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LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA EXPLORAÇÃO E DA PRODUÇÃO
.......................................................................................................................................................
Seção VI
Das Participações
Art. 45. O contrato de concessão disporá sobre as seguintes participações
governamentais, previstas no edital de licitação:
I - bônus de assinatura;
II - royalties;
III - participação especial;
IV - pagamento pela ocupação ou retenção de área.
§ 1º As participações governamentais constantes dos incisos II e IV serão
obrigatórias.
§ 2º As receitas provenientes das participações governamentais definidas no
caput, alocadas para órgãos da administração pública federal, de acordo com o disposto nesta
Lei, serão mantidas na Conta Única do Governo Federal, enquanto não forem destinadas para
as respectivas programações.
§ 3º O superávit financeiro dos órgãos da administração pública federal referidos
no parágrafo anterior, apurado em balanço de cada exercício financeiro, será transferido ao
Tesouro Nacional.
Art. 46. O bônus de assinatura terá seu valor mínimo estabelecido no edital e
corresponderá ao pagamento ofertado na proposta para obtenção da concessão, devendo ser
pago no ato da assinatura do contrato.
Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da
data de início da produção comercial de cada campo, em montante correspondente a dez por
cento da produção de petróleo ou gás natural.
§ 1º Tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros
fatores pertinentes, a ANP poderá prever, no edital de licitação correspondente, a redução do
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valor dos royalties estabelecido no caput deste artigo para um montante correspondente a, no
mínimo, cinco por cento da produção.
§ 2º Os critérios para o cálculo do valor dos royalties serão estabelecidos por
decreto do Presidente da República, em função dos preços de mercado do petróleo, gás
natural ou condensado, das especificações do produto e da localização do campo.
§ 3º A queima de gás em flares, em prejuízo de sua comercialização, e a perda de
produto ocorrida sob a responsabilidade do concessionário serão incluídas no volume total da
produção a ser computada para cálculo dos royalties devidos.
§ 4º Os recursos provenientes dos pagamentos dos royalties serão distribuídos,
nos termos do disposto nesta Lei, com base nos cálculos de valores devidos a cada
beneficiário, fornecidos pela autoridade administrativa competente. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 5º No caso dos Estados e dos Municípios, os recursos de que trata o § 4º deste
artigo serão creditados em contas bancárias específicas de titularidade deles. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 6º Observado o disposto no § 9º deste artigo, na hipótese de o Estado ou o
Município ter celebrado operação de cessão ou transferência, parcial ou total, dos seus direitos
sobre os royalties ou de antecipação, parcial ou total, das receitas decorrentes dos direitos
sobre os royalties , os recursos de que trata o § 4º deste artigo serão creditados pelo seu valor
líquido, após as deduções de natureza legal, tributária e/ou contratual anteriormente
incidentes, se houver, e desde que tais deduções tenham prioridade de pagamentos,
diretamente pela União, em conta bancária específica de titularidade dos investidores, no
Brasil ou no exterior, ou de entidade representativa dos interesses dos investidores que
tenham contratado com o Estado ou o Município a respectiva operação de cessão ou
transferência de direitos sobre os royalties ou de antecipação das receitas decorrentes dos
direitos sobre os royalties . (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 7º Na hipótese prevista no § 6º deste artigo, a União não poderá alterar a conta
bancária específica indicada para o pagamento dos direitos e receitas sobre os royalties sem a
prévia e expressa autorização do beneficiário da operação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.609, de 10/1/2018)
§ 8º Eventual adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, não poderá afetar a transferência dos direitos e
receitas sobre os royalties para a conta bancária específica de titularidade do investidor ou da
entidade representativa dos interesses do investidor referida no § 6º deste artigo, até o integral
cumprimento da obrigação assumida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 9º Para as operações já contratadas na data da promulgação desta Lei, poderão
as partes, de comum acordo, ajustar a transferência do depósito dos recursos de que trata o §
4º deste artigo diretamente para conta bancária específica do investidor ou da entidade
representativa dos interesses do investidor para essa finalidade. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 10. (VETADO na Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, que
representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante mínimo referido
no § 1º do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
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I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:
a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;
b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e
c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e
critérios estabelecidos pela ANP; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado
pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de
15/3/2013)
II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona
econômica exclusiva:
a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;
b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas
geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de
1986;
c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na
forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído
entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:
1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o
Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a"
dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a"
deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da
Constituição;
3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso,
que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no
item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso,
proporcionalmente às suas participações no FPE;
4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá
optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba
recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42- B da Lei nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta
Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei;
5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal,
se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão
adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;
e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído
entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:
1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham
recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art.
42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do
inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de que trata o art. 159 da Constituição;
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3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio
dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre
Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;
4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do
fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba recursos em decorrência do
disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no
inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei;
5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de
arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo
especial de que trata esta alínea;
f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído
por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta
da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo. (Inciso acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 1º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos
termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II
deste art. 48 e do art. 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III
do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:
I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial
em 2011;
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível
nacional, multiplicado pela população do Município. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 2º A parcela dos royalties de que trata este artigo que contribuir para o que
exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 1º será
transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País
serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de
royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos
incisos I e II. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente
da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 4º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das
alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da
participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção
terá a seguinte distribuição:
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:
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a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a
produção;
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção;
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas
operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério
estabelecidos pela ANP;
d) 25% (vinte e cinco por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social,
instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da
Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo; (Alínea com
redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente da República,
mantida pelo Congresso Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes; (Alínea com redação
dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente da República, mantida pelo
Congresso Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas
geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 7.525, de 22 de julho de
1986; (Alínea com redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente
da República, mantida pelo Congresso Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na
forma e critério estabelecidos pela ANP; (Alínea com redação dada pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso Nacional e
publicada no DOU de 15/3/2013)
d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído
entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios: (Alínea
com redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente da República,
mantida pelo Congresso Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o
Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a"
dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a"
deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 50 desta Lei; (Item
acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido
pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da
Constituição; (Item acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da
República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso,
que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no
item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso,
proporcionalmente às suas participações no FPE; (Item acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá
optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba
os recursos referidos no item 1; (Item acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado
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pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de
15/3/2013)
5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal,
se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão
adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea; (Item acrescido pela Lei
nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído
entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios: (Alínea com redação dada pela Lei
nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso
Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham
recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art.
42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do
inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso III do § 2º do art. 50 desta Lei; (Item acrescido pela
Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição; (Item acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio
dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre
Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM; (Item acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do
fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;
(Item acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de
arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo
especial de que trata esta alínea; (Item acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado
pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de
15/3/2013)
f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído
por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta
da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo. (Alínea com redação dada pela Lei
nº 12.734, de 30/12/2012, vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso
Nacional e publicada no DOU de 15/3/2013)
§ 1º (Revogado pelo inciso I do art. 4º da Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
revogação vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso Nacional e
publicada no DOU de 15/3/2013)
§ 2º (Revogado pelo inciso I do art. 4º da Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
revogação vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso Nacional e
publicada no DOU de 15/3/2013)
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§ 3º (Revogado pelo inciso I do art. 4º da Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
revogação vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso Nacional e
publicada no DOU de 15/3/2013)
§ 4º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos
termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II
deste artigo e do art. 48 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III
do § 2º do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:
I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial
em 2011;
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível
nacional, multiplicado pela população do Município. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 5º A parcela dos royalties de que trata este artigo que contribuir para o valor que
exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 4º será
transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das
alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da
participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 7º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País
serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de
royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos
incisos I e II. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente
da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 49-A. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "b" do inciso II
do art. 48 e a alínea "b" do inciso II do art. 49 serão reduzidos:
I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013 e em cada ano subsequente até 2018,
quando alcançará 5% (cinco por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando alcançará o mínimo de 4%
(quatro por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 4% (quatro por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU
de 15/3/2013)
Art. 49-B. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "d" do inciso II
do art. 48 e a alínea "d" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:
I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir
24% (vinte e quatro por cento) em 2016;
II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando
atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);
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III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis
inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o
máximo de 27% (vinte e sete por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 27% (vinte e sete por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 49-C. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "e" do inciso II
do art. 48 e a alínea "e" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:
I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir
24% (vinte e quatro por cento) em 2016;
II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando
atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);
III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis
inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o
máximo de 27% (vinte e sete por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 27% (vinte e sete por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande volume de
produção, ou de grande rentabilidade, haverá o pagamento de uma participação especial, a ser
regulamentada em decreto do Presidente da República.
§ 1º A participação especial será aplicada sobre a receita bruta da produção,
deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação
e os tributos previstos na legislação em vigor.
§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte proporção:
I - 42% (quarenta e dois por cento) à União, a ser destinado ao Fundo Social,
instituído pela Lei nº 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos
da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
II - 34% (trinta e quatro por cento) para o Estado onde ocorrer a produção em
terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
III - 5% (cinco por cento) para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou
confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
IV - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo
especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os
seguintes critérios:
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a) os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o
Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a"
dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do
inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso II do § 2º deste artigo;
b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da
Constituição;
c) o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso,
que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na
alínea "a" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso,
proporcionalmente às suas participações no FPE;
d) o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá
optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba
recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no
inciso II do § 2º deste artigo;
e) os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal,
se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão
adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo
Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
V - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo
especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:
a) os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham
recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art.
42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts.
48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2º deste artigo;
b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio
do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição;
c) o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio
dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído
entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;
d) o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do
fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba recursos em decorrência do
disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III
do § 2º deste artigo;
e) os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de
arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo
especial de que trata este inciso. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado
pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de
15/3/2013)
§ 3° (Revogado pela Lei nº 12.114, de 9/12/2009)
§ 4º (Revogado pelo inciso I do art. 4º da Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
revogação vetada pelo Presidente da República, mantida pelo Congresso Nacional e
publicada no DOU de 15/3/2013)
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§ 5º A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos
termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II
dos arts. 48 e 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2º
deste artigo, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:
I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial
em 2011;
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível
nacional, multiplicado pela população do Município. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 6º A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata a alínea "d"
dos incisos IV e V poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da participação
especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso
Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 7º A parcela da participação especial que contribuir para o valor que exceder o
limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 5º será transferida para
o fundo especial de que trata o inciso V do § 2º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
§ 8º Os recursos provenientes dos pagamentos da participação especial serão
distribuídos, nos termos do disposto nesta Lei, com base nos cálculos de valores devidos a
cada beneficiário, fornecidos pela autoridade administrativa competente. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 9º No caso dos Estados e dos Municípios, os recursos de que trata o § 8º deste
artigo serão creditados em contas bancárias específicas de titularidade deles. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 10. Observado o disposto no § 13 deste artigo, na hipótese de o Estado ou o
Município ter celebrado operação de cessão ou transferência, parcial ou total, dos seus direitos
sobre a participação especial ou de antecipação, parcial ou total, das receitas decorrentes dos
direitos sobre a participação especial, os recursos de que trata o § 8º deste artigo serão
creditados pelo seu valor líquido, após as deduções de natureza legal, tributária e/ou
contratual anteriormente incidentes, se houver, e desde que tais deduções tenham prioridade
de pagamentos, diretamente pela União, em conta bancária específica de titularidade dos
investidores, no Brasil ou no exterior, ou de entidade representativa dos interesses dos
investidores que tenham contratado com o Estado ou o Município a respectiva operação de
cessão ou transferência de direitos sobre a participação especial ou de antecipação das receitas
decorrentes dos direitos sobre a participação especial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.609, de 10/1/2018)
§ 11. Na hipótese prevista no § 10 deste artigo, a União não poderá alterar a conta
bancária específica indicada para o pagamento dos direitos e receitas sobre a participação
especial sem a prévia e expressa autorização do beneficiário da operação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 12. Eventual adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal previsto na Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, não poderá afetar a transferência dos direitos e
receitas sobre a participação especial para a conta bancária específica de titularidade do
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investidor ou da entidade representativa dos interesses do investidor referida no § 10 deste
artigo, até o integral cumprimento da obrigação assumida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.609, de 10/1/2018)
§ 13. Para as operações já contratadas na data da promulgação desta Lei, poderão
as partes, de comum acordo, ajustar a transferência do depósito dos recursos de que trata o §
8º deste artigo diretamente para conta bancária específica do investidor ou da entidade
representativa dos interesses do investidor para essa finalidade. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 13.609, de 10/1/2018)
§ 14. (VETADO na Lei nº 13.609, de 10/1/2018)
Art. 50-A. O percentual de distribuição a que se refere o inciso I do § 2º do art. 50
será acrescido de 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até 2016,
quando alcançará 46% (quarenta e seis por cento).
Parágrafo único. A partir de 2016, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 46% (quarenta e seis por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de
30/12/2012, vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 50-B. O percentual de distribuição a que se refere o inciso II do § 2º do art.
50 será reduzido:
I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013, quando atingirá 32% (trinta e dois por
cento);
II - em 3 (três) pontos percentuais em 2014 e em 2015, quando atingirá 26%
(vinte e seis por cento);
III - em 2 (dois) pontos percentuais em 2016, em 2017 e em 2018, quando atingirá
20% (vinte por cento).
Parágrafo único. A partir de 2018, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 20% (vinte por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU
de 15/3/2013)
Art. 50-C. O percentual de distribuição a que se refere o inciso III do § 2º do art.
50 será reduzido em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando atingirá 4% (quatro por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 4% (quatro por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU
de 15/3/2013)
Art. 50-D. O percentual de distribuição a que se refere o inciso IV do § 2º do art.
50 será acrescido:
I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10%
(dez por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze
por cento);
III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento);
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IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5%
(quatorze inteiros e cinco décimos por cento);
V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15%
(quinze por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 15% (quinze por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU
de 15/3/2013)
Art. 50-E. O percentual de distribuição a que se refere o inciso V do § 2º do art.
50 será acrescido:
I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10%
(dez por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze
por cento);
III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5%
(quatorze inteiros e cinco décimos por cento);
V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15%
(quinze por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este
artigo será de 15% (quinze por cento). (Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012,
vetado pelo Presidente da República, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU
de 15/3/2013)
Art. 50-F. O fundo especial de que tratam as alíneas "d" e "e" do inciso II dos arts.
48 e 49 desta Lei, os incisos IV e V do § 2º do art. 50 desta Lei e as alíneas "d" e "e" dos
incisos I e II do art. 42-B da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão destinados para
as áreas de educação, infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de
erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa
civil, meio ambiente, em programas voltados para a mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, e para o tratamento e reinserção social dos dependentes químicos.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão
anexo contendo a previsão para a aplicação dos recursos de que trata o caput junto aos
respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis do orçamento anual.
(Artigo acrescido pela Lei nº 12.734, de 30/12/2012, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 15/3/2013)
Art. 51. O edital e o contrato disporão sobre o pagamento pela ocupação ou
retenção de área, a ser feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou fração da
superfície do bloco, na forma da regulamentação por decreto do Presidente da República.
Parágrafo único. O valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área será
aumentado em percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que houver prorrogação do
prazo de exploração.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e
o controle das liberações dos recursos dos
Fundos de Participação e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, de que tratam as alíneas a e b do inciso I do art. 159 da Constituição, farse-ão nos termos desta Lei Complementar, consoante o disposto nos incisos II e III do art. 161
da Constituição.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo
das transferências, além do montante dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por
compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados
administrativa ou judicialmente, com a correspondente atualização monetária paga.
Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE), observado o disposto no art. 4º, serão entregues da seguinte forma: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de
18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da
publicação)
I - os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal no
FPE a serem aplicados até 31 de dezembro de 2015 são os constantes do Anexo Único desta
Lei Complementar; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013,
publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se
iniciar após 60 dias da publicação)
II - a partir de 1º de janeiro de 2016, cada entidade beneficiária receberá valor
igual ao que foi distribuído no correspondente decêndio do exercício de 2015, corrigido pela
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro
que vier a substituí-lo e pelo percentual equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) da
variação real do Produto Interno Bruto nacional do ano anterior ao ano considerado para base
de cálculo; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013,
publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se
iniciar após 60 dias da publicação)
III - também a partir de 1º de janeiro de 2016, a parcela que superar o montante
especificado no inciso II será distribuída proporcionalmente a coeficientes individuais de
participação obtidos a partir da combinação de fatores representativos da população e do
inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária, assim definidos:
a) o fator representativo da população corresponderá à participação relativa da
população da entidade beneficiária na população do País, observados os limites superior e
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inferior de, respectivamente, 0,07 (sete centésimos) e 0,012 (doze milésimos), que incidirão
uma única vez nos cálculos requeridos;
b) o fator representativo do inverso da renda domiciliar per capita corresponderá à
participação relativa do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária na
soma dos inversos da renda domiciliar per capita de todas as entidades. (Inciso acrescido pela
Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos
financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
§ 1º Em relação à parcela de que trata o inciso III do caput, serão observados os
seguintes procedimentos: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei Complementar
nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no
primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
I - a soma dos fatores representativos da população e a dos fatores representativos
do inverso da renda domiciliar per capita deverão ser ambas iguais a 0,5 (cinco décimos),
ajustando-se proporcionalmente, para esse efeito, os fatores das entidades beneficiárias;
(Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de
18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da
publicação)
II - o coeficiente individual de participação será a soma dos fatores
representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade
beneficiária, observados os ajustes previstos nos incisos III e IV deste parágrafo; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013,
produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
III - os coeficientes individuais de participação das entidades beneficiárias cujas
rendas domiciliares per capita excederem valor de referência correspondente a 72% (setenta e
dois por cento) da renda domiciliar per capita nacional serão reduzidos proporcionalmente à
razão entre o excesso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária e o valor de
referência, observado que nenhuma entidade beneficiária poderá ter coeficiente individual de
participação inferior a 0,005 (cinco milésimos); (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº
143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no
primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
IV - em virtude da aplicação do disposto no inciso III deste parágrafo, os
coeficientes individuais de participação de todas as entidades beneficiárias deverão ser
ajustados proporcionalmente, de modo que resultem em soma igual a 1 (um). (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013,
produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
§ 2º Caso a soma dos valores a serem distribuídos, nos termos do inciso II do
caput, seja igual ou superior ao montante a ser distribuído, a partilha dos recursos será feita
exclusivamente de acordo com o referido inciso, ajustando-se proporcionalmente os valores.
(Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no
DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60
dias da publicação)
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados os valores censitários
ou as estimativas mais recentes da população e da renda domiciliar per capita publicados pela
entidade federal competente. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 143,
de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro
mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional nº 18, de 1º de
dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no art. 5º, XV,
alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação
complementar, supletiva ou regulamentar.
LIVRO PRIMEIRO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DISTRIBUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
.......................................................................................................................................................
Seção III
Critério de Distribuição do Fundo de Participação
dos Municípios
Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o art. 86, serão
atribuídos: (“Caput” com redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 28/2/1967)
I - 10% (dez por cento) aos Municípios das Capitais dos Estados; (Inciso com redação
dada pelo Ato Complementar nº 35, de 28/2/1967)
II - 90% (noventa por cento) aos demais Municípios do País. (Inciso com redação dada
pelo Ato Complementar nº 35, de 28/2/1967)
§ 1º A parcela de que trata o inciso I será distribuída proporcionalmente a um coeficiente
individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores:
a) fator representativo da população, assim estabelecido:
Percentual da População de cada Município em relação à do conjunto das Capitais:

Fator:
Até 2% ........................................................................................................... 2
Mais de 2% até 5%:
Pelos primeiros 2%......................................................................................... 2

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Cada 0,5% ou fração excedente, mais............................................................ 0,5
Mais de 5% .................................................................................................... 5
b) Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de
conformidade com o disposto no art. 90. (Parágrafo com redação dada pelo Ato
Complementar nº 35, de 28/2/1967)
§ 2º A distribuição da parcela a que se refere o item II deste artigo, deduzido o
percentual referido no artigo 3º do Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo, farse-á atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de participação determinado na
forma seguinte:
Categoria do Município, segundo seu número de habitantes Coeficiente
a) Até 16.980
Pelos primeiros 10.188 0,6
Para cada 3.396, ou fração excedente, mais 0,2
b) Acima de 16.980 até 50.940
Pelos primeiros 16.980 1,0
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais 0,2
c) Acima de 50.940 até 101,880
Pelos primeiros 50.940 2,0
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais 0,2
d) Acima de 101.880 até 156.216
Pelos primeiros 101.880 3,0
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais 0,2
e) Acima de 156.216 4,0 (Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº
1.881, de 27/8/1981)
§ 3º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente
instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados
oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 59, de 22/12/1988)
§ 4º (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 35, de 28/2/1967 e revogado
pela Lei Complementar nº 91, de 22/12/1997)
§ 5º (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 35, de 28/2/1967 e revogado
pela Lei Complementar nº 91, de 22/12/1997)
Seção IV
Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais
Art. 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A.,
conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos
fundos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal que
prevalecerão no exercício subsequente: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos
financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
I - até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada
Estado e para o Distrito Federal; (Inciso acrescido pela Lei Complementar nº 143, de
17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês
que se iniciar após 60 dias da publicação)
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II - até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada Município. (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013, publicada no DOU de 18/7/2013,
produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se iniciar após 60 dias da publicação)
Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver, transcorrido o
prazo fixado no inciso I do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício
subsequente. (Parágrafo único acrescido pela Lei Complementar nº 143, de 17/7/2013,
publicada no DOU de 18/7/2013, produzindo efeitos financeiros no primeiro mês que se
iniciar após 60 dias da publicação)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981
Altera a Lei nº 5172, de 25 de outubro de
1966, cria a Reserva do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo
55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os §§ 2º e 4º do artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com
a redação estabelecia pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 91. ................................................................................
...................................................................................................
§ 2º A distribuição da parcela a que se refere o item II deste artigo, deduzido
o percentual referido no artigo 3º do Decreto-lei que estabelece a redação
deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município um coeficiente
individual de participação determinado na forma seguinte:
Categoria do Município, segundo seu
Coeficiente
número de habitantes
a) Até 16.980
Pelos primeiros 10.188
0,6
Para cada 3.396, ou fração excedente, mais
0,2
b) Acima de 16.980 até 50.940
Pelos primeiros 16.980
1,0
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais
0,2
c) Acima de 50.940 até 101,880
Pelos primeiros 50.940
2,0
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais
0,2
d) Acima de 101.880 até 156.216
Pelos primeiros 101.880
3,0
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais
0,2
e) Acima de 156.216
4,0
§ 4º Os limites das faixas de número de habitantes previstos no §2º deste
artigo serão reajustados sempre que, por meio de recenseamento
demográfico geral, seja conhecida oficialmente a população total do País,
estabelecendo-se novos limites na proporção do aumento percentual daquela
população, tendo por referência o recenseamento imediatamente anterior."
Art. 2º Fica criada a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios FPM,
destinada, exclusivamente, nos Municípios que se enquadrem no coeficiente individual de
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participação 4,0 (quatro), conforme definido no artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, com a redação alterada pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. Os Municípios que participarem dos recursos da Reserva ora
criada não sofrerão prejuízo quanto ao recebimento da parcela prevista no § 2º do artigo 91 da
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de
28 de fevereiro de 1967.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do
Fundo de Participação dos Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º Fica atribuído aos Municípios, exceto os de Capital, coeficiente individual
no Fundo de Participação dos Municípios - FPM, segundo seu número de habitantes,
conforme estabelecido no § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a
redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os Municípios regularmente
instalados, fazendo-se a revisão de suas quotas anualmente, com base nos dados oficiais de
população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
nos termos do § 2º do art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 2º Ficam mantidos, a partir do exercício de 1998, os coeficientes do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM atribuídos em 1997 aos Municípios que apresentarem
redução de seus coeficientes pela aplicação do disposto no caput deste artigo.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 1999, os ganhos adicionais em cada exercício,
decorrentes do disposto no § 2º do art. 1º desta Lei Complementar, terão aplicação de redutor
financeiro para redistribuição automática aos demais participantes do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM, na forma do que dispõe o § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1º O redutor financeiro a que se refere o caput deste artigo será de:
I - vinte por cento no exercício de 1999;
II - quarenta por cento no exercício de 2000;
III - trinta pontos percentuais no exercício financeiro de 2001; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
IV - quarenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2002; (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
V - cinqüenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2003; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
VI - sessenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2004; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
VII - setenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2005; (Inciso acrescido
pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
VIII - oitenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2006; (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
IX - noventa pontos percentuais no exercício financeiro de 2007. (Inciso
acrescido pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, os Municípios a que se refere o § 2º do art.
1º desta Lei Complementar terão seus coeficientes individuais no Fundo de Participação dos
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Municípios FPM fixados em conformidade com o que dispõe o caput do art. 1º. (Parágrafo
com redação dada pela Lei Complementar nº 106, de 23/3/2001)
§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em
novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução
de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição
do FPM utilizados no exercício de 2018. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº
165, de 3/1/2019)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE 23 DE MARÇO DE 2001
Dá nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 2º da
Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro
de 1997, que dispõe sobre a fixação dos
coeficientes de distribuição dos recursos do
Fundo de Participação dos Municípios.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º ....................................................................................
§ 1º ...........................................................................................
.......................................................................................................
II - (VETADO)
III - trinta pontos percentuais no exercício financeiro de 2001; (NR)
IV - quarenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2002; (NR)
V - cinqüenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2003;
VI - sessenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2004;
VII - setenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2005;
VIII - oitenta pontos percentuais no exercício financeiro de 2006;
IX - noventa pontos percentuais no exercício financeiro de 2007.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, os Municípios a que se refere o § 2º
do art. 1º desta Lei Complementar terão seus coeficientes individuais no
Fundo de Participação dos Municípios FPM fixados em conformidade com
o que dispõe o caput do art. 1º . " (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
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LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, compensação financeira pelo
resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios,
plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia
elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará
compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada,
distribuída e aplicada na forma estabelecida em Lei.
Art. 2º (Revogado pela Lei nº 9.648, de 27/5/1998)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

