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5 GOVERNO FEDERAL 
ANUNCIA CORTE DE 
GASTOS

Estudos Técnicos/CNM – Janeiro de 2015

O decreto No 8.389, de 7 de Janeiro de 2015, detalhou cortes imediatos de despesas públi-
cas, para os órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo até a publicação da Lei Orçamentária 
de 2015, que só deve ser aprovado no Congresso entre fevereiro e março. A execução orçamen-
tária desses órgãos sofrerá um contingenciamento de suas despesas. 

O corte significa que o governo só pode gastar por mês até 1/12 do orçamento do ano pas-
sado.

O efeito desses cortes será sentindo por todos os entes, uma vez que os cortes vão atingir 
despesas não obrigatórias do Orçamento. Um dos alvos para os cortes serão as emendas parla-
mentares, recursos pleiteados pelos congressistas para suas bases eleitorais. Tais “Emendas” são 
investimento em obras nos municípios.

Haverá cortes também nas Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no mon-
tante de gastos mensais que estão autorizados, por lei, no valor de R$ 36,5 milhões por mês.

Segundo o decreto publicado, no inciso IV, ações de prevenção a desastres classificadas 
na sub-função Defesa Civil, terão recursos represados. O contingenciamento dos recursos fede-
rais para auxiliar Municípios e Estados, principalmente aqueles que contêm áreas de riscos e fica-
rão com as atividades comprometidas. A suspensão das atividades com o corte, as atividades de 
prevenção ficarão comprometidas e os impactos diretos nas cidades, pois as calamidades podem 
colapsar toda uma cidade causando prejuízos materiais, financeiros e danos humanos irrepará-
veis, uma vez que irá onerar os municípios em mais uma atribuição essencial para o bem estar da 
população. 

Na agricultura que tem previstos R$ 11 bilhões para as despesas em 2015, o corte orça-
mentário significa uma redução de R$ 47,5 milhões nessas despesas por mês.
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O Ministério da Educação será o mais atingido pelo contingenciamento, a pasta sofrerá uma 
limitação extra de R$ 586,83 milhões por mês em seu orçamento, conforme pode ser visto na tabela.

Todos essas medidas visam tentar reduzir as despesas, e não afete os investimentos públi-
cos. Apesar de todos os cortes terem impacto em todos os entes, ainda não e possível mensurar 
as consequências que terão nos municípios.

Unidades Orçamentárias Gasto Mensal Corte
Presidência da República 46.522   23.261 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 95.056   47.528 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 261.774   130.887 
Ministério da Fazenda 233.679   116.840 
Ministério da Educação 1.173.661   586.831 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 58.480   29.240 
Ministério da Justiça 144.098   72.049 
Ministério de Minas e Energia 41.276   20.638 
Ministério da Previdência Social 96.347   48.174 
Ministério das Relações Exteriores 58.462   29.231 
Ministério da Saúde 54.274   27.137 
Ministério do Trabalho e Emprego 46.547   23.274 
Ministério dos Transportes 64.655   32.328 
Ministério das Comunicações 17.916   8.958 
Ministério da Cultura 45.244   22.622 
Ministério do Meio Ambiente 49.547   24.774 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 40.943   20.472 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 87.752   43.876 
Ministério do Esporte 36.372   18.186 
Ministério da Defesa 312.929   156.465 
Ministério da Integração Nacional 26.432   13.216 
Ministério do Turismo 16.739   8.370 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 279.762   139.881 
Ministério das Cidades 288.847   144.424 
Ministério da Pesca e Aquicultura 9.122   4.561 
Gabinete da Vice-Presidência da República 301   151 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 2.679   1.340 
Secretaria de Aviação Civil 43.691   21.846 
Advocacia-Geral da União 15.097   7.549 
Secretaria de Direitos Humanos 6.339   3.170 
Secretaria de Políticas para as Mulheres 4.893   2.447 
Controladoria-Geral da União 3.774   1.887 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1.495   748 
Secretaria de Portos 9.907   4.954 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 3.111   1.556 
Encargos Financeiros da União 85.453   42.727 
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 729   365 
Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior//FIEES-MEC 11.133   5.567 
Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura 217   109 

Total 3.775.255 1.887.628
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A arrecadação Federal e as desonerações tributárias

A Receita Federal do Brasil – RFB divulgou os números da arrecadação federal do mês de 
outubro onde atingiu o montante de 106,2 milhões no mês, e no período de Janeiro a Outubro o to-
tal é de R$ 968,7 milhões.

Se compararmos esses valores com o mesmo período do ano anterior, descontando a infla-
ção temos o seguinte: O valor da arrecadação do mês em comparação com o mesmo período do 
ano passado teve uma queda de 1,3%, já o valor acumulado teve um crescimento de 0,45% em 
comparação ao mesmo período do ano de 2013.

A Arrecadação federal e o impacto nas finanças municipais

Do montante da arrecadação tributária, três impostos são divididos pelos entes federado, 
que são: Imposto de Renda – IR, Imposto sobre produto Industrializados – IPI e a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE. Os dois primeiros impostos, são os que compõem o 
Fundo de Participação aos Municípios – FPM, onde se transferi 23,5% de toda arrecadação destes 
dois impostos. Já a CIDE, 29% do total do produto arrecadado pela União desta contribuição deve 
ser compartilhada com Estados, a parte referente aos municípios é 25% dos estados, para serem 
aplicados no financiamento de programas de infraestrutura de transportes.

A arrecadação do IR e do IPI de janeiro a outubro foi de R$ 300,1 bilhões, esse valor é 0,9% 
maior do que o mesmo período do ano anterior que foi de R$ 297,4 bilhões em preços corrigidos 
para outubro de 2014. 

O mês de melhor arrecadação dos impostos citados foi o mês de Agosto com um total de R$ 
26,7 bilhões, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento real foi de 10,7%. 
Já o mês com o pior desempenho foi Maio, onde teve uma queda de 9,9% em comparação ao mês 
de maio de 2013.
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Arrecadação do IR e do IPI - Valores nominais

Fonte: RFB

Em 2012 o governo federal tomou a medida de zerar o valor da CIDE combustíveis, para evi-
tar o aumento do preço dos combustíveis para a população e não pressionar a inflação. Com isso, 
a arrecadação teve uma queda considerável.

Arrecadação da Cide - Jan a Out (2014)

Ano Cide Cresc

2011 7.861.743 –

2012 2.732.628 -65,24%

2013 9.238 -99,66%

2014 7.500 -18,81%
Fonte: Receita Federal do Brasil

A arrecadação da CIDE de janeiro a outubro foi de R$ 7,5 mil, em comparação a 2013 onde 
a arrecadação foi de R$ 9,2 mil, a queda da arrecadação foi de 18,8%. Valores bem a menor de 
2011 e 2012, quando a arrecadação estava na casa dos milhões.

Desonerações Tributárias 

Desde 2011, pelo fraco desempenho econômico do país, o governo federal tomou como 
medidas anticíclicas as desonerações tributárias. O problema é que essas medidas oneram em al-
guns casos diretamente as contas públicas dos municípios. Na tabela a seguir, tem os valores das 
desonerações tributarias de janeiro a outubro de 2014 em comparação a 2013.
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O governo federal desonerou o total de R$ 84,4 bilhões de janeiro a outubro de 2014, os im-
postos que impactam diretamente os municípios, a desoneração foi de R$ 10,1 bilhões. Em com-
paração com o mesmo período de 2013, teve um decréscimo de 6,8%.

Desonerações Tributárias - Jan a Out (2014) para os Municípios

Impacto para os Municípios 2014 2013 Cresc

CIDE 768 694 10,66%

IRPF - Transportadores 1.117 1.009 10,70%

IPI - Total 9.078 9.931 -8,59%

Total 10.195 10.940 -6,81%

FPM - 23,5% 2.396 2.571 -6,81%
Fonte: Receita Federal do Brasil - Base: R$ milhões

O impacto destas desonerações para os municípios de janeiro a Outubro já ultrapassa os 
R$ 2,3 milhões. Em comparação com 2013, teve uma queda de 6,8%, ou seja, no ano passado o 
as desonerações impactaram mais severamente as finanças municipais.


