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(Assessoria de Comunicação Social)

Fo
to

: R
ic

ar
do

 C
as

si
an

o 
- N

ão
 jo

gu
e 

es
te

 im
pr

es
so

 e
m

 v
ia

 p
úb

lic
a.

preStaÇÃo de ContaS

voCê no Controle daS ContaS do rio

C a r i o C a  2 0 1 4
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 investido 

o dinheiro do contribuinte.

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 conteúdo do site da CGM-RJ pode ser 

acessado e impresso para distribuição a 
qualquer pessoa interessada, sem que seja 

necessária prévia autorização.

Neste folheto você encontra também um 
glossário esclarecendo os principais termos 

técnicos utilizados.
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ReCeiTAS: 
são todos os recursos financeiros 
arrecadados pelo Município, tais como:

CoNTRiBuição SoCiAl: 
recursos retidos dos funcionários do 
Município e contribuição patronal para 
aposentadoria e pensão.

FNde: 
repasse de recursos do Fundo 
Nacional de desenvolvimento da 
educação da união.

FuNdeB: 
parcela de impostos da união, estado 
e Município destinada exclusivamente 
para a educação infantil, o ensino 
fundamental, o ensino médio e a 
educação especial.

iCMS: 
imposto sobre a circulação de 
mercadorias e serviços que é 
repassado pelo estado.

iPTu: 
imposto predial e territorial urbano 
pago anualmente pelos proprietários 
de imóveis.

iPVA: 
imposto sobre a propriedade 
de veículos automotores pago 
anualmente por seus proprietários e 
repassado pelo estado.

iRRF: 
imposto de renda retido na fonte 
dos trabalhadores e empresas que 
prestam serviços ao Município.

iSS: 
imposto sobre serviços de qualquer 
natureza pago sempre que os serviços 
são prestados.

iTBi: 
imposto sobre transmissão de bens 
imóveis pago sempre que o imóvel é 
adquirido.

MulTAS e JuRoS de MoRA: 
pagos pelos contribuintes por atrasos 
ou por infração de normas.

oPeRAçõeS de CRédiToS: 
financiamentos ou empréstimos.

RoyAlTieS: 
repasses recebidos da união e estado 
referentes à compensação financeira 
pela produção de petróleo.

SeRViçoS: 
valores cobrados por serviços 
prestados tais como: coleta de esgoto, 
culturais e administrativos.

SuS: 
repasses da união e do estado para o 
Sistema Único de Saúde.

TAxAS: 
valores cobrados por serviços 
públicos tais como: limpeza pública 
e licença para obras, e licenças para 
estabelecimentos (alvará).

deSPeSAS: 
são todos os gastos públicos.

díVidA PÚBliCA: 
pagamento dos financiamentos e 
empréstimos.

MANuTeNção de SeRViçoS: 
material de consumo, medicamentos, 
merenda escolar, iluminação pública, 
coleta de lixo, luz, água, telefonia, 
aluguéis, vigilância, locação de 
veículos e outros serviços necessários 

para a administração e a manutenção 
dos serviços públicos.

oBRAS: 
gastos com projetos e execução de 
obras públicas.

PeSSoAl e eNCARGoS SoCiAiS: 
salários e benefícios para funcionários, 
aposentados e pensionistas do 
Município acrescido das demais 
despesas trabalhistas.

despesas

receitas glossário

de onde vem o dinheiro?
total de receitas

r$ 23.972.480
total de despesas

r$ 24.531.736(*)

para onde vai o dinheiro?

peSSoal e 
enCarGoS SoCiaiS 

48,2%

ManutenÇÃo
de ServiÇoS

31,8%

obraS
12,2%

dívida
públiCa

4,2%

outraS
deSpeSaS

3,7%

eM r$ Mil

peSSoal 
e enCarGoS 

SoCiaiS
R$ 11.823.860

venCiMentoS 
e vantaGenS 

fixaS
R$ 5.330.247

apoSentadoriaS 
e reforMaS
R$ 2.624.671

obriGaÇõeS 
patriMoniaiS
R$ 2.487.117

outroS
R$ 1.381.825

ManutenÇÃo
de ServiÇoS
R$ 7.799.659

JuroS e 
enCarGoS da 

dívida
R$ 641.589

aMortizaÇÃo 
da dívida

R$ 378.593

inveStiMentoS
R$ 3.615.979

obraS e 
inStalaÇõeS
R$ 2.986.546

Material 
perManente

R$ 58.633

outroS
R$ 570.800

outraS 
deSpeSaS

R$ 272.056

eM r$ Mil

ServiÇoS
R$ 400.824

tranSferênCiaS
CorrenteS

R$ 6.877.576

fundeb
R$ 2.119.364

iCMS
R$ 1.810.333

SuS
R$ 1.376.057

ipva
R$ 504.119

fnde
R$ 468.888

royaltieS
R$ 250.715

outraS
R$ 348.100

outraS reCeitaS
CorrenteS
R$ 1.415.326

MultaS e JuroS
de Mora

R$ 621.602

dívida ativa
R$ 352.069

outraS
R$ 441.655

operaÇõeS
de Crédito

R$ 1.635.755

reCeitaS de 
Capital

R$ 2.275.650

tranSferênCia
de Capital
R$ 334.782

aMortizaÇÃo
de eMpréStiMo

R$ 80.373

outraS 
reCeitaS de 

Capital
R$ 224.740

tributária
R$ 9.148.025

taxaS
R$ 386.918

iMpoStoS
R$ 8.761.107

iSS
R$ 5.352.359

iptu
R$ 2.000.547

itbi
R$ 737.217

irrf
R$ 670.984

ContribuiÇõeS
R$ 2.978.483

ContribuiÇÃo
SoCial

R$ 2.747.464

iluMinaÇÃo
públiCa

R$ 231.019

patriMoniaiS
R$ 876.596

apliCaÇÃo
finanCeira
R$ 635.979

outraS
R$ 240.617

iSS 22,3%

ContribuiÇõeS 
12,4%

fundeb
8,8%

iptu
8,3%iCMS

7,6%

SuS
5,7%

MultaS 
e JuroS

2,6%

itbi
3,1%

finanCiaMentoS
6,8%

irrf
2,8%

ipva
2,1%

fnde
2,0%

outraS
12,8%

apl. 
finanCeira

2,7%

*o total de Despesas superou o total 
de receitas, em função da utilização 
parcial da sobra de caixa oriunda de 

exercícios anteriores.
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