
• Abertura dos trabalhos junto a Câmara Municipal de Goiânia para a prestação de 
contas do 3° Quadrimestre de 2021.
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• Introdução da obrigação legal para que seja realizada prestação de contas 
quadrimestral do município de Goiânia, principalmente nos aspectos orçamentários, 
financeiros e fiscais.
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• Detalhamento das principais receitas realizadas no exercício de 2021.
• Destaque no IPTU, ISS, ISTI e Transferências Correntes, que são a fonte principal de 

recursos para o Tesouro Municipal.
• Na receita de capital, destaque em operações de crédito, desembolsos do 

empréstimo FINASA 2 com Caixa Econômica Federal.
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* Valor total da receita realizada no exercício de 2020 e 2021, apresentando um 
crescimento nominal de 6,32%, que representa o montante de R$ 387.665.743,35 a 
mais em 2021.
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* Comparativo de 2020 com 2021 dos valores arrecadados das principais receitas.
• Destaques:

• Crescimento nas receitas próprias, IPTU, ISS e destaque no ISTI;
• Redução na Receita patrimonial referente a forma de registro dos 

rendimentos das aplicações previdenciárias, em observação a IPC14 da 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

• Redução na Receita de serviços devido a ajuste na forma de registro da taxa 
de administração previdenciária, que passou a ser contabilizada na receita 
intraorçamentária.

• As variações ocorridas nas receitas com vendas de bens – alienações, são 
resultados de ações do município na gestão de bens inservíveis e sucatas;

5



• Receitas advindas de Transferências da União:
• FPM: aumento significativo de 33%
• Redução nas transferências SUS, fundo a fundo, principalmente em recursos 

para o enfrentamento da pandemia de Covid.
• Aumento nas transferências para a educação via Fundeb, devido a nova 

legislação.
• Redução nas transferências para o fundo de assistência social.
• Outras Transferências da União, não houve novo programa de repasse de 

recursos.

• Receitas advindas de Transferências do Estado:
• Destaque no aumento no ICMS em 25,69%.
• IPVA se manteve no mesmo patamar .
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• Gráfico em pizza apresentando a composição das receitas do município no exercício 
de 2021.

7



• Apresentação das despesas do exercício de 2021 por grupo.
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• Comparação no total da despesa de 2020 com a despesa empenhada de 2021.
• Crescimento nominal de 11,97%.
• Crescimento real de 1,73%.
• O percentual de crescimento representa o montante de R$ 680.942.476,39.
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• Comparativo da despesa por grupo entre o exercício de 2020 e 2021.
• Despesa com pessoal, no exercício de 2021 nova estrutura administrativa;
• Juros e encargos da divida, em 2021 foi iniciado o pagamento dos 

empréstimos do Finisa-2. Aumento da taxa SELIC, o que refletiu nos valores de 
juros cobrados. 

• Outras despesas correntes: 
• Crescimento em virtude de situações extras:

• Aporte e subvenção a CMTC e Empresas de transportes 
Públicos;

• Despesas com enfrentamento da Covid custeadas com 
recursos do Tesouro;

• Programa renda família.

• Despesa de capital – investimentos: manteve um frente em obras, mas em um 
patamar menor no exercício de 2021.

• Amortização da Dívida: Fim da carência e inicio do pagamento das parcelas do 
empréstimo Finisa-2. Encerramento da moratório de 2020 do governo federal, 
retomando os pagamentos dos demais empréstimos no exercício de 2021.
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• Gráfico em pizza apresentando a composição das DESPESAS do município no exercício 
de 2021.
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• Gráfico comparativo entre as receitas e despesas realizadas entre os exercícios de 
2017 a 2021, destacando os superávits em todos os exercícios citados.
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• Demonstrativo cálculo do percentual de gastos com despesas com pessoal do poder 
executivo da Prefeitura de Goiânia.

• Percentual apurado no 3° Quadrimestre de 2021 é de 46% de comprometimento da 
Receita Corrente Líquida com despesas com pessoal.
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• Gráfico em pizza apresentando a percentual de comprometimento da RCL com 
despesas com pessoal no exercício de 2021.
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• Demonstrativo cálculo do percentual de gastos com despesas com SAÚDE da 
Prefeitura de Goiânia.

• Percentual apurado no 3° Quadrimestre de 2021 é de 20,92% de comprometimento 
da receita de impostos e transferências constitucionais.
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* Gráfico em pizza apresentando a percentual de comprometimento da RCL com 
despesas com SAÚDE no exercício de 2021.
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• Demonstrativo cálculo do percentual de gastos com despesas com EDUCAÇÃO da 
Prefeitura de Goiânia.

• Percentual apurado no 3° Quadrimestre de 2021 é de 25,49% de comprometimento 
da receita de impostos e transferências constitucionais.
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• Gráfico em pizza apresentando a percentual de comprometimento da RCL com 
despesas com EDUCAÇÃO no exercício de 2021.
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• Demonstrativo do cálculo do Resultado Primário;
• Resultado alcançado de R$ 169.034.112,07.
• Meta definida para a LDO de 2021 foi negativa, devido o cenário de pandemia e crise 

econômica observada no momento da elaboração da lei, que foi no ano de 2020.
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• Demonstrativo da Dívida Fundada do Município de Goiânia.
• A dívida fundada apurada no 3° Quadrimestre de 2021 representa o percentual de 29,17% 

da RCL.
• A composição da divida destaca-se:

• R$ 683.614.673,50 - Dívida Interna: Empréstimos com FINISA-1 e FINISA-2.
• R$ 212.350558,02 - Dívida Externa: BID, em dólares, para o projeto 

macambira-anincus.
• R$ 754.496.965,23 - Dívidas com Parcelamentos e Renegociações, refere-

se a valores com devidos de PASEP, INSS e previdência própria-
Goianiaprev.

20



• Encerramento da prestação de contas do 3° quadrimestre de 2021.
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