
 

PASSO A PASSO 
CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL 

 
 
Antes da ocorrência do desastre  
 
 
1º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Municípios  
a) Criar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), via lei municipal, como 

Unidade Gestora de Orçamento (UO), órgão da estrutura administrativa do 
município.  

b) Inscrever a Comdec no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, visando obter CNPJ 
próprio, vinculado ao CNPJ do município.  

 
Estados  
a) Transformar a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) ou a Secretaria 

Estadual de Defesa Civil (Sedec), via lei estadual, em Unidade Gestora de 
Orçamento (UO), órgão da estrutura administrativa do Estado.  

b) Inscrever a Cedec ou a Sedec no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, visando a 
obter CNPJ próprio, vinculado ao CNPJ do Estado.  

 
2º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Abrir conta de relacionamento específica no Bando do Brasil, em nome da Cedec, 
Sedec ou Comdec, com o CNPJ criado, visando à movimentação dos recursos por 
Estados e municípios. Cada desastre terá uma conta de relacionamento específica.  
Dessa maneira, caso ocorram desastres sucessivos em um mesmo município, deverá 
ser aberta um conta para cada desastre.  
 
No ato da abertura da conta de relacionamento, o representante legal deverá:  
 

 Apresentar a documentação necessária para abertura da conta.  

 Cadastrar a proposta de adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil – 
Formulário “Proposta de Adesão”.  

 Cadastrar o Centro de Custo – Formulário “Cadastro de Centro de Custo” (cada 
conta terá apenas um Centro de Custo).  

 Cadastrar os portadores dos cartões – Formulário “Cadastro de Portador”. 

 Assinar o Contrato de Adesão.  

 Efetuar adesão ao sistema Autoatendimento do Setor Público, que é a 
ferramenta de gestão do cartão, e obter a senha de gestor (chave “J”).  

 Obter do Banco do Brasil, no fim do cadastramento, o Relatório de Cadastro de 
Centro de Custo, contendo os dados da agência, a conta e o número 
identificador do Centro de Custo.  

 
 
Obs.: os formulários “Proposta de Adesão”, “Cadastro de Centro de Custo” e 



“Cadastro de Portador” são obtidos pela internet no endereço 
www.bb.com.br/governo/dispendio/cartoes/defesacivil/formularios diretamente na 
agência de relacionamento do Banco do Brasil.  
 
No Autoatendimento do Setor Público (AASP), o representante legal receberá do 
Banco do Brasil a chave e a senha de acesso, que permitem:  
 

 Atribuir limite de compras aos portadores do cartão.  

 Acompanhar os gastos da Unidade Gestora, do (s) Centro (s) de Custo e dos 
portadores, mediante a emissão de demonstrativos on-line.  

 Gerenciar os gastos.  

 Cadastrar novos usuários para acesso ao AASP.  
 
3º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O representante legal ou seu representante autorizado cadastrará os portadores, que 
posteriormente deverão comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil para 
cadastramento de sua senha individual, informando o número da agência e conta de 
relacionamento que foi aberta para o Cartão de Pagamento de Defesa Civil. O cartão 
será retirado posteriormente pelo portador, na sua agência de relacionamento.  
 
No caso de repasse de recurso de Estado para município, vide o 5º passo, item “e”.  
 
4º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Estado ou município informará ao Ministério da Integração Nacional:  
 

 O número da agência e conta de relacionamento.  

 O número identificador do Centro de Custo fornecido pelo Banco do Brasil, 
quando da abertura da conta.  

 O número do CNPJ da Comdec, Cedec ou Sedec.  
 
Após a ocorrência do desastre  
 
Em caso de desastre, tendo o ente se enquadrado dentro da legislação vigente, e 
após reconhecimento da situação de emergência, ocorrerá a emissão, por parte do 
Ministério da Integração Nacional, de Ordem Bancária para o Estado ou município. 
 
O que pode ser Comprado 

 

Aquisições com CARTÃO – CPDC 

Importante:  1. A aquisição está diretamente relacionada com o objeto de aplicação 

do recurso liberado; 

  2. Atenção na hora de adquirir os materiais ou contratar serviços, fazê-los 

somente com pessoa física ou jurídica habilitado para fornecimento à órgão público;  



  3. O processo de prestação de contas é o mesmo adotado para, 

comprovação de aplicação de valores repassados pelo governo federal; 

 
Assistência às vítimas:  

 fornecimento provisório de água potável por meio de caminhão pipa, até que o 
provimento nas áreas anteriormente atendidas pela rede pública seja 
restabelecido;  

 fornecimento provisório de energia elétrica por geradores, até que o provimento 
nas áreas anteriormente atendidas pela rede pública seja restabelecido;  

 operação de transporte coletivo essencial, até que o sistema anteriormente 
existente seja restabelecido;  

 suporte à rede pública de saúde para manutenção do atendimento aos feridos 
no desastre;  

 aquisição ou locação de material de acampamento, como barracas, colchonetes 
e travesseiros;  

 aquisição de artigos básicos de higiene pessoal;  

 instalação de lavanderias e banheiros coletivos;  

 limpeza, descontaminação e desinfecção dos habitat humanos;  

 provisão e meios de preparação de alimentos, podendo incluir o fornecimento 
de combustíveis de cozinha e material de copa/cozinha;  

 aquisição de gêneros alimentícios, inclusive rações destinadas a seres 
humanos e animais (pecuária de subsistência);  

 aquisição de peças de vestuário (roupas e agasalhos) não supridas pelas 
doações voluntárias);  

 manejo de mortos, sepultamento de pessoas e de animais, sendo vedado o 
custeio de serviços funerários e afins;;  

 locação de veículos ou viaturas para assistência às vítimas de desastre natural;  

 locação de mão de obra (pessoa física ou jurídica) para prestação de serviços 
em ações de assistência às vítimas de desastre natural;  

 aluguel social para desabrigados devidamente cadastrados;  

 apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações.  
 

Socorro:  

 Busca e salvamento:  
o Locação de veículos para busca de desaparecidos, desabrigados e 

desalojados, tais como embarcações, carros, caminhões, aeronaves, etc.  
o Aquisição ou locação de material de busca e salvamento, como 

lanternas, cordas, etc., sendo vedada a aquisição de materiais para 
equipar os Corpos de Bombeiros, Polícias e Forças Armadas.  

o Aquisição de sacos para transporte de cadáveres, sendo vedado o 
custeio de serviços funerários e afins.  

 Primeiros socorros e resgate de feridos:  
o Aquisição, transporte e armazenagem de medicamentos e material de 

primeiros socorros. 
  

 Locação de veículos ou viaturas para socorro às vítimas de desastre natural:  



o Resgate e remoção de feridos para hospitais especializados ou unidades 
de atendimento pré-hospitalar  

o Transporte de cadáveres  
 

 Instalação e operação de hospitais de campanha:  
o Aquisição ou aluguel de mobiliário de socorro às vítimas no hospital de 

campanha, como macas, camas, suporte para soro, etc.  
o Aquisição de material de consumo, como gaze, algodão, ataduras, 

curativos, soro, etc.  

o Aquisição de equipamentos para atendimento emergencial, como 
estetoscópios, aparelhos de pressão, pinças, etc.  

o Locação de sistema refrigerado para armazenagem e conservação de 
banco de sangue e de corpos.  

 

 Custeio de atendimento pré-hospitalar e médico-cirúrgico de emergência na 
rede pública ou particular;  

 
Restabelecimento:  

 construção de acessos alternativos provisórios;  

 viabilização de trafegabilidade elementar em vias fundamentais;  

 construção de acessos alternativos;  

 restabelecimento do fornecimento de água, energia e serviços essenciais de 
comunicação;  

 remoção de escombros;  

 desobstrução de vias;  

 desmontagem de edificações e de obras de arte com estruturas 
comprometidas.  

 
Não se enquadram como ações de resposta:  

 recuperação de infraestrutura motivada pelo desgaste decorrente do uso 
(atividades de manutenção);  

 restauração de vias deterioradas gradualmente pela ação do tráfego e/ou das 
chuvas de baixo tempo de recorrência;  

 reconstrução (caráter definitivo) de infraestrutura afetada por desastre;  
 
 5º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
No caso de recursos destinados a município, ou a Estado que não repassará 
recursos a município:  
 
O Ministério da Integração Nacional informará ao Banco do Brasil os números do 
Instrumento (Termo de Compromisso) e demais dados necessários para efetivação da 
transferência.  
 
No caso de Estado que repassará recursos a municípios:  
 
a) O Ministério da Integração Nacional informará ao Banco do Brasil o número do 

Instrumento (Termo de Compromisso) e o valor total dos recursos disponibilizados.  
b) O representante legal do Estado deverá comparecer à agência de relacionamento 



no Banco do Brasil para cadastrar os municípios que receberão repasse de 
recursos. Cada município terá um Centro de Custo correspondente.  

 
Dessa forma, o limite do Centro de Custo do Estado diminui para ser repassado 
aos novos Centros de Custo criados para os municípios. A soma dos limites de 
Centros de Custo com mesmo número de instrumento não pode exceder o limite da 
conta de relacionamento cadastrada para esse evento.  

 
Para isso, o representante legal do Estado deverá:  
 

 Preencher e assinar o Formulário de Cadastramento de Centro de Custo de 
cada município, informando:  
- Nome, RG e CPF do representante autorizado do município.  
- Endereço e CNPJ do Centro de Custo (Comdec ou prefeitura).  
- Número do Instrumento (Termo de Compromisso).  
- Código Siafi do município (Subinstrumento).  
- Valor destinado ao município.  

 
Para isso, o representante legal do Estado deverá:  
 

 Cadastrar, no Autoatendimento Setor Público, a chave “J” do representante 
autorizado do município para que este obtenha acesso ao seu Centro de Custo 
e possa fazer a gestão dos recursos recebidos via AASP.  

 
c) Após o cadastramento no Banco do Brasil dos Centros de Custo dos municípios que 
receberão repasse de recursos, o representante legal do estado deverá informar ao 
representante autorizado de cada município:  

 O número da agência e conta de relacionamento que foi aberta no Banco do 
Brasil.  

 O número identificador do Centro de Custo cadastrado para o município.  

 A chave “J” do representante do município para seu acesso ao AASP.  
 
d) O gestor do município recebedor do repasse, também chamado de representante  
autorizado, deverá então dirigir-se à agência do Banco do Brasil de sua localidade e 
cadastrar a senha de seis dígitos para uso do Cartão de Pagamento de Defesa Civil 
(essa é a única senha que será utilizada quando forem efetuadas transações de 
compra com o cartão).  
e) O representante autorizado do município deverá solicitar à agência que altere o 
endereço do destino do envio dos cartões de seu Centro de Custo para a sua agência 
de relacionamento, a fim de que o cartão possa ser retirado em sua cidade.  
f) O representante autorizado deverá também alterar a senha do AASP que lhe foi 
concedida pelo representante legal do Estado (que é o administrador da conta aberta 
no Banco do Brasil) em seu primeiro acesso a esse canal, a fim de que possa fazer a 
gestão do recurso que foi transferido ao seu município.  
 
6º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) O representante autorizado do Centro de Custo do município deverá cadastrar os 
portadores que utilizarão o Cartão de Pagamento de Defesa Civil no âmbito do 
município.  



b) Os portadores deverão comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil para  
cadastramento de sua senha individual, informando o número da agência e conta de 
relacionamento que foi aberta para o Cartão de Pagamento de Defesa Civil. O cartão 
será retirado posteriormente pelo portador, na sua agência de relacionamento.  
c) O representante autorizado efetuará o registro do limite de cada cartão e o valor 
máximo de transação por portador por meio da AASP. Essas quantias poderão ser 
alteradas pelo representante autorizado a qualquer tempo, que deverá comunicar ao 
portador as autorizações de uso que lhe foram concedidas.  
 
 
d) Os limites deferidos aos portadores são de inteira responsabilidade do 
representante autorizado do Centro de Custo que lhe concedeu o cartão.   
 
7º passo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O portador do cartão poderá realizar as despesas, dentro dos limites do seu cartão, 
devendo guardar as notas fiscais para posterior prestação de contas.  
 
Obs.: mensalmente, os dados referentes aos gastos serão repassados pelo Banco do 
Brasil à Controladoria Geral da União (CGU) e publicados no Portal da Transparência 
(www.portaldatransparencia.gov.br).  
 
  

GLOSSÁRIO  
 
 Autoatendimento Setor Público (AASP) – Canal de atendimento, via internet, 
desenvolvido pelo Banco do Brasil exclusivamente para os clientes do setor público. 
Integra soluções financeiras, transações bancárias e gestão em um único ambiente.  
  
 
Centro de Custo – Subdivisão da conta de relacionamento. No caso de Estado que 
repassa recurso ao município, cada Centro de Custo corresponderá a um município. 
Para municípios que recebem diretamente o recurso ou Estados que não efetuarão 
repasse, a conta de relacionamento terá apenas um Centro de Custo.  
  
 
Chave “J” – Código numérico que possibilita acesso ao Autoatendimento Setor Público 
para a gestão e o monitoramento do recurso a ser movimentado com o cartão. É 
criada na agência de relacionamento do Banco do Brasil do ente público ou pelo 
gestor financeiro, quando do cadastramento do representante autorizado do Centro de 
Custo.  
  
 
Número do Instrumento – Número que identifica a transferência de recurso no âmbito 
do Siafi, informado pelo Ministério da Integração. Pode haver várias remessas de 
recurso com o mesmo número de Termo de Compromisso ou Instrumento. Os 
recursos identificados por esse número serão destinados diretamente aos municípios 
ou aos Estados.  
 
 



Número de subinstrumento – É o código Siafi do município que recebe o recurso. É 
informado ao Banco do Brasil pelo município ou Estado repassador de recurso.  
  
 
Número do Termo de Compromisso – É idêntico ao número do Instrumento.  
 
  
Portador – Servidor ou agente público autorizado a realizar as despesas com o cartão.  
 
 
Representante autorizado – É a pessoa autorizada pelo representante legal a gerir o 
Centro de Custo a que pertence. É responsável pelo cadastramento pelo 
cadastramento e exclusão de portadores e pela atribuição de seus limites individuais  
para a utilização do cartão.  
 
 
Representante legal – É a pessoa que responde no Banco do Brasil pela abertura da 
conta de relacionamento, pelo cadastramento do representante autorizado do  
 
Centro de Custo, pelo limite do Centro de Custo e pelas permissões para transações 
feitas pela unidade de Governo. Pode cadastrar e excluir portadores de toda a unidade 
e lhes atribuir limites.  
 
 

LEGISLAÇÃO  
 
 
Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010: ww.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12340.htm  
  
 
Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010:  ww.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7257.htm  
 
 
Decreto nº 7.505, de 27 de junho de 2011: www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7505.htm  
 
 

Fonte: Cartilha da Secretaria Nacional de Defesa Civil  
Ministério da Integração Nacional  

Controladoria-Geral da União  
Banco do Brasil  

 

 


