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Quarta-feira, 2 de janeiro de 2019 

COVID-19  
Recebimento de doações para ajuda no combate à pandemia  

Como estão funcionando as doações  

O governo criou a plataforma Todos por Todos para que empresas, entidades e associações possam oferecer 

serviços e produtos para o governo ou para a sociedade. O Ministério da Economia também lançou edital 

para pessoas físicas e jurídicas doarem produtos médico-hospitalares.  

O que não foi divulgado, até o momento, foram os procedimentos para doação em dinheiro no âmbito 

federal. Alguns estados já adotaram iniciativas nesse sentido, como é o caso de São Paulo. 

Doações em dinheiro 

Por ora, não há previsão de doação em dinheiro diretamente para o Governo Federal. A priori, não há 

empecilhos jurídicos mesmo em razão do período eleitoral, devido ao estado de calamidade pública. O que 

não há, contudo, é uma iniciativa estruturada para destinação dos recursos para o combate à pandemia.  

A Casa Civil tem trabalhado em um regulamento para o recebimento de doações, mas a expectativa é que 

trate apenas de produtos e serviços. Na ausência de uma regulamentação específica, não se recomenda 

realizar doações em dinheiro devido à insegurança jurídica.  

A única possibilidade de doação em dinheiro que se tem notícia até o momento é a da Confederação 

Nacional da Agricultura (CNA), que enviou ofício ao Ministério da Agricultura indicando que tem capacidade 

de doar R$ ao órgão para serem utilizados em ações de combate à COVID-19. Trata-se da liberação de uma 

parte da verba que seria destinada à entidade. O ofício da CNA “pede orientação sobre a maneira mais 

correta e adequada de disponibilizar esses recursos, os procedimentos que precisamos adotar e em que, 

especificamente, devemos aplicá-los”. Ainda não há detalhes sobre como a doação será feita - se a doação for 

ocorrer especificamente para o Ministério, é possível que seja criado um instrumento jurídico específico para 

assegurar a transferência dos recursos.  

Fundo especial para calamidades públicas (Funcap) 

Uma possibilidade é o Fundo Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP). A lei de criação do Funcap prevê 

transferência de recursos financeiros para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres 

e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres aos órgãos estaduais. Os recursos do fundo 

são principalmente de dotações consignadas em lei orçamentária, mas podem ser provenientes de doações 

(alteração na lei em 2014).  

A transferência de recursos entre o FUNCAP e os fundos estaduais e municipais dar-se-á, no caso de ações 

de recuperação, após o reconhecimento federal da situação de emergência ou de calamidade pública, e, no 

caso de prevenção, após a identificação da ação como necessária para prevenir desastres. 

O governo, no entanto, não regulamentou como podem ser feitas essas doações - o último decreto que 

regulamenta o fundo é de 1994 e a lei que permite doações é de 2014.  

  

https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/doacoes/avisos/chamamento-publico-no-1-2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm
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Iniciativas já divulgadas 

Chamamento público  

O Ministério da Economia abriu um chamamento público para arrecadar doação de materiais a serem 

utilizados na prevenção e controle da COVID-19. O prazo para envio das propostas é até 18h do dia 31/03 

(3ª feira) através do e-mail seges.central.doacao@planejamento.gov.br, de acordo com o edital.  

As doações poderão ser entregues em qualquer capital de todos os estados da federação. O endereço será 

definido quando da formalização do Termo de Doação, podendo ser entregue em outra localidade (interior). 

São solicitados:

▪ Máscara padrão de segurança 

N95/PFF2/N99/N100/ PFF3; 

▪ Máscara cirúrgica; 

▪ Protetor ocular ou protetor de face; 

▪ Luvas; 

▪ Capote/ avental/ jaleco; 

▪ Sabão líquido; 

▪ Álcool em gel; 

▪ Álcool 70%; 

▪ Higienizantes para o ambiente; 

▪ Termômetro digital; 

▪ Saco para descarte de resíduo contaminado

Plataforma Brasil Mais Unido 

A Secretaria Especial de Produtividade (SEPEC) do Ministério da Economia lançou a plataforma Brasil Mais 

Unido para cadastrar doações e serviços oferecidos por empresas brasileiras no combate à disseminação do 

Coronavírus. Por meio desta, é possível fazer o cadastro de serviços digitais e de produtos ou serviços, além 

de cursos de capacitação gratuitos.  

Todos por todos 

O Governo Federal também lançou plataforma Todos por Todos para receber propostas de ofertas de bens e 

serviços. Os proponentes devem ser empresas, entidades ou organizações do terceiro setor, e as ofertas 

deverão ser realizadas de forma gratuita, sem qualquer compromisso de contrapartida pelo beneficiário, 

durante ou ao final do período de oferta. 

A regulamentação em elaboração pela Casa Civil está a cargo da Secretaria-Executiva, que ainda não 

confirma a expectativa para a publicação do ato.  

Secretário-Executivo da Casa Civil – Sérgio Pereira  

▪ Telefone: (61) 3411-1034/1855 

E-mail: se.casacivil@presidencia.gov.br / agenda.se.cc@presidencia.gov.br 

mailto:seges.central.doacao@planejamento.gov.br
https://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?dXxAxlDxfg5iXrvzdwJT8wIQgNYTeEkpDDNZSgrLzVmbTqSQ1ibju0a8F42rSgd_QAVF1gJ76wlKHs9KHMxyMot7LJGrmtX_dVB0o3WsZb2Ht9ayW2aHufjuK-GbmyZJ
https://brasilmaisunido.com.br/
https://brasilmaisunido.com.br/
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
mailto:se.casacivil@presidencia.gov.br
mailto:agenda.se.cc@presidencia.gov.br
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Estados e Municípios 

Doações em âmbito local 

De modo geral, nas esferas estadual e municipal não foram identificados processos já estruturados para 

doação de materiais ou recursos. Algumas iniciativas pontuais foram mapeadas, como uma flexibilização no 

Paraná para que a legislação aplicada atualmente para doações deixe de ser aplicada por tempo 

indeterminado. O Governo de São Paulo é a UF com protocolos mais avançados nesse sentido (ver mais 

informações abaixo). 

Os comitês de crise, coordenados em sua maioria pelas Secretarias Estaduais de Saúde, são os pontos focais 

para as entidades privadas engajarem e apresentarem os bens e serviços que desejam ofertar ao poder 

público. Em alguns casos, a via é ainda menos formal – ou o caminho é contatando o gabinete do/a 

Prefeito/a (como na cidade de São Paulo) ou por exemplo por meio da Ouvidoria do Estado (como no Estado 

do Pará) 

São Paulo (estado) 

O Governo de São Paulo, muito por conta de ser justamente o estado com maior incidência de casos, está 

sendo o pioneiro na operacionalização destes processos. O governador João Doria (PSDB), que já possui 

como praxe de sua gestão o convite à iniciativa privada para ajudar com doações e parcerias, anunciou nesta 

2ª feira (23/03) que mais de R$ 90 milhões de reais foram garantidos como doações de empresas.  

Dois caminhos foram anunciados: 

▪ Doações em dinheiro: serão concentradas pelo Fundo Social de São Paulo (FUSSP), braço do governo 

estadual que cuida de ações sociais. As informações para transferência estão disponíveis neste link e 

não há maiores detalhes (como por exemplo se há alguma limitação/valor mínimo de doação). 

▪ Chamamento público para bens e serviços: será regido pelo Edital de Chamamento 001/2019 (anexo), 

elaborado pela Secretaria de Governo. Segundo o texto, as inscrições poderão ser feitas pelo e-mail 

doacaodebens@sp.gov.br ou pessoalmente no Palácio dos Bandeirantes. Será deliberado por uma 

Comissão de Avaliação e, se aprovado, haverá respectiva publicação do despacho e extrato no Diário 

Oficial. Não há restrições de que tipos de produtos podem ser ofertados. 

Por enquanto, o processo de doações está sendo coordenado no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, em parceria com a InvesteSP. Vale lembrar que Doria também se envolve pessoalmente em 

muitos casos na interlocução com o setor privado, inclusive no caso de doações.  

São Paulo (capital) 

Está sendo tratado diretamente pelo gabinete do prefeito Bruno Covas. Orientação é enviar e-mail 

diretamente para chgprefeito@prefeitura.sp.gov.br / (11) 3113-8047 

  

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=225029&indice=1&totalRegistros=1&dt=23.2.2020.20.36.2.610
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/doacoes/
mailto:doacaodebens@sp.gov.br
mailto:chgprefeito@prefeitura.sp.gov.br
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Iniciativas de empresas  
Além dessas iniciativas do Poder Público, diversos representantes do setor empresarial já anunciaram 

doações em parceria com o Poder Público. Abaixo destacamos as principais ações até o momento.  

Doação de aparelhos respiradores  

Abimaq - Indústria produzirá respiradores mecânicos 

Segundo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José 

Velloso Dias Cardoso, mais de 100 empresas vão doar respiradores mecânicos. A Abimaq está em contato 

com Carlos Alexandre Da Costa, secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade e outros 

servidores do Ministério da Economia. Os locais que receberão os respiradores ou sua quantidade ainda não 

foram especificados. Empresas doadoras possuem sede no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas, Bahia e Distrito Federal. 

Comunitas – Doação de R$ 23 milhões para compra de respiradores em SP 

No dia 23/03 (segunda-feira) a diretora-presidente da Comunitas, Regina Esteves, participou de reunião 

entre governador de São Paulo, João Doria, secretários e empresários na qual destacou que já foram 

levantados R$ 23 milhões com mais de 100 empresários para a compra de respiradores para hospitais 

públicos no Estado de São Paulo. Os empresários farão a doação de maneira anônima, não sendo possível 

neste caso identificar os doadores 

MRV - Doação de R$ 10 milhões para compra de respiradores em MG 

Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia, realizará a doação R$ 10 milhões para a compra de 

respiradores para Estado de Minas Gerais, em parceria com Governo de MG e com a Fiemg. Em coletiva 

no dia 23/03, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema comentou sobre a doação, possibilidade de 

outros empresários também contribuírem e que a aquisição dos equipamentos deverá ser feita 

diretamente pelo empresário, não havendo repasse de quantia em espécie para o Governo. 

Empresários maranhenses – Doações de R$ 8 milhões  

As doações serão utilizadas para a compra de novos aparelhos respiratórios e produtos preventivos como 

álcool 70 e em gel e máscaras cirúrgicas. Os insumos serão destinados às redes de saúde municipal e 

estadual do Maranhão. Foi feita uma articulação do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria 

de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), junto à classe empresarial. 

Doações de álcool em gel 

Boticário - Doação de álcool gel para a prefeitura de Curitiba (PR) 

Foi realizada a doação de 1,7 tonelada de álcool em gel para a Secretaria Municipal de Saúde de 

Curitiba. Não há mais detalhes no site da prefeitura de como foi feita a doação. 

Biosul - Usinas do MS doarão 200 mil litros de álcool 

A Biosul coordena ação de cooperação com cerca de 200 mil litros de álcool disponíveis para a doação. 

A ação é uma mobilização do setor sucroenergético junto Governo do Estado de Minas Gerais e da 

Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems). 

Ambev - Empresa produz álcool gel e doa a hospitais públicos 

https://noticias.r7.com/economia/industrias-vao-doar-respiradores-mecanicos-ao-governo-federal-22032020
http://www.comunitas.org/comunitas-organiza-acao-que-busca-instalar-300-novas-utis-no-estado-de-sao-paulo/
https://www.otempo.com.br/coronavirus/rubens-menin-anuncia-doacao-de-r-10-mi-para-compra-de-respiradores-em-mg-1.2314694
https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=273227
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/o-boticario-doa-17-tonelada-de-alcool-gel-a-secretaria-municipal-da-saude/55331
http://biosulms.com.br/usinas-de-ms-doarao-alcool-para-o-governo-do-estado/
https://exame.abril.com.br/marketing/ambev-produzira-500-mil-unidades-de-alcool-em-gel-para-doar-a-hospitais/amp/
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A companhia vai utilizar a linha da cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para 

produzir etanol e 500 mil embalagens. As 500 mil unidades de álcool gel serão 

distribuídas a hospitais da rede pública nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e 

no Distrito Federal. 

Natura e Grupo São Martinho – doação de álcool em gel para o Governo de São Paulo 

A Natura &Co e o Grupo São Martinho realizaram parceria para processar e envazar 15 mil quilos de álcool 

em gel e 150 mil litros de álcool em solução 70%. Os produtos serão doados à Secretaria de Saúde do Estado 

de São Paulo. 

Unica - Associadas anunciam doação de álcool contra vírus 

A União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA) vai doar 1 milhão de litros de um milhão de litros de álcool 

para a produção de álcool gel e álcool 70. A operação também mobiliza membros da Associação Brasileira 

de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP), que fará o deslocamento da carga em veículos 

próprios, e do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), 

que doou o óleo diesel dos caminhões. A doação será feita aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. 

Doação de álcool 70% 

Cia. Müller de Bebidas (Cachaça 51) - Três mil litros de álcool para sistema de saúde 

Cia Müller de Bebidas, da cachaça 51 vai realizar doação de mais de 3 mil litros de álcool etílico 70%, 

usado na higienização de ambientes hospitalares, para o sistema de saúde da região de Pirassununga 

(SP), sede da empresa. 

Exames de diagnóstico rápido 

Vale – Doação de cinco milhões de kits de testes rápidos para diagnóstico do covid-19 

A Vale irá doar cinco milhões de kits de testes. O primeiro milhão de testes deverá ser entregue no início de 

abril ao Governo Federal. Os testes comprados na China permitem resultados em 15 minutos. mineradora 

também está comprando equipamentos de proteção individual como óculos, luvas e máscaras para médicos 

e enfermeiros. 

Centros de acolhimento 

Jair Ribeiro e Associação de Moradores de Paraisópolis – centros de acolhimento em escolas 

No dia 23/03 (segunda-feira) em reunião entre governador do Estado de São Paulo, João Doria, secretários e 

empresários, Jair Ribeiro, co-fundador da Alicerce Educação e presidente da ONG Parceiros da Educação e 

membro do Conselho do Todos pela Educação, destacou atuação em Paraisópolis para utilização das escolas 

públicas locais como centros de acolhimento de pessoas doentes para possibilitar seu isolamento. A previsão 

são mil leitos. A Associação de Moradores de Paraisópolis irá realizar a compra de mobiliário, organização de 

leitos, higienização de alimentação e os empresários irão fazer a gestão financeira. A iniciativa já foi 

destacada pelo site do Governo do estado de São Paulo. 

Outras doações  

CNA – Doação de R$ 5 milhões para área da saúde 

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/03/23/natura-e-sao-martinho-fazem-parceria-para-doar-alcool-gel-em-sp.ghtml
https://veja.abril.com.br/blog/radar/usinas-associadas-a-unica-vao-doar-1-milhao-de-litros-de-alcool-ao-sus/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/cachaca-51-vai-doar-alcool-para-sistema-de-saude.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://exame.abril.com.br/negocios/vale-doara-ao-governo-5-milhoes-de-kits-de-testes-para-coronavirus/
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/cna-doa-r-5-milhoes-para-combater-coronavirus
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Em ofício enviado em 23/03 à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a 

Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) do Brasil compromete na doação de 

R$ 5 milhões para ações de saúde no combate ao covid-19. Não há mais detalhes 

sobre como a doação será feita. 

99 – Doação de 60 mil deslocamentos para a Prefeitura de São Paulo 

Em coletiva no dia 23/03, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas informou que a 99 doou 60 mil 

deslocamentos para a prefeitura de São Paulo que serão usados para que profissionais da saúde se 

deslocarem de casa ao trabalho. 

JSL – Espaço para armazenar suprimentos recebidos de doações e recursos humanos 

No dia 23/03 (segunda-feira) em reunião entre governador do Estado de São Paulo, João Doria, secretários e 

empresários, Celia Parnes, secretária de desenvolvimento social, ressaltou que os locais de recebimentos de 

doações serão coordenados pela Secretaria de Segurança Pública e contará com a ajuda de empresas de 

logística como a JSL que ajudará na disponibilidade de espaço para recebimento de produtos e com recursos 

humanos para montagem de kits de cesta básica. 

Clubes de futebol – Estádios à disposição dos governos 

Os clubes Athletico Paranaense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, 

Fortaleza e Goiás colocaram seus estádios e estruturas à disposição para auxiliar seus respectivos governos 

no combate à pandemia. O São Paulo enviou comunicado oficial à Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo e sua proximidade com o hospital Albert Einstein pode tornar essa contribuição importante. 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/empresas-doam-r-96-milhoes-para-combate-ao-coronavirus-em-sp-23032020
https://brasil.elpais.com/esportes/2020-03-21/o-futebol-entra-na-luta-contra-o-coronavirus.html

