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● Lei nº 9.478, de 1997 – regulamentada

pelo Decreto nº 2.705/1998

● Lei nº 7.990, de 1989 – regulamentada

pelo Decreto nº 1/1991

● Incidem sobre o valor da produção do

campo e são recolhidos mensalmente à

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que

repassa aos beneficiários com base nos

cálculos efetuados pela ANP

● 70% aos Estados produtores

● 20% aos Municípios produtores

● 10% aos Municípios onde se

localizarem instalações marítimas ou

terrestres de embarque ou

desembarque de óleo bruto e/ou gás

natural

A DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES DO 

PETRÓLEO NO BRASIL

__



MOTIVAÇÃO

__



OS RECURSOS ESTÃO SENDO BEM APLICADOS ?

__



DEPENDÊNCIA DOS ROYALTIES
__

Existência de municípios com mais de 

70% dos recursos gerados por royalties



● Governança Municipal

● Transparência Pública

● Controles Internos

● Sistemas de Integridade

OVERVIEW DO PROJETO
__



PARCEIROS INDISPENSÁVEIS
__

+ sinergia



DIRETRIZES DO PROJETO
__

● Formalização de convênios

● Atuação de forma consultiva

● Análise dos riscos específicos

de cada município

● Aprimoramento da legislação

municipal aplicável

● Perenidade das ferramentas

implementadas + conhecimento



EXECUÇÃO DO PROJETO
__

● Equipe multidisciplinar da Petrobras

● Trabalho de campo

● Sem onerosidade para o município

● Apoio técnico do CONACI

● Fiscalização do Ministério Público

● Empoderamento da sociedade civil

pela ONG Contas Abertas

+ apoio



+ transparência

GOVERNANÇA MUNICIPAL
__

● Gestão Pública

● Indicadores de Performance

● Comunicação e Treinamentos

● Facilitação do monitoramento

e do controle social



+ confiança

CONTROLES INTERNOS
__

● Avaliação de riscos

● Avaliação de processos

● Ouvidoria e Auditoria

● Portal da Transparência



+ proteção

SISTEMAS DE INTEGRIDADE
__

● Prevenção, detecção e correção

● Corregedoria Municipal

● Lei Anticorrupção Empresarial 

● Lei de Acesso à Informação



● Aprimoramento da governança,

do controle e da transparência

sobre os recursos dos royalties

● Fortalecimento da cultura de

integridade e da cidadania

● Consolidação dos compromissos

assumidos pelo gestor público

● Oferta de ferramentas capazes

de melhorar a qualidade de vida

da população

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
__

+ benefícios



SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS

__

● Histórico e reputação

● Nível de dependência das rendas

petrolíferas

● Conformidade na aplicação das

rendas petrolíferas

O Município Piloto será definido em

conjunto pelos parceiros a partir de

características a serem discutidas,

tais como:



INÍCIO DO PROJETO

__

● 4º Trimestre de 2020

● Celebração de convênio com o

município piloto

● Previsão de 4 meses para

execução

● Acompanhamento por tempo

indeterminado
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OBRIGADO!



DÚVIDAS 

E 

CONTRIBUIÇÕES


