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Núcleo de Vigília Cidadã de Quissamã tem 

protagonismo no controle dos royalties

     São várias as ferramen-
tas disponibilizadas para 
prática do controle social. 
No município de Quissamã 
uma delas vem sendo utili-
zada com sucesso pelo Nú-
cleo de Vigília Cidadã (NVC) 
nas solicitações sobre o 
repasse e aplicação dos 
royalties. Trata-se do e-SIC   
Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão), 
com link disponível no site da prefeitura (https://
esic.quissama.rj.gov.br).Qualquer cidadão pode se 
cadastrar para enviar pedidos de informação.
     Por meio desta ferramenta foi possível ter aces-
so ao empenho dos royalties aplicados nos meses 
de janeiro e fevereiro de 2018, em um montante 
que ultrapassa os R$ 25 milhões. Estas informa-
ções, reproduzidas no quadro abaixo, foram dis-
ponibilizadas pela Prefeitura em um prazo de 15 
dias a partir da data de solicitação. O documento 
com a descrição dos valores e áreas investidas, 
emitido pela Secretaria de Fazenda do municí-
pio, foi apresentado aos membros do

Núcleo de Vigília Cidadã du-
rante a Reunião Ordinária de
03/04/18. Com isso foi possí-
vel avançar no diálogo sobre 
a importância do controle so-
cial das receitas petrolíferas, 
tema que já tinha ganhado 
destaque no primeiro en-
contro do NVC deste ano, em               
16/01/18.

    Tendo em vista o resultado positivo desta expe-
riência, uma nova solicitação, referente a meses 
posteriores, foi realizada através da ferramenta, 
e o Núcleo aguarda o retorno do Poder Público 
Municipal.
    O resultado desta iniciativa caracteriza o foco 
do Núcleo de Quissamã, que vem utilizando a 
ferramenta para acesso à descrição das áreas 
investidas, tendo em vista a aplicação dos royal-
ties.
    Confira a reprodução do documento ela-
borado  pela Secretaria Municipal de Fazen-
da e assinado pelo subsecretário Leilson de 
Souza Lyra, matrícula 2803:
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     O boletim Rede Territórios do Petróleo -  Quissamã 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: Av: Barão de Vila Franca, 412, lojas 7 e 8 - Centro - 
CEP: 28735-000 - Quissamã/RJ (22) 99769-7333

http://territoriosdopetroleo.eco.br/

O boletim Rede Territórios do Petróleo - Quissamã 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

Demonstrativo das aplicações de royalties pelo
 município de Quissamã em janeiro e fevereiro de 2018

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO CONSOLIDADO

GASTOS POR PROGRAMA – FONTE ROYALTIES
Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

Fonte: Balancete da Despesa– sistema Supernova
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