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A PERGUNTA MAIS IMPORTANTE: QUAL o critério utilizado para

a destinação destes recursos? 

A transparência na gestão de recursos é um direito nosso e deve ser
um compromisso da administração pública. Essa transparência deve ser
exigida e praticada, só assim seremos capazes de influenciar  em como
os recursos serão utilizados.

Por isso, entende-se que existe a necessidade de criação de um
conselho deliberativo e de um fundo específico, que vão ser
mecanismos institucionais voltados para a democratização da decisão
sobre o uso dos royalties das usinas. O mais importante disso tudo é:
GARANTIR PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DOS ATINGIDOS
PELAS HIDRELÉTRICAS, PRIORIATARIAMENTE: INDÍGENAS,
PESCADORES,  COMUNIDADES RIBEIRINHAS, COMUNIDADES
URBANAS, COMUNIDADES RELIGIOSAMENTE DE MATRIZ
AFRICANA, AGRICULTORES FAMILIARES AO LONGO DO RIO
MADEIRA E QUE ESSES RECURSOS SEJAM UTILIZADOS EM AÇÕES
JUNTO A ESSAS POPULAÇÕES, A ASSEGURANDO-LHES DIREITO A
CONSULTA PRÉVIA, LIVRE, BEM INFORMADA E DE BOA FÉ.

Estamos em um ano de eleição, é necessário que os/as candidatos(as)
assumam compromissos com essa pauta e com uma boa gestão de
recursos dessa compensação. E caso sejam eleitos, garantam uma
efetiva participação popular na cogestão da Compensação Financeira
pela utilização dos Recursos Hídricos
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O que é Lei Orçamentária Anual (LOA)?
Você sabe quanto ganha por mês? Ou quanto você vai
gastar? Na maioria das vezes, as pessoas organizam sua
vida financeira através de um orçamento. Orçamento é  
algo feito para ajudar a você a determinar e controlar o
quanto você tem de dinheiro (receita) e o quanto você vai
gastar (despesas). Da mesma forma, o orçamento é
utilizado pelo governo federal, estadual e municipal. 

Aqui falando da nossa cidade, A Lei Orçamentária Anual
(LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo (prefeito
e pelo vice-prefeito) que planeja o quanto e onde vai ser
gasto o dinheiro público no período de um ano.

você já ouviu falar sobre Compensação

Financeira pela utilização dos Recursos

Hídricos?

A Compensação Financeira pela utilização dos Recursos
Hídricos é uma Lei (7.990/1989), ela trata sobre quanto
as concessionárias de geração hidrelétrica devem pagar
ao Governo Federal, Estadual e Municipal. Essa
compensação funciona como uma “indenização”, a ser
paga pelas usinas hidrelétricas, pela exploração de
recursos hídricos.

A partir de 2018, os Municípios atingidos por essas
hidrelétricas passarão a receber 65% dos recursos
vindos dessa compensação, enquanto o Governo
Estadual recebe 25% e o Governo Federal 10%.

Você tem curiosidade para saber como acontece a

distribuição de compensação de Jirau e Santo

Antônio?

Royalties pagos por Santo Antônio em 2020 foi de 99
milhões, em 2021 foi de 97 Milhões, desse montante 65% 
 (63 Milhões) foram para Prefeitura d Porto Velho. O
Acumulado de repasses de Royalties ao município até final de
2021 chegou 658 Milhões de reais.
Os Royalties pagos por Jirau até o final de 2021 chegou a
quase 600 Milhões, ou seja, um valor um pouco inferior a
Santo Antônio. Em 2021, Santo Antonio e Jirau repassaram a
Porto Velho quase de 200 milhões de reais. Mas para onde
vai esse recurso? Quem define as prioridades de uso?

Mas dentro da Lei Orçamentária Anual onde os recursos

dessa compensação FINANCEIRA estão sendo usados?

Um estudo da previsão orçamentária de 2018, revelou que a maior
parte do recurso foi para as Secretarias de Saúde, Educação, e
Infraestrutura e Serviços Básicos.
O problema aqui é: Os recursos na maioria das vezes são
aplicados com pouca transparência. É importante lembrar sobre
duas únicas restrições para aplicação dos recursos vindo dessa
compensação: (1) fica proibido o uso para pagamento da dívida pública
(2) fica proibido o uso para custeio do quadro permanente de pessoal,
neste último caso a exceção dos profissionais da educação básica e
outros custeios de ensino.
Transparência do uso dos recursos vindos dessa compensação é algo
que queremos e precisamos. Em Porto Velho, apesar do Portal da
Transparência exibir a Lei Orçamentaria Anual, ainda não sabemos
onde esse dinheiro está sendo usado e qual impacto disso na
população.


