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Prezado Cidadão,

A Controladoria Geral do Município do 
Rio de Janeiro (CGM-RJ), órgão de 

controle interno da Prefeitura, preparou 
este folheto para que você veja, de forma 
simples e objetiva, como foi arrecadado e 

utilizado o dinheiro de seu município.

Esta é apenas uma versão resumida, mas 
qualquer cidadão poderá ter acesso a 

todos os detalhes relacionados às 
receitas, despesas, disponibilidades de 

caixa e contas a pagar da Prefeitura, de 
forma clara e transparente, através de 

nosso endereço eletrônico 
(www.cgm.gov.br). O site da CGM-RJ 

pode ser acessado não apenas para 
eventuais consultas, mas também para 

impressão e distribuição a qualquer 
pessoa interessada, sem que seja 
necessária prévia autorização.

Ao final deste folheto você encontra um 
glossário esclarecendo os principais 

termos técnicos utilizados.



De onde vem o dinheiro?

IPTU
R$ 1.622.414

ISS
R$ 4.292.251

ITBI
R$ 744.945

IRRF
R$ 508.211

aplicação
financeira
R$ 686.781

outras receitas 
patrimoniais

R$ 260.078

tributária
R$ 7.522.997

contribuições
R$ 2.400.645

patrimoniais
R$ 946.859

serviços
R$ 316.595

transferências 
correntes

R$ 5.879.152

TOTAL DE RECEITAS
R$ 19.689.459

outras receitas
 correntes

R$ 1.502.942

operações de 
crédito

R$ 457.058

alienação de
bens

R$ 387.288

outras receitas 
de capital
R$ 275.923

multas e juros
 de mora

R$ 518.303

dívida ativa
R$ 553.853

outras
R$ 430.786

transferências
de capital
R$ 176.368

amortização de 
empréstimos

R$ 99.555

impostos
R$ 7.167.821

taxas
R$ 355.176 FUNDEB

R$ 1.686.288

SUS
R$ 1.294.402

FNDE
R$ 360.749

ICMS
R$ 1.592.188

IPVA
R$ 428.097

outras
R$ 517.429

em R$ mil

FUNDEB
8,6%

Contribuições
12,2%

Financeira
3,5%

IRRF
2,6%

ITBI
3,8%

ISS
21,8%

IPTU
8,2%

Outras
12,3%

Taxas
1,8%

Serviços
1,6%

FNDE
1,8%

Financiamentos
2,3%

Multas e juros
2,6%

IPVA
2,2%

ICMS
8,1%

SUS
6,6%



Para onde vai o dinheiro?

(*)TOTAL DE DESPESAS
R$ 20.850.692

vencimentos e 
vantagens fixas

R$ 4.238.796

aposentadorias 
e reformas
R$ 2.083.310

outros
R$ 3.084.664

obras e 
instalações
R$ 2.617.649

material 
permanente

R$ 66.764

outros
R$ 637.552

juros e 
encargos 
da dívida
R$ 499.158

pessoal e 
encargos 
sociais

R$ 9.406.770

manutenção de
serviços

R$ 7.171.549

investimentos
R$ 3.321.965

outras
R$ 171.006

amortização da 
dívida

R$ 280.244

em R$ mil

Obras
12,6%

Pessoal e encargos 
Sociais
45,1%

Outras 
Despesas

4,2%

Dívida 
Pública
3,7%

Manutenção de 
Serviços
34,4%

(*)  O total de Despesas superou o total de Receitas, em função da utilização parcial da sobra 
de caixa oriunda de exercícios anteriores.



Quanto dinheiro temos?

Disponibilidade de Caixa
e Contas a Pagar

(em R$ mil)

Ano

2011

2012

Disp. de Caixa

R$ 6.446.388

R$ 5.577.804

Contas a Pagar

 R$ 2.359.797

R$ 2.679.862

em R$ mil



Receitas: são todos os recursos financeiros IRRF: imposto de renda retido na fonte dos 
trabalhadores e empresas que prestam serviços ao arrecadados pelo Município, tais como: 
Município.

Contribuições: recursos retidos dos funcionários e 
ISS: imposto sobre serviços de qualquer natureza 

do Município para a aposentadoria e pensão. pago sempre que os serviços são prestados. 

FNDE: repasse de recursos do Fundo Nacional de ITBI: imposto sobre transmissão de bens imóveis 
Desenvolvimento da Educação da União. pago sempre que o imóvel é adquirido.

FUNDEB: parcela de impostos da União, Estado e Multas e juros de mora: pagos pelos contribuintes 
por atrasos ou por infração de normas.Município destinada exclusivamente para a 

educação infantil, o ensino fundamental, o ensino 
Operações de créditos: financiamentos ou 

médio e a educação especial. empréstimos.

ICMS: imposto sobre a circulação de mercadorias Serviços: valores cobrados por serviços prestados 
tais como coleta de esgoto, culturais e e serviços que é repassado pelo Estado.
administrativos.

IPTU: imposto predial e territorial urbano pago 
SUS: repasses da União e do Estado para o anualmente pelos proprietários de imóveis.
Sistema Único de Saúde.

IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos Taxas: valores cobrados por serviços públicos tais 
automotores pago anualmente por seus como limpeza pública e licença para obras. e 
proprietários e repassado pelo Estado. licenças para estabelecimentos (alvará).

Despesas: são todos os gastos públicos. serviços necessários para a administração e a 
manutenção dos serviços públicos.

Dívida Pública: pagamento dos financiamentos e 
Obras: gastos com projetos e execução de obras empréstimos.
públicas.

Manutenção de Serviços: material de consumo, Pessoal e Encargos Sociais: salários e benefícios 
medicamentos, merenda escolar, iluminação para funcionários, aposentados e pensionistas do 
pública, coleta de lixo, luz, água, telefonia, Município acrescido das demais despesas 
aluguéis, vigilância, locação de veículos e outros trabalhistas.

Glossário das Receitas

Glossário das Despesas

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Bloco 1/ sala 1409

Tel: 2976-1515  • acs.cgm@pcrj.rj.gov.br
(Assessoria de Comunicação Social) 


