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Em matéria divulgada hoje (26) na Edição das lOh da Globo Ne ws. foram 

apre sentados resultados d e uma pe squisa da FGV/DAPP sobre o orçame nto 

federal d estinado ao combate à dengue. O conteúdo. replicado na edição de 

13h. trazia. entre outros resultados. a evolução da exe cução orçamentária do 

"Plano d e Combate à Dengue ". t al como exibido na Tab e la 1 abaixo. 

Tabela 1. Valores pagos (incluindo restos a pagar pagos) , valores autorizados 

(incluindo restos a pagar inscritos) e taxa de execução orçamentária do 

plano orçamentário "Coordenação Nacional de Vigilãncia , Prevenção e 

Controle da Dengue" do Ministério da Saúde. 

20U 

Autorizado + RP Inscrito em R$ ,., Pa,o + RP Paio em R$ 

Ihl 
12.819.500,00 8.499.105,65 

2014 13.983.859,44 6.519.759,44 

F;~!.S5IGA Ih5l1 (c~:~~~~I;= em 19 de ";_;;;; .. ,"",, ... ~3!"~iii~)~ 35,S7 
(Iaboroçio: FGV/DAPP. 

Taxa de eXKuçio or,.mentarla (%) 

(b/ a) 

66.'" 
46,N 

27.2% 

Esse s valore s não representam a totalidade dos gas t os do Governo Fede ra l com o 

combate à dengue. mas tão some nte a execução do plano orçame ntário citado. 

Se gundo informaçõe s do Minist ério da Saúde. vários re cursos es t ão alocados 

e m ações que não de signam claramente os recursos a o combate à dengue. uma 

vez que podem atuar sobre várias doenças (exe mplo: compra de inse t icidas). 

Sendo assim. para a reali =ação do estudo. a FGV/DAPP usa. a lém dos recursos 

do plano orçamentário supracitado. os recursos da ação orçame ntária "Incent ivo 

Financeiro aos Estados. Distri t o Federal e Municípios para Vigil á ncia em Saúdeh

• 

que destina principalmente re passe s âs dem a is unidades da fed e ração pa ra 

combate a diversas doenças. incluindo a de ngu e . Abaixo. na Tabela 2. se gu e m as 

me smas informações orçamentárias para a refe rida ação. 

Tabela 2. Valores pagos (incluindo restos a pagar pagos), valores autorizados 

(incluindo restos a pagar inscritos) e taxa de execução orçamentária da ação 

orçamentária Ulncentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para Vigilância em Saúde" do Ministério da Saúde. 

Autorizado + RP Inscrito em R$ ,., Pala + RP Pala em R$ 

Ihl 
2010 l.lJ4.846.04S,l O 1.030.309.208,77 

2011 1.441.393.249,SI r-- 1.298.659.906,00 
2012 1.606.277.100,00 1.534.367.753,23 

20U 1.892.7'>6.959,60 t 1.8SS.7S7. 131,S3 
2014 1.724.505.454,30 1.526.587.990,92 

2015 1.968. 148.048,42 L 1.514.821.599,31 
Fonte: SIGA lI<a5l1 (consulta realizada em 19 de feve,~,ode 2016). 
("'~: FGV/DAPP. 

Ministério da Saúde 

Taxa de eXKuçio orçamenl-'rla (%) 
(b/ .) 

Em resposta à apresentação dos resul tados da pesquisa. o Ministé rio da Saúde 

respondeu. tal como divulgado no jornal de 13h da Globo Ne ws . que en t re 2010 

e 2015 os recursos para o comba t e ao mosqu it o passaram d e R$ 924 milhões 

pra R$ 1 bilhão e 290 milhões e qu e para est e ano a previsão é qu e o orçame nto 

seja de mais de R$ 2 bilhõe s. 

De fa t o. ao comparar com os valores totais apresen t ados no e s t udo da 

FGV/ DAPP. a ordem de grandeza é se me lhan te. a inda qu e os va lores não sejam 

exatamente iguais. Como não é possível isolar den t ro da ação acima 

demonstrada o re curso que vai de fa t o para a d e ngue (pois ex istem outras 

doenças envolvidas). é natural que o valor apres e ntado se ja superior ao que foi 

apresentado pelo Ministério. 

De todo modo. a apreciação dos dados apr e se ntados pela FGV/DAPP mostra 

queda na t axa de execuçao dos recursos a par t ir de 2014. ta nt o no plano 

orçame nt ário quanto na ação de incen t ivo financeiro. mesmo que esse 

fenômeno acont eça paralelament e ao aument o do mon t ant e d e recursos 

autorizados. Em sínt ese: o Governo Federal aumentou a au t orização de 

recursos. mas redu =iu a parcela desses recursos que de fato comple t aram o ciclo 

da execução orçament ária com o pagamen t o. Apenas rei t era -se que a taxa de 

execução apresentada pela GloboNews se refere a apenas uma parcela dos 

recursos (plano orçament ário "Coordenação Nacional de Vigilância. Pre venção e 

Controle da Dengue"). 
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