
   

Prezado(a) Cidadão(ã),

A Controladoria Geral do Município de Barbacena (CGEM-MG), 
órgão de controle interno da Prefeitura, preparou este folheto para 
que você conheça, 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.http://barbacena.mg.gov.br/transparencia/).

Neste folheto, você encontrará, também, um glossário 
esclarecendo os termos técnicos utilizados nos gráficos de receita e 
despesa.
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Pessoal e Encargos Sociais R$ 183.880.364,30 56,77%
Juros e Encargos da Dívida R$ 1.726.767,72 0,53%
Outras Despesas Correntes R$ 123.211.756,07 38,04%
Investimentos R$ 6.347.671,85 1,95%
Amortização de Dívida R$ 5.825.204,30 1,81%
SUPERÁVIT R$ 2.870.615,60 0,90%

GLOSSÁRIO:

DESPESAS:

Pessoal e Encargos Sociais: v encimentos, proventos de aposentadoria, pensões,  benef ícios, encargos  e  contribuições  recolhidas  pelo Município.

Juros e Encargos da Dív ida: pagamento de juros, comissões  e outros  encargos  de operações de crédito, bem  como  da  dív ida pública mobiliária.

Outras Despesas Correntes: demais inv estimentos  realizados  na aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e subv enções.

Inv estimentos: despesas com  planejamento na execução de obras, aquisição de instalações, de imóv eis e material permanente.

Amortização da Dív ida: pagamento e ou f inanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dív ida pública.

Superáv it: consiste  na  dif erença  positiv a entre  o ativ o  f inanceiro  e o passivo f inanceiro,  trata-se de  saldo  f inanceiro e não de nov a receita a ser registrada.

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despes segundo Categorias Econômicas – Anexo 1, Administração Direta, Indireta e Funcional, Exercício de 2017.

Período: de Janeiro a Dezembro.
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Transferências Correntes R$ 225.680.817,20 69,68%
Tributária R$ 41.751.614,24 12,89%
Serviços R$ 26.308.932,86 8,12%
DEDUÇÕES DA RECEITA -R$ 20.162.371,37 6,22%
Contribuições R$ 17.299.465,36 5,34%

R$ 15.803.922,15 4,88%
Receitas de Capital R$ 6.956.346,97 2,14%
Outras Receitas Correntes R$ 6.018.177,57 1,85%
Patrimonial R$ 4.205.474,86 1,29%

GLOSSÁRIO:

RECEITAS:

Patrimonial:  São provenientes da f ruição dos  bens patrimoniais do ente público (bens mobiliários ou imobiliários),  podemos  citar   como espécies de receitas patrimoniais as compensações f inanceiras, concessões e permissões.

Outras Receitas Correntes: demais receitas arrecadas, tais como multas  e juros de mora, indenizações, restituições e receitas de dív ida ativ a.

Capital: são recursos f inanceiros oriundos das operações de crédito, da alienação de bens e de amortização de empréstimos.

Contribuições: recursos retidos dos serv idores, em  benef ícios destes, de regimes de prev idência de caráter contributivo e solidário, além de recursos recebidos para custear a contribuição de interv enção no domínio econômico (CIDE) e de Iluminação pública.

Deduções da Receita: parcela de impostos da União, Estado e Municípios para  f ormação do Fundo de Manutenção e Desenv olv imento da Educação Básica e de Valorização dos Prof issionais da Educação (FUNDEB) e na devolução total ou parcial de receitas recolhidas

a maior ou indev idamente pelo f isco.

Serv iços: abrangem as receitas decorrentes das ativ idades econômicas na prestação de serv iços por  parte  do  ente  público, tais  como: concessões, permissões e taxas.

Tributária: ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuição de melhoria.

Transferências Correntes: recursos recebidos de outras pessoas de  direito  público ou  privado, correspondente  a contraprestação direta de bens e serv iços, tais como de conv ênios e de pessoas (contribuições e doações de pessoas f ísicas).

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despes segundo Categorias Econômicas – Anexo 1, Administração Direta, Indireta e Funcional, Exercício de 2017.

Período: de Janeiro a Dezembro.
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Receitas Correntes Intraorçamentárias

Intraorçamentárias: são aquelas realizadas  entre órgãos e demais  entidades da  Administração públicas do mesmo ente f ederativo, não representam novas entradas de recursos nos cof res públicos, mas apenas remanejamento de receitas entre seus órgãos.
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