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Uso dos royalties: quem é o responsável? 

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

      Como vimos na primeira edição do boletim 
Rede Territórios do Petróleo – Campos dos Goy-
tacazes, os royalties são uma compensação 
financeira paga à sociedade pelas empresas 
produtoras de petróleo e gás natural — bens de 
todos (as) e que um dia irão acabar. Também 
vimos que as participações especiais são pagas 
de forma extraordinária, quando há um grande 
volume de produção ou grande rentabilidade.
     Ao contrário do que muitos pensam, as 
empresas de petróleo não têm obrigação (nem 
mesmo o direito) de interferir no modo de apli-
cação das receitas petrolíferas. Assim como 
ocorre com os impostos, o fato de uma grande 
empresa gerar grandes receitas para o Poder 
Público não lhe dá o dever nem o direito de inter-
ferir na forma como tais recursos serão aplica-
dos. Isso é responsabilidade dos gestores públi-
cos eleitos pela população e dos cidadãos.
     O município de Campos dos Goytacazes 
recebe royalties desde 1986, quando começou o 
pagamento e a distribuição nos casos de produ-
ção marítima, graças à Lei 7.525/1986. As recei-
tas tiveram forte crescimento a partir de 1998, 
após o início da aplicação da Lei 9.478/1997, que 
duplicou o percentual de royalties devido pelas 
empresas (de 5% para 10%) e instituiu as parti-
cipações especiais. Ou seja, são duas décadas 
recebendo altas somas de uma receita “extra” e 
temporária, já que o petróleo é um recurso natu-
ral finito. Compreendendo a dimensão de recur-
sos vindos dos royalties, incentivamos a popula-
ção que vive em Campos dos Goytacazes a 
buscar saber mais sobre o quanto o município 
recebe, como e quando esses recursos vêm 

sendo aplicados, para que possamos decidir 
juntos com o poder público as melhores formas 
de aplicação para a sua população.
     Por isso, convidamos a conhecer o Núcleo de 
Vigília Cidadã (NVC) de Campos dos Goytacazes 
(Rua Marechal Deodoro, 55 – Centro) e acompa-
nhar nossos boletins. A próxima edição de Rede 
Territórios do Petróleo – Campos dos Goytaca-
zes vai abordar as áreas em que os royalties do 
petróleo podem ser aplicados, segundo a legis-
lação vigente. Fique ligado! 

Núcleo de Vigília Cidadã de Campos dos Goytacazes estudando 
rendas petrolíferas
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     Como vimos na sexta edição do boletim Rede 
Territórios do Petróleo – Campos dos Goytacazes, 
pode-se dizer que o orçamento público é uma pre-
visão do dinheiro que as administrações do municí-
pio, estado ou da União arrecadarão no ano e dos 
gastos que elas terão. Com isso, vale pensarmos 
no nosso papel enquanto cidadãos para acompa-
nhar e controlar as ações do poder público refe-
rentes aos recursos que entram no nosso municí-
pio. 
       O direito ao acesso às informações do poder 
público é um princípio básico e muito importante 
para que seja possível exercer nossa cidadania 
através do acompanhamento e do controle das 
ações. Exemplo disso é a fiscalização de políticas 
públicas: se estão ou não sendo realizadas; quais 
ações estão sendo priorizadas e como estão sendo 
executadas pela administração pública. Bem infor-
mado, o cidadão ou a cidadã pode intervir, dar 
opiniões, apresentar sugestões e ainda contribuir 

na diminuição de práticas abusivas e fiscalização 
de atividades criminosas, quando houver. Então, a 
partir disso, é importante conhecer um pouco 
sobre orçamento público. 
     Existe um conjunto de leis que visam tornar o 
controle social mais efetivo, e uma delas é a Lei 
12.527/2011 (conhecida como Lei de Acesso à 
Informação — LAI). Segundo esta lei, qualquer cida-
dão pode solicitar o acesso às informações públi-
cas, e a administração pública deve facilitar o 
acesso promovendo a publicidade e divulgação 
dessas, inclusive pela internet.
       O exercício da cidadania é referente às possibili-
dades e oportunidades que temos de acompanhar 
e controlar ações do poder público. Mas como 
exercer a vigília cidadã sobre os recursos do meu 
município? Através do controle social e da partici-
pação social. 
      O controle social pode ser definido de maneira 
sucinta como o controle que é exercido pela socie-
dade civil sobre o governo. Ou seja, de forma mais 
detalhada, o controle social corresponde à partici-
pação da sociedade civil nos processos de planeja-
mento, acompanhamento, monitoramento e ava-
liação de ações planejadas e realizadas pela gestão 
pública, bem como na própria execução das políti-
cas e programas. 
   A participação social significa a participação 
ampla dos cidadãos nos processos decisórios da 
sociedade, mesmo que informalmente, ou seja, 
envolve a atuação em espaços de decisão pública 
que podemos frequentar e onde é possível acom-
panhar as discussões. Entre esses espaços pode-
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mos citar conselhos de políticas públicas, associação de moradores, audiências públicas, conferências, 
fóruns, ouvidorias e sessões da Câmara de Vereadores.Também se pode utilizar desses lugares para 
elaborar propostas ou críticas e enviá-las diretamente aos representantes do poder público. 
       Já entendemos o que é o controle social e a sua importância para o desenvolvimento justo  do lugar 
onde vivemos, especialmente quando nele há o recebimento de royalties e participações especiais, que 
têm como ideal a justiça intergeracional, ou seja, a justiça para com as gerações futuras. Mas você sabe 
o que são esses espaços citados acima e como funcionam em Campos dos Goytacazes? Por exemplo, os 
conselhos municipais são espaços para fiscalizar, controlar e avaliar se os gastos públicos de cada secre-
taria estão conferindo com a realidade, como no caso da utilização dos recursos existentes, da compra de 
material, serviços prestados, transferência de recursos, publicação da prestação de contas, dentre 
outros. 
         Nesse caso, é importante que a população participe e esteja em constante contato com os conselhei-
ros, que devem estar atentos à realidade, prevenindo a ocorrência de irregularidades. Participar dos con-
selhos de gestão significa, portanto, criar mecanismos que busquem combater a corrupção e o uso das 
políticas públicas como troca de favores. É preciso que esses espaços sejam democráticos, participativos 
e eficazes para a população. Em Campos dos Goytacazes temos 14 conselhos de políticas públicas, como 
os de Saúde; Educação; Direitos do Idoso; Assistência Social; Inclusão das Pessoas com Deficiência; Pro-
moção dos Direitos da Criança e do Adolescente; Defesa do Consumidor; Meio Ambiente e Saneamento; 
Promoção da Igualdade Racial; Trabalho, Emprego e Geração de Renda; Direitos da Mulher; e Segurança 
Alimentar. Caso tenha interesse em saber mais sobre esses espaços e participar, entre no site da prefeitu-
ra de Campos dos Goytacazes e clique em “conselhos municipais”, no menu na parte de baixo do site, 
reproduzida na imagem a seguir. Lá estão disponibilizados todos os dados referentes aos conselhos exis-
tentes no município.

O boletim Rede Territórios do Petróleo – Campos dos Goytacazes é uma produção coletiva do 
Núcleo de Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras. nº� �
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       O boletim Rede Territórios do Petróleo - Campos dos
Goytacazes 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 Marechal Deodoro, 55 - Centro - 
Campos dos Goytacazes/RJ  - (22) 3026-0412

          http://territoriosdopetroleo.eco.br/  

      Como temos recomendado, fique de olho no site da prefeitura e no da Câmara de Vereadores, 
porque lá estão disponíveis informações importantes para sabermos como o poder público está dire-
cionando os gastos dos impostos que pagamos, bem como dos royalties e participações especiais 
recebidos pelo município. Além de acompanhar pelos conselhos municipais, você pode acompanhar, 
pelo Diário Oficial municipal, as divulgações das audiências públicas que acontecem regularmente na 
Câmara Municipal. Mantenha-se informado e participe desses espaços, pois é direito e dever de todo 
cidadão estar atento às discussões referentes às prioridades de seu município. 
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NVC de Campos dos Goytacazes reunido em 30/03/19: estudo do orçamento municipal.
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