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Aplicação dos royalties na segurança pública é
defendida pelo Núcleo de Vigília de Quissamã

    Royalties como investimento em segurança 
pública foi um dos assuntos elencados pelo 
Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Quissamã para 
a mesa-redonda a ser realizada no município em 
04/12/18. A mesa corresponde à meta 13 do 
plano de trabalho do projeto de educação 
ambiental (PEA) Territórios do Petróleo, que é 
uma condicionante de licenciamento ambiental 
federal conduzido pelo Ibama e desenvolvido 
pela Uenf em parceria com a Petrobras.
    Na Reunião Ordinária do dia 26 de julho foi 
iniciada a discussão acerca do evento, e inicial-
mente quatro temas foram destacados: saúde, 
educação, mobilidade urbana e segurança públi-
ca. Durante o mês de julho o grupo ampliou o 
diálogo colocando em paralelo as leis de aplica-
ção dos royalties e o que considera como sendo 
as prioridades de investimento na cidade. A 
discussão leva em conta a ampla gama de áreas 
em que a legislação permite aplicar a renda dos 
royalties atualmente recebida por Quissamã.
      A Lei 9.478 de 1997, que instituiu os repasses 
dos royalties acima de 5% e participações espe-
ciais, não registra um destino específico para a 
aplicação dos recursos. Com base nesta infor-
mação, após estudar as leis de royalties, o 
Núcleo compreendeu que, com a crescente inse-
gurança no município, se faz necessária uma 
ampla discussão sobre a importância de investi-
mentos em segurança pública – em uma visão de 
que segurança não se resume à repressão poli-
cial. Como forma de combater a violência, o 
grupo sugere ações sociais e educacionais para a 

A Praça Brigadeiro José Caetano é um dos pontos centrais 
do município de Quissamã.

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

 população quissamaense, minimizando a presença 
da criminalidade. Uma ideia que vem sendo amadu-
recida no Núcleo é buscar aproximação com as 
escolas para abordar o tema com crianças, ado-
lescentes e jovens.
     Outro fator que preocupa, registrado durante as 
reuniões, é o crescimento da população, que na 
percepção do Núcleo pode estar impactando a 
segurança pública — pois rápido crescimento 
demográfico e aumento da violência muitas vezes 
andam juntos. De acordo com estimativas do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
número de habitantes de Quissamã   cresceu 
19,8% de 2010 até 2018,  que vem alertando a 
população, devido ao crescimento do registro de 
crimes, principalmente nas comunidades afasta-
das do Centro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
http://territoriosdopetroleo.eco.br/
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População 2010 (Censo)
População 2018

 (estimativa)
Aumento Aumento (%)

20.242 24.246 4.004 19, 8%

Fonte: IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/quissama/panorama)

Evolução da população de Quissamã de 2010 a 2018
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O NVC de Quissamã tem reuniões frequentes para tratar de temas pertinentes 
à legislação de royalties e controle social
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