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Que seja encaminhado ao Senado Federal e Mesa Diretora do Congresso Nacional, Moção de
apoio à PEC 98/2019, de autoria do Senador Cid Gomes, que trata da chamada cessão onerosa e
permite a divisão dos recursos arrecadados pela União nos leilões do pré-sal com estados e
municípios. Sendo aprovada, a PEC renderá R$3.450.431,23 a mais, anualmente, ao orçamento do
Município de Vacaria.

JUSTIFICATIVA

Segundo a Agência Senado, a PEC é necessária porque a transferência do que é
arrecadado pelo pré-sal é contabilizada no cálculo das despesas primárias do Orçamento federal.
Quando a parcela esbarra no teto de gastos da União, não há o repasse. A proposta modifica a
regra dos limites de despesas primárias para evitar que essas transferências entrem na conta do
teto. Com isso, 15% da soma da cessão onerosa será destinada aos municípios, e outros 15%, aos
estados e ao Distrito Federal.
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O Plenário do Senado pode votar uma emenda à Constituição (PEC) que permite que
a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. A
PEC 98/2019 tem a ver com a cessão onerosa, procedimento pelo qual o governo garantiu à
Petrobras o direito de explorar uma área do pré-sal por 40 anos.

