
PROJETO DE LEI Nº 510/2008

Altera a redação do caput do Artigo 2º e do inciso III, do
Parágrafo Único da Lei Estadual nº 8.308/2006, que “Cria
o Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:

Art. 1º: Fica alterado o caput do Artigo 2º da Lei estadual 8.308/2006, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  2º:  O  Estado  transferirá  aos  municípios  30%  (trinta  por  cento)  do  produto  da
arrecadação proveniente das compensações financeiras dos ”royalties”  e  participação
especial do petróleo e do gás natural, recebidos em virtude do disposto nos artigos 48
e 50, da Lei Federal nº 9.4787, de 06.8.1997, respectivamente, conforme apurado pela
Agência Nacional do Petróleo.”

Art. 2º: Fica alterado o inciso III, do Parágrafo Único do Artigo 2º da Lei 8.308/2006, passando
a vigorar com a seguinte redação:

“III - Serão excluídos os municípios que no exercício financeiro imediatamente anterior
ao  da  apuração  do  Índice  de  Participação  de  cada  município  no  Fundo  (IP)  tenham
obtido  receitas  provenientes  de  compensações  financeiras  por  meio  de  “royalties”  e
participação especial da produção de petróleo superior  a 2% (dois por cento) do total
do  valor  repassado  diretamente  aos  municípios  do  Estado,  de  acordo  com  a  Lei
Federal nº 9.478/97”.

Art. 3º: Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das Sessões, 22 de dezembro de 2008.

PAULO ROBERTO
Deputado Estadual - PMN

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente,

Nobres Pares,

Inicialmente,  é  mister  conceituar  “Participação  Especial”,  o  objeto  deste  Projeto  de  Lei.
Segundo  a  ANP  -  Agência  Nacional  de  Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis,  a
“Participação  Especial”  é  uma  “compensação  financeira  extraordinária  devida  pelos



concessionários  de  exploração  e  produção  de  petróleo  ou  gás  natural,  nos  casos  de  grande
volume  de  produção  ou  de  grande  rentabilidade,  conforme  os  critérios  definidos  no  Decreto
2.705/1998”. 

É  notória  a  capacidade  produtiva  de  Petróleo  e  Gás  Natural  do  nosso  Estado,  assim,  nesse
contexto,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  do  governo  capixaba  realizou  um  estudo,
destacando:  “nos  últimos  anos  o  Espírito  Santo  foi  destaque  na  produção  de  petróleo  e  gás
natural no Brasil. Com as descobertas realizadas, principalmente pela Petrobrás, o Estado saiu
da  5ª  posição  no  ranking  brasileiro  de  reservas,  em  2002,  para  se  tornar  a  segunda  maior
província petrolífera do País, com reservas totais de 2,5 bilhões de barris”. 
Atualmente,  o  Estado  é  o  segundo  maior  produtor  de  petróleo  do  Brasil,  com  140  mil  barris
diários.  Até o final  deste  ano,  este  número deve chegar  a  200 mil  barris  por  dia,  e  em 2010,
atingirá a marca de 500 mil barris/dia.”1.

Diante disso, os motivos que impulsionam a presente proposição são as recentes descobertas
de reservas de Petróleo  e  Gás  Natural  no  nosso  Estado,  principalmente  na  camada Pré-Sal.
Conforme relatado pelo  Ministro  das Minas e  Energia,  Edison  Lobão acerca  do  assunto  "são
dois poços gigantescos, cada um com um bilhão de barril de óleo leve, da melhor qualidade",
características  essas  que  transcrevem  as  condições  necessárias  para  que  o  Estado  possa
auferir a Compensação Financeira em foco. 

É importante complementar que, a arrecadação com a “Participação Especial” no nosso Estado
até  o  3º  (terceiro)  trimestre  no  exercício  2008  injetou  aos  cofres  do  Espírito  Santo
aproximadamente R$  150 milhões (sessenta milhões de reais).  Seguindo essa perspectiva a
projeção é de que esta arrecadação atingirá cerca de 

R$ 200 milhões (duzentos milhões de reais) até 31/12/2008. O que se pretende 
com  esta  proposta  de  lei  é  que,  no  mesmo  molde  do  rateio  dos  Royalties  previsto  na  lei
8.308/06,  se  destine  30%  (trinta  por  cento)  desse  rendimento,  o  que  corresponderia  no
presente  exercício,  ao  repasse  da  importância  aproximada  de  R$  60  milhões  (sessenta
milhões de reais) aos municípios beneficiados pelo Fundo para a Redução das Desigualdades
Regionais.

Nesse  sentido,  com o  intuito  de  ilustrar  e  facilitar  a  apreciação  desta  proposição,  consta  no
Anexo  Único  do  presente  Projeto  de  Lei  um  demonstrativo  com  projeções  de  repasse  da
“Participação  Especial”  levando  em  consideração  o  índice  de  participação  no  Fundo  para  a
Redução das Desigualdades Regionais de alguns municípios no Exercício de 2007 e adotando
como base  de  cálculo  a  parcela  de  30% (trinta  por  cento)  sobre  a  arrecadação  anual  com a
mencionada  compensação  financeira  no  exercício  de  2008,  qual  seja,  R$  60  milhões
(sessenta milhões de reais).

Desta feita, dúvida não resta que como conseqüência do crescimento da produção de petróleo
no  nosso  Estado  teremos  um  aumento  na  arrecadação  das  compensações  financeiras,
principalmente  da  “Participação  Especial”,  tendo  em  vista  que,  conforme  já  exposto,  as
reservas descobertas são de grande volume de produção e de excelente rentabilidade. 

Nessa conjuntura, este Projeto de Lei tem por finalidade fomentar o Programa Governamental
de  Combate  às  Desigualdades  Regionais  agregando  recursos  financeiros  oriundos  da
“Participação  Especial”,  de  forma  a  proporcionar  mais  subsídios  aos  municípios  em
desequilíbrio de ordem econômica, social e populacional, ampliando dessa forma a capacidade
de investimentos dos municípios beneficiados pelo  Fundo,  com a  aplicação  nas  atividades  já

1 http://www.es.gov.br/site/Espirito_santo/petroleo_gas.aspx 



definidas  na  lei  8.308/2006,  quais  sejam,  em  serviços  de  saneamento  básico,  na  educação
fundamental e infantil, na saúde, na construção de habitação para a população de baixa renda,
em  drenagem  e  pavimentação  de  vias  urbanas;  em  construção  de  centros  integrados  de
assistência  social,  em  formação  profissional,  transportes,  segurança,  inclusão  digital  e  na
geração de emprego e renda. Dessa forma, esta proposta está em consonância com a diretriz
governamental  de  descentralização  do  desenvolvimento  principalmente,  para  o  interior  do
Estado do Espírito Santo.

Por  derradeiro  e  diante  todo  o  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  Nobres  Parlamentares  para
aprovação  da  presente  proposição,  na  forma  apresentada,  por  reconhecerem  o  interesse
público que ela traduz.

PAULO ROBERTO
Deputado Estadual – PMN

Anexo Único – Projeções de “Participação Especial” para alguns municípios
beneficiados pelo “Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais”.

Município
IP - Índice de

Participação (%) no
Fundo 2007*

Valor a ser arrecadado por
município

Baixo Guandu 1,114  R$         668.400,00 
Barra de São Francisco 1,675  R$      1.005.000,00 
Cachoeiro de Itapemirim 3,616  R$      2.169.600,00 
Cariacica 6,438  R$      3.862.800,00 
Castelo 1,349  R$         809.400,00 
Colatina 2,674  R$      1.604.400,00 
Guarapari 5,195  R$      3.117.000,00 
Pedro Canário 1,566  R$         939.600,00 
Ponto Belo 0,815  R$         489.000,00 

Viana 2,403  R$      1.441.800,00 
* Anexo Único do Decreto nº 1782-R, de 15 de Janeiro de 2007. 


