
Prezado(a) Cidadão(ã),
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(a) contribuinte.
Esta é apenas uma versão resumida,
mas qualquer cidadão(ã) 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.rio.rj.gov.br/web/cgm).

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.

RUA AFONSO CAVALCANTI, 455 - BLOCO 1, SALA 1.409
TEL. 2976 1515 | acs.cgm@pcrj.rj.gov.br

(Assessoria de Comunicação Social)
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Pessoal e
Encargos Sociais

Manutenção
de Serviços

Obras

Dívida PúblicaOutras

Pessoal e
Encargos Sociais

Vencimentos e
Vantagens Fixas

12.977.537

27.292.597*

Total de
Despesas

RECEITAS

GLOSSÁRIO

5.834.698

Aposentadorias
e Reformas

2.969.766

Obrigações
Patronais

2.684.251

Outros

1.488.822

Obras e
Instalações

4.620.805

Material
Permanente

43.278

Outros

516.772

Manutenção
de Serviços

8.085.704

Juros e Encargos
da Dívida

490.863

Amortização
da Dívida

296.720

Investimentos

5.180.855

Outras

260.918

Tributária

Taxas

9.598.789

26.388.482

Total de
Receitas

415.120

em R$ mil.

em R$ mil.

* O total de despesas superou o total de receitas, em função
da utilização parcial da sobra de caixa oriunda de exercícios anteriores.

Impostos

9.183.669

Social

3.013.069

Iluminação
Pública

243.715

ISS

5.728.850

IPTU

2.031.664

IRRF

756.062

ITBI

667.093

Operações
de Crédito

1.872.073

Transferência
de Capital

842.700

Amortização
de Empréstimos

86.484

Outras

52.218

Multas e Juros
de Mora

673.426

Dívida Ativa

493.632

Outras

754.208

FUNDEB

2.178.864

ICMS

1.916.714

SUS

1.362.943

IPVA

538.929

FNDE

483.572

Royalties

209.624

Outras

386.894

Aplicação
Financeira

621.703

Cessão de Direitos

470.418

Outras

273.324

Contribuições

3.256.784

Patrimoniais

1.365.445

Serviços

315.183

Transferências
Correntes

7.077.540

Outras Receitas
Correntes

1.921.266

Receitas de
Capital

2.853.475

Receitas: são todos os recursos financeiros 
arrecadados pelo município, tais como: 

CESSÃO DE DIREITOS: recursos recebidos 
em função da cessão a uma instituição 
financeira para operacionalização do 
pagamento de pessoal. 

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 CRÉDITO: 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 como limpeza pública, 
licença para obras e licenças 
para estabelecimentos (alvarás).

Despesas: são todos os gastos 
públicos, tais como:

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

DE
ONDE
VEM?

PARA
ONDE
VAI?
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