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Arrecadação municipal e os royalties em Macaé 

    Você sabe o quanto de royalties o município de Macaé arrecada? Sabe onde e como encontrar 
essas informações? Em nossas edições anteriores (edição 01 / edição 02), vimos em detalhes 
que os royalties são uma compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem 
petróleo e gás natural no território brasileiro, e que existem duas formas de distribuição desses 
recursos. Até 1997, o percentual de royalties que os municípios recebiam era de 5% sobre o valor 
da produção. Com a Lei 9.478/97, a chamada Lei do Petróleo, a porcentagem de royalties que as 
empresas devem pagar sobre a produção aumentou para até 10%.  
    Dessa forma, os municípios recebem “royalties até 5%” e “acima de 5%”. Grande parte das 
receitas petrolíferas do município de Macaé vem da parcela conhecida como “royalties até 5%”, 
principalmente porque o município concentra um grande número de instalações industriais para 
processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural. Mas o que 
isso representa em números? O que isso representa no orçamento municipal? Como e onde 
encontrar esses valores?
     Todos os dados sobre o valor total de royalties recebidos até 5% e acima de 5% são encontra-
dos no site da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Portal da 
Transparência do município de Macaé disponibiliza alguns desses dados na sessão de “receitas” 
e/ou nos Relatórios de Prestação de Contas Anuais. Segundo a ANP, esses são os valores de 
royalties repassados ao município nos últimos quatro anos: 

2014

2015

2016

2017

Royalties até 5%

R$ 270.937.149,83

R$ 230.992.329,64

R$ 306.948.392,53

R$ 114.953.074,68

R$ 77.734.327,45

R$ 62.502.996,69

R$ 87.552.874,01

R$ 491.526.473,38

R$ 348.671.477,28

R$ 293.495.326,33

R$ 394.501.266,54

Total de royalties recebidos pelo município de Macaé

R$ 376.573.398,70

Royalties 
excedentes a 5% Total de royalties

Fonte: Tabela própria feita com base nos dados da ANP

A realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação
 exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA

http://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/04/redeMaca%C3%A9clic%C3%A1vel-ilovepdf-compressed.pdf
http://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/06/rede-Maca%C3%A92C.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
http://www.anp.gov.br/
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Macaé é uma produção coletiva do Núcleo de 
Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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       Você sabia que, de acordo com a Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, todo gestor públi-
co deve disponibilizar, em tempo real, as informações detalhadas sobre a execução orçamentária e 
financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios? Todo prefeito deve disponibili-
zar na internet todo o dinheiro que o município recebe e onde ele é gasto. Em Macaé, assim como 
acontece com os royalties até 5% e acima de 5%, o Portal da Transparência traz os valores totais da 
arrecadação municipal nos Relatórios de Prestação de Contas Anuais. Observe abaixo a tabela, base-
ada nos documentos disponibilizados pelo município, contendo os valores recebidos. 

    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Macaé é uma 
produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do município, 
com o auxílio e a moderação da equipe técnica do projeto e 
da Petrobras
Endereço: Rua Dr. João Cupertino, 311 - Centro - CEP: 
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Arrecadação municipal e os royalties em Macaé 

2014

2015

2016

2017

Total da Arrecadação 
Municipal de Macaé

R$ 2.224.303.629,47

R$ 2.059.632.532,09

R$ 2.006.238.176,90

R$ 491.526.473,38

R$ 348.671.477,28

R$ 293.495.326,33

R$ 394.501.266,54

R$ 576.322.832,26

R$ 385.353.081,32

R$ 311.744.752,74

R$ 422.207.809,20

Arrecadação municipal e royalties em Macaé

R$ 2.298.200.615,57

Royalties Royalties e 
Participações Especiais*

Fonte: Tabela própria feita com base no Portal da Transparência (http://sistemas.macae.rj.-
gov.br:84/transparencia/contas/relatorioprestacaocontasanual)

* O termo refere-se às receitas petrolíferas totais, incluindo participações especiais. 

      Como podemos ver, a arrecadação municipal vem diminuindo, mas os valores referentes a royal-
ties e participações especiais, depois de uma queda, começam a se recuperar em 2017. Esse padrão 
vem se repetindo em 2018, e foi confirmado pela Prefeitura, na Audiência Pública na Câmara dos 
Vereadores, realizada em maio. O executivo apresentou números que demonstraram que a arrecada-
ção de royalties e participações especiais, subiu 38% no primeiro quadrimestre de 2018. Mas como 
será que o município tem investido esses recursos? Quais são suas prioridades? Será que o Portal da 
Transparência traz essas informações de forma mais detalhada, como manda a lei? Fique ligado 
porque é o que descobriremos juntos, nos próximos Boletins Digitais “Rede Territórios do Petróleo”. 

Núcleo de Vigília Cidadã: olho nos royalties de Macaé 

http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/transparencia/contas/relatorioprestacaocontasanual
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

