU).
Disponível em: https://www.mdr.gov.br/ultimas-noticias/12769-covid-19-estados-emunicipios-com-reconhecimento-federal-de-calamidade-e-emergencia.
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