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Royalties: a fatia dos 
municípios nesse bolo

Você sabia que os municípios ficam com 25% dos recursos dos royalties 
gerados pela produção de petróleo e gás natural no País? Neste ano, as pre-
feituras já receberam R$ 2,5 bilhões, mas 90% desse valor foi embolsado por 
apenas 100 municípios brasileiros.

O “ouro negro”, como já é chamado o dinheiro dos royalties, beneficia prin-
cipalmente as cidades que estão localizadas no litoral, em frente aos campos 
do petróleo; mas o que muitos prefeitos não sabem é que a legislação reserva 
uma fatia do bolo para ser dividida entre todos. Essa parcela recebe o nome 
de Fundo Especial do Petróleo (FEP) e é dividida entre todos os municípios e 
estados, de acordo com os mesmos porcentuais de rateio do FPM e do FPE: 80% 
do dinheiro via FPM e 20% via FPE.

Em 2008, o FEP recebeu R$ 381 milhões ou 4% de todos os royalties pagos 
pelas empresas petrolíferas.  No passado, esse valor já representou 20% dos 
royalties, quando o governo arrecadava menos de R$ 200 milhões por ano com 
o petróleo. Em 2008, o governo deve arrecadar R$ 21 bilhões e redistribuir 61% 
para estados e municípios, mas apenas 4% pelo FPM/FPE.

Nesta edição do boletim, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
informa quanto de royalties do FEP deve ter sido distribuído para cada muni-
cípio brasileiro no primeiro semestre. Confira com os contadores e técnicos da 
Secretaria de Fazenda se os valores foram efetivamente creditados na conta 
bancária da prefeitura.

Veja os valores de repasse do FPM
previstos para agosto

Fundo Especial do Petróleo (FEP)

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Ouro Negro    O valor dos royalties do petróleo (em bilhões de reais) Tipo 1o Semestre de 2007 1o Semestre de 2008 Var.
Royalties 3,510 4,908 39,8%
Participação Especial 3,410 4,648 36,3%
União 2,675 3,691 38,0%
Estados 2,493 3,424 37,3%
Municípios 1,752 2,441 39,3%
Total 6,921 9,556 38,1%

Tipo 1o Semestre de 2007 1o Semestre de 2008
Royalties 50,7% 51,4%
Participação Especial 49,3% 48,6%
União 38,7% 38,6%
Estados 36,0% 35,8%
Municípios 25,3% 25,5%
Total 100,0% 100,0%

O FEP já recebeu R$ 381.467.182 no primeiro semestre de 2008,
dos quais 80% foram para os municípios (R$ 305.173.746).

Consulte no Portal CNM (www.cnm.org.br) 
o valor de FEP que deve ter sido transferido para seu município.

O FEP corresponde a um porcentual de 7,5% ou 10% dos valores de 
royalty referente ao petróleo extraído em mar. Ou seja, não incide so-
bre os royalties de terra, nem sobre a participação especial, um tipo 
muito especial de royalty que só beneficia 23 prefeituras do País.

Consulte no Portal CNM
os valores de repasse do FPM
e do FEP para seu município

Previsão Nacional

Consulte no Portal CNM (www.cnm.org.br)
o valor de repasse do FPM para seu município

*Repasse já realizado
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A Câmara dos Deputados e o Senado intensifi-
caram no primeiro semestre deste ano os debates 
acerca das mudanças nos critérios de distribuição 
dos royalties. Durante muitos anos, esse assunto 
nunca despertou o interesse dos parlamentares 
e dos prefeitos, porque o valor dos royalties era 
muito baixo. Ultimamente, com o crescimento da 
Petrobras e da produção de petróleo, o governo 
passou a arrecadar uma soma expressiva de re-
cursos das empresas.

Na prática, existem dois tipos de compen-
sação financeira pela exploração do petróleo: o 
royalty propriamente dito e a participação es-
pecial. Dos royalties, os municípios têm direito a 
cerca de 40%, mas, da participação especial, que 
o governo está interessado em aumentar, são 
apenas 10% para as prefeituras. E somente 23 
cidades do Brasil recebem uma fatia dessa par-
ticipação especial.

Dos projetos em tramitação na Câmara, 
o mais polêmico é o do deputado Júlio César 
(DEM-PI), que propõe distribuir todo o dinhei-
ro dos royalties reservado aos municípios pelo 
FPM. Atualmente, como vimos na capa do bole-

tim, apenas uma pequena parcela dos royalties 
(R$ 305 milhões no primeiro semestre de 2008) 
é distribuída universalmente entre todos os mu-
nicípios. Se a proposta do deputado Júlio César 
fosse aprovada, o valor distribuído entre todos 
teria subido para R$ 2,44 bilhões no primeiro 
semestre deste ano.

Outra proposta polêmica é a do deputado 
Gustavo Fruet (PSDB-PR), que altera o critério de 
distribuição dos royalties entre os chamados mu-
nicípios confrontantes, que estão localizados no 
litoral, em frente aos poços de petróleo. A defini-
ção de “quem é confrontante” depende de linhas 
imaginárias sobre o mar que foram projetadas na 
década de 1980 pelo IBGE, de acordo com a legis-
lação da época.

Essas regras determinam a divisão da “pla-
taforma continental” (extensão marítima de 
200 milhas a partir da costa) entre os estados e 
os municípios de acordo com linhas “ortogonais” 
(ilustração 1). Na prática, a sorte geográfica de 
cada município define se ele possui linhas que se 
abrem ou se fecham, abocanhando muitos, pou-
cos ou nenhum poço de petróleo.

São essas linhas que os parlamentares estão 
pensando em mudar, trocando o critério de “or-
togonal” pelo critério de “radial” (ilustração 2) e 
“paralelas”. A CNM ainda não possui uma posição 
totalmente fechada a respeito desse debate, mas 
considera importante apresentar as propostas 
em discussão para que os prefeitos comecem a 
conhecer o assunto. 

FINANÇAS PÚBLICAS 

Congresso discute mudanças nos royalties

ILUSTRAÇÃO 1. Linhas Ortogonais ILUSTRAÇÃO 2. Linhas Radiais

Qual a diferença?

A principal diferença entre as duas 

metodologias (ortogonais e radiais) 

ocorre na divisão entre São Paulo e 

Rio de Janeiro, onde estão localizadas 

as novas descobertas de petróleo da 

Petrobras. As linhas ortogonais são 

mais inclinadas para baixo do que 

as linhas radiais, beneficiando mais 

ao Rio que a São Paulo. Além disso, 

a distribuição de royalties entre os 

municípios do Rio também muda 

radicalmente com a substituição de 

linhas ortogonais por radiais: alguns 

ganham, outros perdem.

Latitude:
-18o 07’ 01,30”

Longitude:
-72o 12’ 28,19”

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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Para todos os tributos há um ente da federação responsá-

vel por sua arrecadação, seja ele União, estados ou municípios. 

Mas é à União que cabe a atribuição de cobrar e legislar sobre 

a maioria das contribuições e impostos. Essa responsabilidade, 

entretanto, não significa que o governo federal seja o “dono” 

do valor total arrecadado, pois, segundo o artigo 153 da Cons-

tituição Federal, parte dos impostos deve ser partilhada com 

os demais entes da federação. Foi por causa dessa obrigatorie-

dade que surgiu o termo Transferências Constitucionais.

Existem três tipos de transferências: constitucionais, legais 

e voluntárias. A Constituição define que é da União a respon-

sabilidade pela arrecadação de impostos e, pelo artigo 159, 

atribui a porcentagem a ser distribuída para os estados e mu-

nicípios. Algumas leis também definem determinadas obriga-

toriedades de transferência, como os repasses da chamada Lei 

Kandir. Já as transferências voluntárias, como o próprio nome 

indica, referem-se àqueles repasses realizados pela União sem 

que haja obrigatoriedade imposta pela Constituição ou legis-

lação. É o caso dos recursos do Orçamento da União que são 

repassados para estados e municípios aplicarem em obras e 

serviços locais. Existem ainda algumas transferências que são 

formalmente tratadas como voluntárias, embora tenham suas 

regras de distribuição bem definidas, como é o caso dos repas-

ses do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre as transferências constitucionais repassadas aos 

municípios estão as cotas sobre o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), o Imposto sobre Propriedade Territorial 

(ITR), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a Contri-

buição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o Im-

posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

além do FPM, que equivale a um porcentual do Imposto de 

Renda e do IPI.

O valor individual do FPM a ser repassado para cada pre-

feitura é obtido de acordo com o número de habitantes dos 

municípios. De todo o recurso do fundo, 10% vão para as ca-

pitais, 86,4% para os municípios do interior e 3,6% para um 

fundo de reserva. Essa reserva é distribuída às maiores cidades 

com coeficientes de 3.6 e 4.0. Quem determina o coeficiente 

de cada prefeitura é o Tribunal de Contas da União (TCU), com 

base na contagem populacional fornecida pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada anualmente.

Entenda como funcionam as transferências

Comparativo das transferências para municípios

Transferências 1o Sem. – 2007 1o Sem. – 2008 %

FPM 19.654.866.734 22.355.430.029 13,7%

IOF 1.419.205 1.444.273 1,8%

ITR 27.678.057 22.299.510 -19,4%

LC 87/96 214.593.634 197.458.762 -8,0%

FEX 260.599.008 169.010 -99,9%

Cide 239.860.398 229.684.947 -4,2%

Royalties Hídricos 265.046.493 327.867.372 23,7%

Royalties Minerais 173.475.645 238.430.468 37,4%

Royalties Petróleo 1.866.212.280 2.440.525.000 30,8%

Salário-educação 1.027.427.026 1.226.296.307 19,4%

Fundeb 12.771.097.501 16.208.698.727 26,9%

Cota-parte ICMS 18.790.860.000 20.634.000.000 9,8%

Cota-parte IPI-Exp 312.371.563 359.845.052 15,2%

Cota-parte IPVA* 4.446.121.530 5.453.000.000 22,6%

TOTAL 60.051.629.073 69.695.149.456 16,1%

*Estimado a partir dos valores retidos pelo Fundeb
Valores de 2007 corrigidos por um índice de 6,5% como inflação média deste período
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN – Fundos 2007 e 2008

O repasse de 1% do FPM, a ser creditado em dezembro deste ano, deve 
chegar a R$ 2,1 bilhões. Esse dado foi obtido pela CNM por meio de estima-
tivas do governo federal de que a arrecadação do Imposto de Renda (IR) será 
de aproximadamente R$ 173,8 bilhões até o final do ano e de que o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) deve alcançar R$ 38,8 bilhões. Como o 
FPM é calculado sobre a soma das receitas do IR e do IPI ao longo do ano, os 
municípios têm direito a receber 1% de R$ 212,6 bilhões, ao se confirmarem as 
projeções de arrecadação do governo federal.

O aumento de 1%, conquistado por meio da luta da CNM e aprovado na  
EC 55/2007, equivale a um auxílio importante para que o município possa 
cumprir com as despesas de fim de ano.

Crescimento das transferências
No primeiro semestre, o FPM atingiu o valor de R$ 22,5 bilhões. Isso signi-

fica um crescimento real de 13,7% em relação ao mesmo período do ano pas-
sado, quando os repasses foram de R$ 19,6 bilhões, já corrigidos pela inflação. 
Em valores nominais (sem correção da inflação), a expansão supera os 21%.

Até o fim do ano, pelas estimativas de receita do governo federal, o FPM 
poderá atingir R$ 39 bilhões, já descontando o porcentual de 18,33% que está 
sendo retido mensalmente para o Fundeb. Ao contrário dos repasses mensais 
do FPM, que sofrem retenção do fundo da educação básica, o adicional de 1% 
é pago em dezembro com valor integral.

Além do FPM, a CNM constatou que o conjunto das transferências fede-
rais e estaduais para os municípios cresceu 16,1% acima da inflação nos seis 
primeiros meses do ano, o que reflete a expansão da economia e das receitas 
tributárias. De janeiro a junho de 2008, as transferências somaram R$ 69,7 
bilhões, enquanto no ano passado tinham sido de R$ 60,1 bilhões, em valores já 
corrigidos pela inflação (6,5%). 

Das transferências, os três tipos de royalties (petróleo, minerais e hídricos) 
foram os que mais cresceram, todos acima de 20%

FINANÇAS PÚBLICAS 

Repasse de 1% do FPM em dezembro será de 2,1 bi

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos



4
Agosto de 2008

ASSESSORIA JURÍDICA 

Aprovada a PEC dos Precatórios
no Senado

Após diversas alterações, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (CCJ) aprovou em 
18 de junho o substitutivo à PEC no 12/2006, de autoria do senador Valdir Raupp, que prevê novas regras 
para o pagamento de precatórios. 

Ao contrário do primeiro substitutivo, apresentado durante a XI Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios, que atendia plenamente às reivindicações de estados e municípios, o texto aprovado melhora apenas 
parcialmente as condições de pagamento dos precatórios por parte dos governos estaduais e municipais.

Surpreendeu na análise do novo substitutivo o acréscimo de uma medida que possibilita a retenção do 
FPM para o pagamento de precatórios, o que nunca havia sido sequer ventilado. Essa proposta não foi, em 
momento algum, debatida com os interessados.

Para a CNM, o atual sistema de pagamento de precatórios definido na Constituição provoca o acúmulo 
de dívidas. Os estados e os municípios se desdobram para cumprir com as obrigações de pagamento sem 
comprometer suas receitas e, ainda, atender aos limites de endividamento impostos pela LRF. Mas o paga-
mento integral, na forma atual, inviabiliza as finanças estaduais e municipais.

 

A CNM recomenda aos gestores municipais que pressionem deputados e senadores para a manutenção 
dos pontos positivos e para a exclusão das inovações que desfiguraram a essência do projeto.

Pontos Positivos da Pec no 12/2006

1. Criação de regime especial para o pagamento de precatórios vencidos nos seguintes 

moldes:

     I) Depósito de precatórios vencidos em até 12 anos, destinando anualmente o saldo 

dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de correção e porcentual de 

juros da caderneta de poupança, diminuído das amortizações e dividido pelos anos 

restantes de regime especial.

    II) Depósito anual de porcentual sobre a receita corrente líquida fixo até o final do 

prazo de 15 anos, sendo:

 Municípios – mínimo de 0,6% e máximo de 1,5%.

 Estados e Distrito Federal – mínimo 0,6% e máximo de 2%.

2. Os recursos depositados em conta especial para o pagamento dos precatórios em 

atraso serão destinados em: 50% para os leilões; 30% para os precatórios em ordem 

crescente de valor; e 20% para os precatórios em ordem cronológica.

3. Valores dos precatórios pendentes de pagamento corrigidos pelo índice oficial de 

correção e porcentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, excluindo 

a incidência de juros compensatórios.

4. Vedação de ações judiciais de seqüestro para os optantes do regime especial.

Pontos Negativos da Pec no 12/2006

1. Acréscimo de mais uma espécie de depósito compulsório, após a opção pelo que 

prevê o Regime Especial.

2. Diminuição do prazo de duração do regime especial, de 15 para 12 anos.

3. Redução do porcentual destinado ao pagamento por meio de leilão, bem como pela 

ordem crescente de valores.

4. Destinação de 20% dos recursos depositados na conta especial para pagamento em 

ordem cronológica.

Portal de Convênios 
será obrigatório em setembro

A partir do dia 1o de setembro, as contratações 
de convênios com a União, para o recebimento 
de recursos voluntários, serão feitas pelo Portal 
de Convênios do governo. O Portal também será 
usado para o credenciamento de propostas, o 
acompanhamento de liberação de verba e a pres-
tação de contas. Criado para simplificar o processo 
de captação de recursos, as prefeituras devem se 
cadastrar apenas uma vez no sistema (pelo site:  
www.convenios.gov.br). A criação do Portal de 
Convênios foi anunciada pelo presidente Lula 
durante a XI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, em abril.

Decreto torna Lei de Crimes 
Ambientais mais severa

Sancionado o decreto de lei que torna mais seve-
ras as infrações administrativas ambientais. A lei 
reduz as instâncias de recursos de multas por cri-
mes ambientais – de quatro para duas –, endurece 
as regras para infratores ambientais reincidentes 
e prevê a cassação de licenças e multas para quem 
não cumprir embargos determinados por órgãos 
ambientais. Com a sanção, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) ganhou poder, semelhante ao da 
Receita Federal, para leiloar bens apreendidos. 
O decreto deve promover mais participação dos 
municípios para a proteção ao meio ambiente.

Eleitoral 

Prefeitos que não concorrem à reeleição ou que 
estão no segundo mandato devem se atentar 
aos prazos da prestação das contas dos convênios 
firmados com o governo federal. Para não ter pro-
blemas após o fim do mandato, os gestores preci-
sam organizar toda a documentação referente ao 
convênio e guardar cópias de todos os documen-
tos, por precaução, caso seja instaurado processo 
de tomada de contas especial.
Para não receber multas ou ter cassado o regis-
tro eleitoral ou o do diploma, os agentes públicos 
– servidores ou não – devem cuidar sobre o que 
a lei eleitoral determina como condutas vedadas. 
São inúmeras ações previstas no artigo 73 da 
Lei 9.504/1997. Com a aproximação das eleições 
municipais e o início das campanhas eleitorais, a 
CNM disponibiliza uma página no Portal da CNM 
para servir como fonte de pesquisa e sanar as pos-
síveis dúvidas.

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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EDUCAÇÃO 

Impacto do novo piso é de R$ 2,4 bi para
municípios mais pobres

A Confederação Nacional de Municípios realizou estudo que 
aponta impacto de R$ 2,4 bilhões nos municípios menores e 
mais pobres, com o novo reajuste do piso salarial dos professo-
res. Nesses municípios, a distância da meta salarial é ainda maior, 
razão pela qual ficam duplamente onerados. As médias salariais 
encontradas nestes casos variam entre R$ 393,02 e R$ 620,83 
para professores com nível médio e jornada de 40 horas e entre 
R$ 479,65 e R$ 798,85 para professores com nível superior. 

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, uma significati-
va parcela de municípios terá dificuldades em assegurar o valor 
do piso salarial, justa conquista do magistério, principalmen-
te porque muitas administrações se encontram no limite das 
despesas com pessoal. Além disso, o impacto financeiro tende 
a aumentar, pois o efeito cascata na folha de pagamento é ine-
vitável, pelo fato de o vencimento dos professores, em 2010, 
constituir-se em uma das parcelas da remuneração a que o 
magistério tem direito. 

O presidente acredita que esse problema poderia ser mini-
mizado se os recursos da União fossem suficientes para assegu-
rar o valor do piso de estados e municípios. Só assim os gestores 
poderiam cumprir a lei sem deixar de atender às metas fiscais a 
que estão obrigados a cumprir.

TABELA 1. Simulação de custo pelas médias de todos os municípios da amostra

Jornada
(horas)

Nível Médio Nível Superior
Custo anual

Piso Salário Médio Piso Salário Médio

40 1.000,00 760,21 1.244,09 945,77 1.215.706.684

30 750,00 556,45 968,50 718,56 340.403.899

25 625,00 522,76 801,26 670,19 290.742.496

20 500,00 501,63 634,61 636,68 0

TOTAL 668,61 575,36 861,68 736,28 1.846.853.080

TABELA 2. Simulação de custo pelas médias dos municípios abaixo do piso

Jornada
(horas)

Nível Médio Nível Superior
Custo anual

Piso Salário Médio Piso Salário Médio

40 1.000,00 620,83 1.244,09 798,85 1.334.716.490

30 750,00 470,66 968,50 609,31 300.664.124

25 625,00 452,86 801,26 593,05 355.871.902

20 500,00 393,02 634,61 479,65 431.936.544

TOTAL 668,61 482,68 861,68 616,26 2.423.189.060

Planejando a nova gestão

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Os municípios brasileiros estão em plena fase de escolha de seus novos 

gestores; com isso, renovam-se as expectativas de toda a sociedade para os 

próximos quatro anos da administração municipal. Os candidatos estão for-

mulando seus planejamentos estratégicos, delineando objetivos, selecionando programas 

de ação, formas e modelos de execução e de monitoramento dos desempenhos. Para tal, 

necessitam de uma ferramenta muito importante para a avaliação e o registro da realida-

de: os indicadores.

Os indicadores são dados que procuram mostrar a realidade de determinado tema, 

área ou setor. Eles têm como objetivo fornecer informações econômicas, sociais e de qua-

lidade de vida da população ou de um território, em diversas áreas temáticas, que, com-

binados de maneira organizada, são a “fotografia” de um determinado espaço de tempo. 

A manipulação desses dados representa uma forma dinâmica e eficaz de subsidiar os ges-

tores para um planejamento eficaz.

A CNM divulga indicadores em seu Portal (www.cnm.org.br), organizados pelas principais áreas temáticas, entre elas: economia, pro-

dução agropecuária, educação, eleições, finanças, infra-estrutura, meio ambiente, responsabilidade social, saúde, saneamento e outras. 

São quase 20 milhões de informações disponíveis numa navegação fácil e intuitiva, em forma de tabelas e gráficos, com referência às me-

todologias de cada indicador com suas respectivas fontes.

Conheça a realidade de seu município com o uso dos indicadores e melhore os processos de planejamento de sua administração!
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