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Royalties e controle social 

      Controle social pode ser entendido como a 
participação da sociedade no governo, tanto no 
acompanhamento e planejamento, quanto na 
fiscalização e avaliação das ações dos gestores 
públicos. É importante que o acompanhamento e 
o controle das atividades do poder público acon-
teçam em todos os níveis da administração públi-
ca. Mas como o controle social acontece? Como 
podemos exercer esse direito? Nos locais de 
discussão das políticas públicas! É nesses espa-
ços que podemos participar e contribuir com 
informações e questionamentos, porque são os 
cidadãos que sabem das reais necessidades e  
problemas que mais incomodam suas comunida-
des. Participar de espaços democráticos disponí-
veis, falando e se manifestando pelo melhor uso 
do dinheiro público, faz parte da democracia, e é 
assim que a população exerce o controle social. 
         Estar bem informado é essencial para exer-
cer o controle social, e uma das principais ferra-
mentas para obter informações sobre royalties e 
participações especiais são os sites oficiais com 
informações públicas. Em sites como o da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) podemos encontrar os valores de 
royalties repassados ao município. Outra boa 
fonte de informação é o Portal da Transparência 
da prefeitura de Macaé, onde se podem encon-
trar não só essas informações do município, mas 
também como o prefeito administra os recursos 
recebidos. Prestar contas de suas ações na Inter-
net é uma obrigação de todo prefeito, governa-
dor e presidente da República. Tudo que o municí-
pio, estado ou nação recebe e onde são investidos 

esses recursos devem estar 
disponíveis para o acesso de 
qualquer cidadão, e isso é garanti-
do pela chamada Lei da Transparên-
cia (Lei Complementar 131/2009).
          Faz parte do controle social a sociedade 
estar de olho nas receitas (quanto a prefeitura 
recebe de impostos e royalties e participações 
especiais) e nas despesas (quanto e como a pre-
feitura aplica) para entender e se manifestar, 
exigindo o atendimento das suas demandas. Mas 
onde se pode falar? Quais são os espaços de con-
trole social? Geralmente são as audiências públi-
cas, os fóruns de discussão, as associações de 
moradores e os conselhos municipais. Em Macaé 
foi criado, por meio da Lei 3.373/2010, um Con-
selho Municipal de Fiscalização da Aplicação dos 
Royalties do Petróleo. Além de fiscalizar a apli-
cação dos royalties no município, o conselho 
tem como função criar, acompanhar e avaliar as  
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http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/transparencia/
http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/transparencia/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp131.htm
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políticas públicas executadas com esse recurso. Segundo o site oficial da Prefeitura Municipal de 
Macaé, o Conselho dos Royalties teve seu período de funcionamento de 2014 a 2015, mas depois 
disso não se encontram mais informações a seu respeito. Somente são encontradas em pesquisa no 
espaço virtual matérias com pedidos reativação do conselho por parte da Câmara dos Vereadores.
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Você sabia? 

         Os conselhos são constituídos por representantes do poder público e da 
sociedade civil (a população), e durante as reuniões se debatem determinados 
temas e se tomam decisões. Conhecer esses espaços e participar deles é funda-
mental para o controle social da aplicação dos recursos públicos, pois os conse-
lhos municipais são canais disponíveis para que a população tenha voz, por meio 
de sua representatividade, e participe de uma gestão pública mais democrática.

        Audiências públicas são reuniões públicas que devem ter a participação 
popular. São espaços de ampla discussão, onde a população tem o direito a voz 
tanto para dar sua opinião, como para tirar dúvidas e até propor soluções para 
as demandas sociais, de acordo com o tema que está sendo abordado. Trata-se 
de mais um espaço onde o controle social pode ser exercido.

http://www.macae.rj.gov.br/sedec/leitura/noticia/governo-convoca-reuniao-do-conselho-dos-royalties
http://www.odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/42066/camara-quer-reativar-conselho-de-fiscalizacao-dos-royalties
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

