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NVC: informação e comunicação sobre os 
royalties e participações especiais 

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

      Você tem o hábito de se informar sobre as questões que acontecem no seu bairro e no seu muni-
cípio? Refletir sobre o desenvolvimento de sua cidade, acompanhar as ações do poder público e 
controlar como as políticas e os gastos públicos estão sendo realizados é o dever de todo cidadão. 
Nesse sentido, o Núcleo de Vigília Cidadã de Macaé vem se reunindo de quinze em quinze dias para 
estudar e pensar sobre o destino e a aplicação dos royalties do petróleo e das participações espe-
ciais no município de Macaé. O objetivo é que, com os conhecimentos adquiridos, o grupo consiga 
disseminar informação em suas comunidades e tenha capacidade de participar com mais qualidade 
da discussão pública sobre estes assuntos.
       O Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) acredita que pesquisar e discutir juntos sobre os royalties e as 
participações especiais é fundamental para conhecer mais sobre o assunto. Ter conhecimento e a 
informação correta sobre um tema pode ser decisivo na hora de acompanhar e cobrar do poder 
público a melhor execução das políticas e programas públicos.
     Nesse sentido, o “Boletim Digital Rede Territórios do Petróleo - Macaé” vem se tornando um 
canal de comunicação fundamental para as ações do grupo, pois muitos dos assuntos que são 
discutidos nas reuniões geram conteúdos informativos para o Boletim. Nas edições passadas o 
“Rede Territórios do Petróleo” trouxe informações importantes como: o que são os royalties e as 
participações especiais? Como se dá sua distribuição? (Boletim 1) Quais foram os valores de royal-
ties arrecadados (Boletim 2) nos últimos anos e, como encontrar esses dados (boletim 3) na inter-
net.

   Em Macaé os valores de royalties arrecadados nos sete 
primeiros meses de 2018 já estão quase superando o valor 
esperado para todo o ano? O governo municipal estimou que 
para 2018 a arrecadação de royalties do petróleo seria de 
R$373.357.000,00 (trezentos e setenta e três milhões, 
trezentos e cinquenta e sete mil reais) mas, no meio do ano os 
números já superaram os R$300 milhões.

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://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/06-Boletim-Macae-03-aprovado-pela-Petrobras-14-12-18.pdf
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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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Royalties até 5%

R$ 80.693.300,00 R$ 373.357.000,00R$ 292.663.700,00

Royalties acima de 
5% Total 

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ANUAL DE ROYALTIES EM 
MACAÉ (2018)

Fonte: tabela realizada com dados disponíveis na Lei de Orçamento Anual 2018,
Anexo 13.

R$ 65.956.553,23 R$ 314.748.267,86

Royalties acima de 
5% Total 

ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES EM MACAÉ 
(ATÉ JULHO DE 2018)

Fonte: tabela realizada com base nos dados da ANP

Royalties até 5%

R$ 248.791.714,63

    Levando sempre em consideração os impactos da indústria do petróleo e gás na região, o NVC 
procura refletir sobre a aplicação dos recursos dos royalties na cidade, com o objetivo de estimu-
lar os cidadãos a participarem mais ativamente do planejamento, monitoramento e avaliação das 
ações do poder público municipal, para a construção de uma cidade mais justa para todos. Por isso, 
fique ligado nos Boletins Digitais! Informe-se e participe dos espaços democráticos e de participa-
ção social.

FIQUE DE OLHO

Onde posso acessar informações sobre royalties e as participações especiais?

- Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):
http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes

- Portal da Transparência de Macaé:
http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/transparencia/

http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes
http://sistemas.macae.rj.gov.br:84/transparencia/
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

