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ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE

1 INTRODUÇÃO 

Este documento é o Relatório 1.1 do Projeto Governança Metropolitana, desenvolvido 
na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no âmbito da Proredes Ipea. Ele se originou a 
partir de uma inquietação sobre os efeitos políticos e institucionais que a expansão das 
metrópoles tem trazido para a gestão pública, que um governo estadual e um conjunto 
de governos municipais precisam realizar, simultaneamente, sobre o mesmo território. 
Ou seja, são impactos exercidos por novos arranjos institucionais, que não contam com 
a “moldura” da estrutura federativa municipal, mas, mesmo assim, estão sendo criados 
e montados para fazer frente às demandas reais da ocupação acelerada do solo. Em 
seus distintos usos e atividades, a urbanização carrega uma velocidade maior dos fluxos 
financeiros e de mercadorias, em um mercado cada vez mais internacionalizado; dá 
feições singulares também à reestruturação produtiva da atividade industrial, que permite 
a fragmentação de sua produção e a dinâmica do setor de serviços. A governança desses 
espaços, especialmente no que diz respeito à gestão das funções públicas de interesse 
comum (Fpics), emerge então como um desafio, clivado, do ponto de vista institucional, 
pelas possibilidades e limites das relações federativas trazidas pela Constituição Federal 
de 1988 (CF/1988).

O objetivo deste trabalho, nessa perspectiva, é a investigação das especificidades, 
condições e condicionantes da governança metropolitana, partindo da análise e avaliação 
da gestão das Fpics, mas enfocando também a perspectiva de interação dos agentes 
econômicos e políticos e dos atores sociais que contribuem para a conformação do espaço 
metropolitano e para o campo de possibilidades de sua gestão e transformação. Como 
objetivos específicos destacam-se:

l caracterizar a gestão das Fpics;

l qualificar as relações e conflitos locais decorrentes do arranjo federativo brasileiro;

l mapear práticas, iniciativas e modelos de gestão e governança vigentes nas 
principais regiões metropolitanas (RMs); e

l subsidiar o debate sobre gestão metropolitana e políticas públicas.

Ao falarmos de gestão metropolitana consideramos a questão territorial e adotamos 
a definição do Ministério da Integração Regional que apresenta o território como “(...) 
o espaço da prática que inclui a apropriação efetiva ou simbólica, mas que implica a 
noção de limite – componente de qualquer prática – manifestando a intenção de poder 
sobre uma porção precisa do espaço” (SDR/MI/IICA, 2006). Esta forma de definição 
ultrapassa as barreiras do território como definido no federalismo brasileiro, podendo 
o conceito ser aplicado a uma unidade menor, igual ou maior que o município, igual a 
partes de um grupo de municípios em estados distintos etc.

As especificidades da Região Metropolitana do Recife (RM do Recife), são 
apresentadas neste relatório, no formato proposto pelo Ipea e acrescido de algumas 
contribuições da equipe estadual, com a perspectiva de integralizar a análise das RMs 
da rede. Inicialmente, há uma caracterização da RM do Recife, seguida da apresentação 
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8 Relatório de Pesquisa

da legislação de referência e de uma discussão sobre as Fpics. Na sequência analisa-se 
o arranjo institucional da gestão metropolitana: instâncias e instituições que integram 
a gestão; principais pontos de pauta das reuniões sobre as Fpics e os instrumentos já 
instituídos e colocados em prática para a gestão da metrópole. Por fim, são reunidas as 
informações básicas sobre o orçamento e o financiamento, diferenciadas por projetos 
e regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco, fornecidas pela Secretaria 
Executiva de Planejamento, Orçamento e Captação. A seção 4 trata da avaliação da 
governança metropolitana, tomando por eixos condutores os impactos gerados pela 
vigência dos arranjos instituídos até então, e a experiência comentada dos atores e agentes 
da dinâmica metropolitana, entre eles incluídos a esfera pública local, o setor privado e 
a sociedade civil organizada.

Este relatório aborda alguns aspectos com mais especificidade e detalhamento, 
a partir de argumentos explicativos que orientaram a equipe em sua análise. Outras 
dimensões complementares, que se mostraram significativas para apoiar a pesquisa da 
gestão metropolitana, também foram incluídas. São dignos de destaque o quadro atual 
das parcerias público-privadas (PPPs) em desenvolvimento no estado, os anexos A e B 
e a sistematização das entrevistas realizadas e de um conjunto de matérias jornalísticas 
selecionadas em torno de questões de cunho metropolitano que adquiriam importância 
na esfera pública local. O anexo C apresenta o resumo da Proposta para Adequação 
do Sistema Gestor Metropolitano, realizada pela Agência Estadual de Planejamento e 
Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem).

Na perspectiva de uma agenda futura de pesquisas, as considerações finais tratam 
de hipóteses que provavelmente mesclam potencialidades e entraves ao bom modelo de 
governança metropolitana.

2 RM DO RECIFE

A RM do Recife tem população de 3,69 milhões de pessoas (IBGE, Censo 2010) e 
quatorze municípios a compõem: Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, 
Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes, São 
Lourenço da Mata, Moreno, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Com um perfil 
eminentemente urbano, a região conta com uma população e atividades rurais 
pouco expressivas.

Em 2002, foi realizado, pela Agência Condepe/Fidem em parceria com o Ipea e 
Cities Allience/Banco Mundial, o Plano Metrópole Estratégica, que apresenta diretrizes 
e propostas para a RM do Recife. A figura 1 apresenta a área urbanizada metropolitana 
em 2002 e a tendência da expansão em 2012. Observa-se a mais densa concentração no 
amplo raio de entorno do centro da capital, adentrando os municípios limítrofes, e se 
estendendo em várias direções na forma de braços que se formam das principais vias de 
conexão do centro histórico com os antigos núcleos urbanos da periferia metropolitana.
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9Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana do Recife

FIGURA 1
Evolução da ocupação territorial (2002-2012)

Fonte: Metrópole Estratégica (2002) e Fundaj (2012).

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

O processo de expansão da mancha urbana da RM do Recife foi conduzido por 
três grandes movimentos que se dão complementarmente: a expansão do núcleo central, 
a irradiação pelos eixos de ligação entre centro e periferia e a expansão dos núcleos 
secundários. O resultado registrado neste esquema revela uma grande área central quase 
integralmente conectada, fragmentando-se nas porções periféricas, à Ilha de Itamaracá 
e à extremidade sul da região, compreendendo parte do município do Cabo de Santo 
Agostinho e Ipojuca. Atualmente, mesmo estas duas áreas estão com grande pressão de 
ocupação pelo dinamismo resultante da implantação do Complexo Portuário de Suape 
e a perspectiva de construção da Fiat e do Polo Farmacoquímico em Goiana. Fato que 
está motivando a construção de novos bairros nos municípios metropolitanos e em 
Goiana (Mata Norte), formando, assim, uma nova coroa urbana no entorno do núcleo 
expandido central.
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Segundo a tabela 1 os municípios com as maiores taxas geométricas anuais de 
crescimento para o período 2000-2010 são Ilha de Itamaracá, Igarassu, Ipojuca e Cabo 
de Santo Agostinho. O crescimento destes municípios pode ser justificado pela nova 
dinâmica da economia de Pernambuco. Destaca-se que o Censo de 2010 já captou o 
maior impacto de crescimento motivado pelos investimentos no Complexo de Suape. 
Contudo, observa-se que a RM do Recife, como um todo, teve uma redução do seu 
ritmo de crescimento influenciada pela diminuição ocorrida nos municípios de Jaboatão 
e Recife, que apresentam os maiores contingentes populacionais da região.

TABELA 1
Taxa de crescimento da população residente, segundo os municípios metropolitanos  
(1991-2000-2010)

Municípios

População

1991 2000 2010
Taxa anual de crescimento (% ao ano)

1991-2000 2000-2010

Abreu e Lima      77.035      89.039      94.429 1,62 0,59

Araçoiaba      11.330      15.108      18.156 3,25 1,85

Cabo de Santo Agostinho    127.036    152.977    185.025 2,09 1,92

Camaragibe      99.407    128.702    144.466 2,91 1,16

Igarassu      68.507      82.277    102.021 2,06 2,17

Ilha de Itamaracá      11.606      15.858      21.884 3,53 3,27

Ipojuca      45.424      59.281      80.637 3,00 3,12

Itapissuma      16.408      20.116      23.769 2,29 1,68

Jaboatão dos Guararapes    487.119    581.556    644.620 1,99 1,03

Moreno      39.132      49.205      56.696 2,58 1,43

Olinda    341.394    367.902    377.779 0,83 0,27

Paulista    211.491    262.237    300.466 2,42 1,37

Recife 1.298.229 1.422.905 1.537.704 1,02 0,78

São Lourenço da Mata      85.861      90.402    102.895 0,57 1,30

RM do Recife 2.919.979 3.337.565 3.690.547 1,50 1,01

Fonte: Censo Demográfico 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Obs.: Na apresentação dos resultados definitivos relativos ao Censo 1991, efetuou-se a redistribuição da população de acordo com a divisão 
territorial vigente em 1o de agosto de 2000.

A RM do Recife aproveita do expressivo crescimento econômico que vem 
acontecendo no Nordeste do Brasil. De acordo com dados do Banco do Nordeste 
(BNB) a economia da região vem crescendo mais que a brasileira. Enquanto em 2002 o 
produto interno bruto (PIB) per capita nordestino representava apenas 46,2% da média 
nacional, em 2011 ele deve ter atingido 49,3%, segundo estimativas da Datamétrica 
(Barros, 2012). Apesar desse aumento pequeno na participação, o PIB per capita da 
região cresceu 35,43% entre esses dois anos, enquanto o brasileiro aumentou apenas 
26,75%. Conforme projeções do BNB, em 2012 as economias brasileira e nordestina 
apresentariam expansão de 4,57% e 5,04%, respectivamente (BNB, 2012).

Nesse contexto, o estado de Pernambuco possui papel de destaque. De acordo com 
informações da Condepe/Fidem (2011), o PIB do estado obteve crescimento de 5,7% 
no primeiro semestre de 2011, enquanto o Brasil registrou 3,6%, na comparação com 
o mesmo semestre do ano anterior. Os dados por setores econômicos revelam que a 
indústria obteve a maior variação no primeiro e segundo trimestre de 2011. O Boletim 
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Regional do Banco Central do Brasil (Bacen), de julho de 2011, reforça essas informações 
ao registrar no período aumento de 5,2% na indústria de transformação pernambucana, 
destacando-se os desempenhos das indústrias química (24,4%) e de refino de petróleo 
e álcool (5,2%).

O estado de Pernambuco atualmente atravessa um momento único em seu 
histórico de desenvolvimento. Diversos projetos estruturadores vêm se firmando no 
estado: construção de unidade de produção da Empresa Brasileira de Hemoderivados 
e Biotecnologia (Hemobrás), a Ferrovia Transnordestina e o Complexo Industrial e 
Portuário de Suape. Contudo, é na RM do Recife, situada na extremidade leste de 
Pernambuco, que vem se apresentando dinamicidade econômica mais expressiva e 
crescente. Esse crescimento tende a aumentar, devido aos diversos empreendimentos 
em fase de consolidação, expansão ou implantação na região, atrelados e complementares 
ao Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape) situado nos 
municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, litoral sul do estado.

Em 2008, esse complexo completou trinta anos e ganhou um subsídio para 
potencializar seu desenvolvimento econômico, o Projeto Suape Global, que tem 
conseguido o objetivo de atrair investimentos nos segmentos de petróleo, gás, offshore – 
extração de petróleo em alto mar – e naval na perspectiva de consolidar uma nova cadeia 
produtiva no estado. O Complexo Suape atualmente possui cem empresas em operação, 
responsáveis por mais de 25 mil empregos diretos, e outras cinquenta empresas em fase 
de implantação (Suape, 2012). A área possui infraestrutura para atender às indústrias 
petroquímica, de gás, offshore e naval, além de estaleiros e refinaria de petróleo. Lima, 
Sicsú e Padilha (2007) ressaltam que os projetos estruturadores para a RM do Recife têm 
forte sustentação na área do conhecimento e se apresentam como novos desafios para a 
formação de recursos humanos, destacando-se assim a importância das universidades, 
das instituições de pesquisa e das agências de planejamento estratégico. Como é o caso 
da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que em seu relatório de 2002 recomendou 
investimentos no sentido de levar à região Nordeste alternativas de refino local, na 
perspectiva de redução dos custos de importação extrarregional do produto. A criação 
do projeto da Refinaria Abreu e Lima S.A. (Rnest) é um resultado claro deste processo 
(Melo, Ramos e Ramos, 2010).

A implantação dessa agenda estratégica de desenvolvimento na RM, atrelada ao 
Complexo Portuário de Suape, foi montada com base na oferta de competências e expertise 
reconhecidas no âmbito das universidades nacionais e com a interação com organismos 
regionais. Citam-se nesta direção: o convênio firmado em 2006 entre a Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE 
(Fade) – e a Petrobras, para a elaboração do projeto ambiental para a implantação da Rnest 
(Ascom, 2006); o Fórum Suape Global, formado por representantes das universidades 
públicas pernambucanas e empresas, em cuja primeira reunião, em 2009, conveniou-se 
a elaboração de um Planejamento Estratégico do Conselho Consultivo do Suape Global 
(Ascom, 2009); e o Fórum UFPetro, com edições em 2011 e 2012, reunindo palestras 
e debates sobre a indústria do petróleo que vem se formando no estado (Ascom, 2012).

Ao se considerar a dimensão conectada com ações públicas dos gestores locais, vale 
assinalar o trabalho Diálogos para o Desenvolvimento Social em Suape, ação social que 
conta com a parceria de empresas do complexo. Esse trabalho tem o objetivo direto de 
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colaborar para o desenvolvimento social dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e 
de Ipojuca, a fim de contribuir para a redução de problemas sociais (sobretudo educação, 
saúde e violência) já existentes e agravados com o afluxo das novas atividades e pessoas 
na região (Ascom, 2011).

Essas iniciativas na direção da “governança” de um processo recente encontram 
conformidade com abordagens teóricas que tratam, entre outros aspectos, da importância 
da burocracia na condução do desenvolvimento econômico de uma determinada região. 
Assume-se neste argumento a hipótese principal de Evans (2004)1 para explicar o processo 
de transformação industrial e sua consequente sustentabilidade, que inverte a imagem 
neoutilitarista do estado, ao afirmar: é a insuficiência de burocracia que prejudica o 
desenvolvimento, e não sua prevalência. Dito de outra forma, é a escassez de burocracia 
que impede o desenvolvimento. Pensar ações concertadas entre atores, e sobretudo entre 
gestores no âmbito de uma esfera pública, na qual a burocracia é peça fundamental, 
parece-nos um ponto de partida para se discutir governança político-institucional com 
compromisso de desenvolvimento.

2.1 Novo contexto da RM do Recife

A expansão da economia pernambucana foi influenciada, sobretudo, pelo desempenho 
do setor industrial, em especial a atividade da construção civil, seguido da indústria 
de transformação. Parte importante da explicação desse dinamismo tem a ver com 
as repercussões do ciclo de desenvolvimento ocorrido na economia brasileira desde 
os anos iniciais do século XXI, quando se verificou uma forte expansão do mercado 
interno, especialmente estimulado pela elevação do consumo das classes de menor renda. 
Este impulso levou à expansão da indústria de bens de consumo duráveis, serviços e 
comércio, sobretudo a ampliação da infraestrutura e a implantação de novos grandes 
empreendimentos no entorno metropolitano e a ampliação de projetos já existentes.

Isso pode ser examinado na figura 2, tomando um raio de 300 km a partir de 
Suape, que tem seu entorno mais imediato à RM do Recife. Esse raio envolve um 
mercado consumidor de 12 milhões de pessoas (IBGE, Censo 2010) e 35% do PIB do 
Nordeste, quatro capitais, dois aeroportos internacionais e três regionais e cinco portos 
internacionais.

A capital Recife começa a perder peso na RM, tanto em relação ao PIB (queda de 
6,9 pontos percentuais (p.p.) da participação metropolitana de 2000 a 2009) quanto 
em relação a sua população. Neste sentido, os demais municípios começam a ter um 
novo papel neste arranjo metropolitano. Observa-se na tabela 2 que os que aumentaram 
sua participação no período de 2000 a 2009 foram Ipojuca (de 7,81% para 13,87%), 
Jaboatão dos Guararapes (12,27% para 13,84%), Cabo de Santo Agostinho (7,00% 
para 7,49%), Igarassu (1,86% para 2,07%).

1. Propõe-se para estudos mais detalhados que a análise seja conduzida tendo como base a conceituação de Evans (2004), 
que subdivide os papéis do estado no desenvolvimento industrial em custódio, demiurgo, parteiro e pastoreio.
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FIGURA 2
Raio de influência da RM do Recife

Fonte: Suape Global (2012).

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

TABELA 2
Participação do PIB municipal no PIB da RM do Recife (2000-2009)

Municípios
PIB a preços correntes (R$ milhões) %

2000 2009 2000 2009

RM do Recife 17.669,34 51.073,36 100,0 100,0

Abreu e Lima      264,43      747,23     1,50     1,46

Araçoiaba1        17,80        54,78     0,10     0,11

Cabo de Santo Agostinho   1.237,68   3.826,49     7,00     7,49

Camaragibe      241,23      618,54     1,37     1,21

Igarassu      329,08   1.057,75     1,86     2,07

Ilha de Itamaracá        39,87        94,14     0,23     0,18

Ipojuca   1.380,17   7.082,40     7,81   13,87

Itapissuma      215,09      558,92     1,22     1,09

Jaboatão dos Guararapes   2.167,34   7.068,78   12,27   13,84

Moreno        89,08      257,64     0,50     0,50

Olinda   1.024,21   2.601,11     5,80     5,09

Paulista      697,17   1.839,67     3,95     3,60

Recife   9.811,67 24.835,34   55,53   48,63

São Lourenço da Mata      154,53      430,60     0,87     0,84

Fonte: IBGE e Agência Condepe/Fidem.

Nota: 1 Município criado após 1991.

Atualmente, evidencia-se um novo arranjo da gestão metropolitana, uma vez 
que houve uma redistribuição na participação dos PIBs e outros atores surgem como 
protagonistas do atual dinamismo regional e de novas centralidades metropolitanas, tais 
como: Território Estratégico de Suape, Metropolitana Norte (Goiana) e Cidade da Copa 
na Região Metropolitana Oeste (figura 3). No município de Goiana, localizado na Mata 
Norte em área contínua ao município de Itapissuma, começa a ser implantado o Distrito 
Industrial que vai abrigar a fábrica Fiat e um conglomerado de indústrias correlatas.
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2.2 Grandes empreendimentos metropolitanos impulsores do desenvolvimento

2.2.1 Porto de Suape

O Complexo Industrial e Portuário de Suape é um polo de localização de negócios 
industriais e portuários da região Nordeste. Por dispor de uma infraestrutura que atende 
às necessidades dos mais diversos empreendimentos, Suape tem atraído um número cada 
vez maior de empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou 
exportá-los para outros países. O Complexo Suape situa-se nos municípios de Ipojuca 
e Cabo de Santo Agostinho, litoral sul do estado de Pernambuco. Possui área total de 
14 mil hectares (140 km2), distribuídos em zonas Portuária, Industrial, Administrativa, de 
Preservação Ecológica e de Preservação Cultural. Entre seus projetos de maior relevância 
constam uma refinaria de petróleo, plantas petroquímicas e um estaleiro de grande porte.

A posição geográfica de Pernambuco, no centro da região Nordeste, transforma 
Suape em um centro concentrador e distribuidor de cargas. Situado na extremidade 
oriental da Costa Atlântica da América do Sul, o Porto de Suape tem uma localização 
estratégica em relação às principais rotas marítimas de navegação, conectando-se com 
mais de 160 portos em todos os continentes. Esta localização o torna vocacionado a 
um porto internacional concentrador de cargas (hub port) para toda a América do Sul 
(SDEC, 2012).

Em uma estratégia planejada pelos armadores internacionais, Suape passou a ser 
visto como o porto que poderia realizar, na Costa Atlântica da América do Sul, as 
operações de transhipment, ou seja, a transferência de cargas de navios de grande porte 
(full-containers de 4a geração) para as instalações portuárias, reembarcando-as em navios 
de menor porte.

O Complexo Suape agrega uma multimodalidade de transportes, por meio de 
rodovias e ferrovias internas, aliadas a um porto de águas profundas com redes de 
abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e gás natural instaladas em 
todo o Complexo (SDEC, 2012). Além da infraestrutura, as empresas contam com 
incentivos fiscais, oferecidos pelos governos federal e estadual pernambucano, com o 
objetivo de estimular a geração de empregos e incrementar a economia regional.

Conforme dados da SDEC (2012), as empresas que já se instalaram ou estão em fase 
de implantação no Complexo Industrial Suape representam investimentos da ordem de 
US$ 1,7 bilhão. Esses investimentos alavancaram novas cadeias produtivas no estado em 
um movimento que irá transformá-lo em um polo de bens e serviços para os segmentos 
de petróleo, gás, offshore e naval (PE Desenvolvimento, 2012).

Dadas essas características, o estado de Pernambuco desenvolveu o Projeto Suape 
Global, iniciativa que tem como proposta atrair investimentos para o Complexo 
Industrial Portuário Suape, tendo como meta a formação de uma nova cadeia produtiva, 
transformando a região em um centro irradiador de desenvolvimento.

2.2.2 Rnest

Há trinta anos sem construir uma nova refinaria no Brasil, a Petrobras decidiu erguer a 
Abreu e Lima com um novo conceito de sustentabilidade. Atendendo à expectativa de 
produzir diesel com baixo teor de enxofre, em 1o de janeiro de 2013 a Petrobras lançou 
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o Diesel S-10, substituindo integralmente o Diesel-50. A Rnest produzirá esse tipo de 
combustível para abastecer os mercados do Norte e Nordeste. Com a utilização do diesel 
de 10 ppm (dez partes por milhão de enxofre), o Brasil alcança o status da Europa no 
nível de emissões (Refinaria..., 2013).

2.2.3 Cidade da Copa

Complexo multiuso a ser instalado no município de São Lourenço da Mata, que terá 
como mote a Copa do Mundo de Futebol de 2014 com a construção de um estádio 
de futebol e estrutura habitacional e de serviços, incluindo a instalação de faculdades. 
Complementada a Cidade da Copa, prevê-se uma série de obras de acessibilidade e 
saneamento básico. Toda a Cidade da Copa está orçada em R$ 1,06 bilhão, e quando 
finalizada representará um novo conceito de bairro urbano (figura 4).

FIGURA 4
Cidade da Copa e Arena Pernambuco

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

2.2.4 Arco Metropolitano

O projeto de construção do futuro Arco Metropolitano ligando Suape à Ilha de Itamaracá 
possui traçado percorrendo Moreno e São Lourenço da Mata na direção de Igarassu e 
Ilha de Itamaracá. O arco era implantado por meio de uma PPP (figura 5).

O Arco Metropolitano, que tem prazo de implantação de no mínimo seis anos a 
partir da decisão do governo do estado para a contratação do projeto, representará uma 
alternativa à BR-101 no que se refere ao escoamento de mercadorias e ao fluxo entre o 
norte e o sul metropolitano, fazendo ligações importantes com os outros estados que se 
limitam com Pernambuco.
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FIGURA 5
Proposta preliminar de traçado do Arco Metropolitano

Fonte: Agência Condepe/Fidem (2010); Jaboatão 2020 – Produto 3: Cenários – Elaboração: Diagonal/Ceplan, 2011.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

Conceitualmente, o Arco Metropolitano é uma via de contorno a ser implantada 
no oeste metropolitano, com caráter de via expressa que priorize a mobilidade e 
os deslocamentos de médias e grandes distâncias. Com conexões em trevo com a  
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BR-101 norte e sul, com a BR-232, com a BR-408 e com a PE-27, representará grandes 
possibilidades de desenvolvimento e implantação de empreendimentos nos municípios 
que margeiam as citadas rodovias. A conexão com uma via expressa aproximará as 
distâncias entre estes municípios e o polo econômico representado pelo Complexo 
Industrial e Portuário de Suape, assim como com o novo complexo logístico que se 
pretende implantar no norte metropolitano.

2.2.5 Nova fábrica da Fiat (grande impacto regional)

A construção da nova fábrica da montadora de automóveis da FIAT será localizada no 
município de Goiana – 6 km de Goiana (centro), 55 km de João Pessoa, 100 km de 
Suape e 15 km do Arco Metropolitano. A previsão é fabricar cerca de 200 mil veículos 
por ano e deverá envolver a participação de mais de cem sistemistas, ou seja, empresas 
que complementam a cadeia produtiva de fornecedores fundamentais para esta fábrica.

2.2.6 Futuro Polo Logístico do Litoral Norte

Perspectiva de estruturação do Complexo Logístico do Litoral Norte, o qual deverá 
incluir além de centrais de distribuição, a montagem de um novo porto.

FIGURA 6
Futuro Polo Logístico do Litoral Norte

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação 
        (nota do Editorial).

Diante da relativa saturação que se esboça na parcela sul da RM do Recife, no 
entorno de Suape (CIPS), alguns investimentos públicos foram planejados para a parcela 
norte da referida região e para o seu entorno, no intuito de viabilizar a criação de um 
novo polo de desenvolvimento, contribuindo para a atração de investimentos privados.
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Cogita-se a implantação de um novo complexo industrial e logístico, integrado com 
porto, rodovia e um aeroporto de cargas na Ilha de Itapessoca no município de Goiana, 
no litoral norte do estado. O empreendimento que deverá ser realizado por meio de uma 
PPP está em fase de avaliação de viabilidade econômica. O resultado deve sair de acordo 
com o cronograma anunciado pelo governo. Segundo dados da Agência Condepe/Fidem 
(2010), a região compreendida pelos municípios metropolitanos de Araçoiaba, Abreu e Lima, 
Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma e Paulista, além do município de Goiana – este último 
componente da Região de Desenvolvimento da Mata Norte –, constitui o Território Norte, 
tendo para tanto uma Agenda de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, com o objetivo 
de articular e integrar ações estruturadoras e transformadoras de interesse regional, por meio de 
um conjunto de proposições e diretrizes estratégicas, com foco no desenvolvimento sustentável.

Também no município de Goiana, com a construção e a implementação 
da montadora da Fiat, com investimentos na ordem de R$ 3 bilhões e início de 
funcionamento planejado para o ano de 2014, prevê-se a criação de 4,5 mil empregos 
diretos e a produção de 250 mil carros por ano, que, ao que tudo indica, mudará a face 
da região onde será implantada. Essa implantação, no município da região da Mata 
Norte, em uma área constituída por um platô de plantio de cana-de-açúcar – que dista 
50 quilômetros do Recife e 60 quilômetros de João Pessoa –, poderá representar uma 
mudança na dinâmica territorial da parte norte da RM do Recife. Assim, a fábrica da Fiat 
em Pernambuco já nasce maior e mais integrada, como centro de um polo automotivo 
que poderá expandir-se pela formação de um segundo parque de fornecedores, em terreno 
à parte, com área de 1,4 milhão de metros quadrados e situado entre os municípios do 
Recife e de Goiana. A Fiat também manterá um centro logístico em Suape.

2.2.7 Empreendimento da Praia do Paiva

Bairro planejado,2 localizado no município do Cabo de Santo Agostinho (figura 7), 
a 15 km do Aeroporto Internacional dos Guararapes, com condomínios residenciais, 
complexos empresariais, hotéis, clubes esportivos, escola, centro médico e shopping center, 
com investimentos de 1,6 bilhão ao longo de quinze anos.

FIGURA 7
Localização do empreendimento Reserva do Paiva

Fonte: <http://www.reservadopaiva.com>.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).

2. O empreendimento consolidou-se como o maior investimento da Odebrecht Realizações Imobiliárias no estado. Ver no 
anexo B a entrevista com Luis Henrique Valverde. 
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O empreendimento conta com um masterplan (figura 7) com áreas para viabilização 
de condomínios residenciais, complexos empresariais, hotéis, clubes esportivos, escola, 
centro médico e shopping center. Segundo dados do empreendimento, estão destacados 
itens como a segurança, com tecnologia de última geração, incluindo monitoramento 
eletrônico, ronda 24 horas e controle de acesso aos condomínios, contando ainda 
com uma declaração de sustentabilidade da Reserva do Paiva, que engloba políticas de 
responsabilidade ambiental e social e prevê, entre outros compromissos, a coleta seletiva 
de lixo e o uso racional de água e energia.

O empreendimento Reserva do Paiva traz mudanças significativas para a parcela 
sul do município de Jaboatão dos Guararapes, na medida em que acarreta maior 
movimentação no tráfego de veículos que tem circulado em direção a esta região. 
Exemplo disso é a circulação de veículos que se dirigem para as praias do litoral sul e 
vêm utilizando a via de acesso ao Paiva, considerando ainda que esta saída oferece uma 
outra alternativa evitando a utilização da circulação pela BR-101, já sobrecarregada pelo 
trânsito pesado de caminhões para Suape. A Ponte do Paiva foi realizada por intermédio 
da primeira PPP formalizada em Pernambuco, em agosto de 2005.

2.3 Legislação de referência

A RM do Recife, constituída por quatorze municípios, foi criada pela Lei Complementar 
Federal no 14, de 8 de junho 1973. O Sistema Gestor Metropolitano (SGM), constituído 
pela Lei Complementar no 10, de 1994, em seu Artigo 6o, apresenta um modelo de 
gestão integrado, cuja temática é o interesse comum entre os municípios e a ação 
intergovernamental de estruturação da RM. O SGM é constituído de três entes:

l Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife 
(Conderm), que, como órgão deliberativo e consultivo, cumpre as funções 
de deliberação superior, formulação de política metropolitana e articulação 
intergovernamental;

l Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem), 
hoje reestruturada pela Lei Complementar Estadual no 49, de 31 de janeiro 
de 2003, sendo denominada Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco (Condepe/Fidem), com suas atribuições ampliadas;

l Fundo de Desenvolvimento da RM do Recife (Funderm).

2.4 Fpics

A Lei Complementar Estadual no 10, de 6 de janeiro de 1994, define no inciso V como 
Fpic, no âmbito da RM do Recife, as seguintes atividades:

l Planejamento, a nível global ou setorial, das questões territoriais, ambientais, 
sociais, econômicas e institucionais;

l Execução de obras e a implantação, operação e manutenção de serviços 
públicos; financiamento da implantação, operação e manutenção de obras e 
serviços, bem como sua remuneração e recuperação de custos;

l Supervisão, controle e avaliação da eficácia da ação pública metropolitana.
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 Parágrafo único: As funções públicas de interesse comum, a que se refere o 
inciso V deste artigo, serão exercidas em campos de atuação, tais como:

 I – o estabelecimento de políticas e diretrizes de desenvolvimento e de 
referenciais de desempenho dos serviços;

 II – a ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento 
físico, a estruturação urbana, o movimento de terras e o parcelamento, o uso 
e a ocupação do solo;

 III – o desenvolvimento econômico e social, com ênfase na produção e na 
geração e distribuição de renda;

 IV – a infraestrutura econômica relativa, entre outros, a insumos energéticos, 
comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, ferrovias, dutovias;

 V – o sistema viário e o trânsito, os transportes e o tráfego de bens e pessoas;

 VI – a captação, a adução, o tratamento e a distribuição de água potável;

 VII – a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos esgotos 
sanitários;

 VIII – a macrodrenagem das águas superficiais e o controle de enchentes;

 IX – a destinação final e o tratamento dos resíduos urbanos;

 X – a política da oferta habitacional de interesse social;

 XI – o controle da qualidade ambiental;

 XII – a educação e a capacitação dos recursos humanos;

 XIII – a saúde e a nutrição;

 XIV – o abastecimento alimentar.

3 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

O Conderm, órgão deliberativo e consultivo que tem atribuição legal para a formulação 
de política metropolitana e a articulação intergovernamental, foi instituído em 
1994. O período áureo deste conselho foi entre 1994 e 1998.3 Em 1999, a Agência  
Condepe/Fidem passou a trabalhar o modelo participativo em todo o estado, mas o 
modelo do Conderm não consegue ser absorvido e implantado nas demais regiões. 
O modelo participativo na RM do Recife não é capaz de dar conta da complexidade dos 
problemas e das oportunidades que se apresentam no território metropolitano. Em 2010, 
o modelo já apresentava sinais de esgotamento, para todas as regiões de desenvolvimento 
do estado; não existiam reuniões desde 2008. Assim, a agência contratou uma consultoria 
para avaliar o Conderm e fazer uma proposta de mudança para o modelo de gestão 
metropolitana.4

3. Ver no anexo B a entrevista de Luciano Pinto, diretor executivo e apoio à Gestão Regional e Metropolitana.
4. Ver resumo da Proposta de Adequação do Sistema Gestor Metropolitano no anexo C.
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O objetivo principal do trabalho foi propor um modelo que estabelecesse um 
sistema gestor intergovernamental para a RM do Recife (estado e municípios), tendo 
como base um instrumento ratificado por leis uniformes, aprovado pela Assembleia e 
pelas Câmaras Municipais, denominado Protocolo de Intenções, a ser celebrado pelo 
estado de Pernambuco e pelos municípios da RM. Nesse estudo foi proposta a criação 
de um consórcio metropolitano com dois blocos: o conjunto dos já existentes, por 
exemplo, o do Grande Recife, e o conjunto dos novos. Teriam um núcleo técnico 
governamental para informação, como a Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), mas a agência continuaria 
como secretaria executiva do conselho. No segundo momento, o sistema metropolitano 
se tornaria um consórcio de gestão, instalado pela lei uniforme, com o governador 
presidindo os trabalhos e os (quatorze) prefeitos participando. Funcionaria como uma 
assembleia de acionistas.

As ações metropolitanas continuam sendo implantadas, com a inclusão de discussões 
técnicas entre órgãos de governo, consultores contratados e empresários interessados; 
contudo, não se observa a interferência do Conderm: é o caso do projeto do Arco 
Metropolitano que foi apresentado e aprovado, sem a participação do órgão oficial. 
No máximo os técnicos da Agência Condepe/Fidem dão opinião técnica e sugestões 
em apoio às atividades do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ou CPRH. 
As questões são definidas pelos atores privados interessados e os órgãos específicos de 
aprovação, sem uma agência especial de coordenação. O arco proposto situa-se dentro 
de uma reserva ambiental; os cuidados deveriam ter sido redobrados e rediscutidos, de 
modo a não comprometer a preservação da área. Faz-se necessária uma releitura sobre 
a lei de proteção às margens da nova via proposta para o contorno metropolitano. 
Supõe-se que, a exemplo da polêmica proposta de construção de uma sequência de 
viadutos em torno da avenida Agamenon Magalhães (uma das principais vias urbanas 
da cidade), serão solicitadas audiências públicas para que a população opine sobre o 
projeto. A pressão da sociedade exerceu uma ação de revisão de planos.5

O fato mais recente, em relação a tentativas de governança metropolitana, foi a 
reunião promovida no dia 6 de dezembro pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), em 
que Geraldo Júlio, na condição de futuro prefeito do Recife, reuniu os novos prefeitos 
da RM do Recife. Nesta reunião Geraldo Júlio propõe que cada prefeito metropolitano 
designe um técnico para participar e discutir as questões metropolitanas de interesse 
comum. No dia 16 de janeiro foi realizada uma nova reunião, na qual se firmou o 
Pacto Metropolitano6 para promover a integração de ações relativas aos seguintes eixos: 
economia, inclusão social, urbanismo e meio ambiente. Foi decidido que cada prefeito 
eleito deve nomear um interlocutor para o pacto. Quanto às ações imediatas, o foco 
foi em mobilidade, recolhimento e tratamento de resíduos sólidos, na saúde e no 
enfrentamento às drogas. Estas reuniões não estão sendo realizadas dentro do ambiente 
institucional do Conderm.

As reuniões do Pacto Metropolitano estão acontecendo segundo um calendário 
estabelecido e sendo conduzidas pelo secretário de Planejamento da prefeitura do Recife, 

5. A discussão somente acontece quando é demandada fortemente pela sociedade, como no caso também ocorrido do 
Projeto Novo Recife, antiga área da Rede Ferroviária, na frente marítima do Recife que será usada para um bairro planejado. 
6. Ver no anexo A o resumo do material do Jornal do Commercio do dia 7 de dezembro de 2012.
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Antonio Alexandre, que convoca secretários estaduais e municipais para a apresentação 
de projetos estruturadores em implantação no estado. No dia 20 de fevereiro foram 
apresentados o Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos e uma proposta de formação 
do Consórcio Público Metropolitano de Resíduos Sólidos. Foram entregues a todos os 
representantes municipais uma minuta de ofício para encaminhamento de projeto de 
lei municipal e um modelo de protocolo de intenções, que entre si celebram o estado 
de Pernambuco e os municípios metropolitanos para instituir o consórcio público.

3.1 Instâncias de gestão metropolitana

O Conderm tem em seu modelo o apoiado nas Câmaras Técnicas Setoriais de Transporte, 
Saneamento, Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e a de Política e Defesa Social. 
Essas são compostas paritariamente por doze membros, representantes do poder público 
(municipal, estadual e federal) e representantes da sociedade (empresariado, do segmento 
acadêmico-profissional e da comunidade). Essas câmaras constituem a proposta de 
participação da sociedade civil e de ampliação da rede de entidades no SGM. Compete 
às Câmaras Técnicas Setoriais:

l elaborar e encaminhar, por meio da Secretaria Executiva do Conselho, 
projetos de resolução do Conderm sobre matérias de suas competências;

l avaliar os planos e os projetos no âmbito das suas competências, sempre 
como instâncias prévias à decisão do Conderm;

l definir os termos de referência de planos e projetos de interesse comum no 
âmbito metropolitano; e

l desenvolver outras atividades pertinentes às suas finalidades de apoio 
técnico-institucional ao Conderm.

As câmaras metropolitanas desempenharam um forte papel, quando as discussões 
visavam à distribuição dos recursos obtidos pelas emendas parlamentares. As câmaras 
técnicas eram a espinha dorsal do SGM, com flexibilidade para convocar os atores 
necessários para discutir uma temática específica. Em 2003, a Câmara de Segurança foi 
criada para cuidar dos recursos do convênio de segurança feito entre o governo estadual e 
o Ministério da Justiça. O SGM está vinculado diretamente à Secretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplag), cujo secretário é o presidente do Conderm. A Secretaria Executiva é 
a Agência Condepe/Fidem (figura 8).

O modelo do Conderm é constituído pelos quatorze prefeitos dos municípios 
metropolitanos, na condição de membros natos e por igual número de representantes 
do Poder Executivo estadual. Os representantes dos estados são escolhidos nas secretarias 
estaduais que tratam das Fpics metropolitanas, tais quais Transportes, Cidades, Defesa 
Social, Saúde e Saneamento. Estabelece, ainda, a participação de três parlamentares 
estaduais indicados pela Assembleia Legislativa e um parlamentar (vereador) 
representante de cada um dos municípios metropolitanos. A representação da sociedade 
civil somente aparece nas cinco câmaras metropolitanas (técnicas setoriais) que têm sua 
composição paritária. Fato questionado principalmente pelos movimentos de moradia 
e habitação social.
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FIGURA 8
SGM

Fonte: <http://www.condepefidem.pe.gov.br>.

Obs.: A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Em 1999, foi instalado o Programa Governo nos Municípios com o objetivo de 
trabalhar de forma participativa e descentralizada o planejamento do estado. Foram 
instituídas doze regiões de planejamento e parte dos investimentos estaduais é indicada 
pelo coletivo regional. Em 2003, ocorre a fusão da Fidem com o Condepe, órgão de 
planejamento e pesquisa estadual. Deste modo, a Agência Condepe/Fidem passou a ser 
o órgão responsável por toda a base de dados, planejamento e pesquisa do estado, além 
de conduzir o SGM.

No âmbito do Conderm foram elaboradas, discutidas e definidas as ações do Plano 
Metrópole Estratégica; Prometrópole – Programa de Reabilitação em Áreas de Baixa 
Renda da Bacia do Beberibe; elaboração de plantas diretoras para os municípios da RM 
do Recife; Plano Metropolitano de Política de Defesa Social e Prevenção à Violência na 
RM do Recife; e o Programa Viva o Morro para a recuperação de áreas de risco nos morros 
metropolitanos. A construção da agenda de ações do Programa Viva o Morro ocorreu em 
um processo participativo entre os representantes da Câmara Temática de Saneamento 
e Meio Ambiente (CMMAS) do Conderm e a bancada federal de Pernambuco que 
viabiliza recursos de emendas coletivas ao Orçamento Geral da União (OGU), dos 
exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004, para intervenções destinadas à recuperação de 
áreas de risco. O programa reconhece a necessidade da ação integrada metropolitana.

O Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana (Funderm), atualmente 
sem funcionamento, é o instrumento financeiro do SGM, de caráter rotativo, que se 
destina a financiar total ou parcialmente sob forma de empréstimo ou a fundo perdido. 
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O fundo foi alimentado com recursos oriundos de ementas parlamentares da bancada 
federal, principalmente aquelas obras definidas no Programa Viva o Morro – ação 
articulada e integrada – desenvolvido com o apoio do governo do estado, por meio da 
Agência Condepe/Fidem para a implementação de intervenções destinadas a promover 
a estruturação urbana dos morros.

Considera-se que o atual dinamismo de Pernambuco e da sua RM não encontra, 
neste momento, o ambiente institucional propício para a construção de uma agenda 
comum e integrada. O Conderm, que teve importante papel na gestão metropolitana 
até a primeira metade dos anos 2000, tendo em vista a elaboração do último plano 
metropolitano – Metrópole Estratégica – com ampla participação de técnicos estaduais, 
municipais e da sociedade civil, chegou a um esvaziamento no final desta década. Entre 
o período de 1994 a 2008 aconteceram trinta reuniões ordinárias e nove extraordinárias. 
No quadro 1 encontram-se as matérias apresentadas sobre as Fpics nas reuniões Conderm. 
O Conderm não se reúne desde maio de 2008. Atualmente existem novas alternativas 
ao modelo instituído, formuladas pela equipe técnica da Agência Condepe/Fidem e por 
estudiosos da RM do Recife (Neves e Cruz, 2010).7

QUADRO 1
Matérias apresentadas sobre as Fpics nas reuniões do Conderm

Mês/ano Matéria/tema/Fpic

Março/1994
Instalação das Câmaras de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento do Território, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e 
Saneamento e Transporte 

Maio/1994
Aprova a realização de estudo para aperfeiçoar as diretrizes do Sistema de Transporte Metropolitano, apresentado pela Câmara de 
Transporte

Dezembro/1994 Recomendação de adequação das leis orgânicas municipais aos aspectos de natureza metropolitana

Dezembro/1994 Aprova a Proposta de Estruturação de Gestão de Saneamento, apresentada pela Câmara de Saneamento 

Dezembro/1995
Aprova a agenda metropolitana, para o exercício de 1996, constituída pelo Plano de Ação Metropolitana (PAM) e pelo programa de 
trabalho do Funderm

Dezembro/1995 Aprova o parecer técnico da Fidem desfavorável à inclusão do município de Vitória de Santo Antão na RM do Recife

Dezembro/1996 Aprova o PAM e o programa de trabalho do Funderm para o exercício de 1997 

Dezembro/1996 Aprova os termos de referência para a elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana do Recife (PDRMR)

Março/1997 Aprova o conjunto de ações prioritárias a ser incorporado no Programa Executivo Intergovernamental da RM do Recife – 1998

Março/1997
Estabelece como temas prioritários a serem desenvolvidos no exercício de 1998: o turismo metropolitano, o controle do 
desenvolvimento urbano e a segurança pública

Março/1998 Define segurança pública como uma Fpic no âmbito metropolitano

Maio/1998
Aprova o conjunto de ações prioritárias a ser incorporado no Programa Executivo Intergovernamental da RM do Recife para o 
exercício de 1999

Junho/1998
Constitui grupo de trabalho para apresentar proposta ao impasse à construção de presídio no município de Itapissuma e a 
elaboração de estudo para a localização de equipamentos prisionais na RM do Recife

Dezembro/1998
Aprova o Plano Diretor da RM do Recife – Plano Metrópole Estratégica. Base para a elaboração da estratégia metropolitana de 
médio prazo: Metrópole Estratégica

Dezembro/1998 Estabelece Programa de Regularização de Loteamentos na RM do Recife

Março/1999
Aprova as prioridades de ação para o Programa Executivo Intergovernamental da RM do Recife – 2000. Apresentação do Programa 
Governo nos Municípios para todo o estado

Maio/2000
Aprova as diretrizes metropolitanas para o exercício de 2001, como referencial no processo orçamentário da União, do estado e dos 
municípios-membros da região

Março/2001
Aprova as diretrizes gerais para a formulação de plantas diretoras dos municípios da RM do Recife e recomenda sua adoção pelas 
municipalidades da região

Março/2001 Constitui grupo de trabalho, integrado pelas prefeituras da RM do Recife, para estudos sobre transporte alternativo

(Continua)

7. Resumo apresentado no anexo C.
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(Continuação)

Mês/ano Matéria/tema/Fpic

Abril/2002 Aprova as metas propostas no Plano Metrópole Estratégica

Setembro/2003
Aprova o Plano de Segurança Urbana e Prevenção à Violência na RM do Recife e institui a Câmara Metropolitana de Política e 
Defesa Social

Janeiro/2004 Determina a observação do Manual de Ocupação dos Morros da RM do Recife

Junho/2006 Institui grupo executivo do Território Estratégico de Suape – diretrizes para ocupação sustentável

Dezembro/2006
Estabelece os recursos, segundo critérios que priorizem a dimensão e a gravidade das situações de risco existentes no território de 
cada um dos municípios das obras realizadas com os recursos do OGU 2001 e 2002

Maio/2008 Institui grupo executivo do Território Norte Metropolitano e Goiana

Maio/2008
Estabelece os recursos, segundo critérios que priorizem a dimensão e a gravidade das situações de risco existentes no território de 
cada um dos municípios das obras realizadas com os recursos do OGU 2003 e 2004

Fonte: <http://www.condepefidem.pe.gov.br>.

3.1.1 Instituições que integram a gestão metropolitana

O governo de Pernambuco está formado por 28 secretarias. Destacam-se aquelas 
secretarias que integram a gestão metropolitana e estão relacionadas às Fpics selecionadas 
no Componente 1 do projeto.

Secretaria de Transporte – tem por atribuição coordenar a formulação e a execução 
das políticas do governo relativas às atividades de transportes; estudar, projetar, construir, 
sinalizar, conservar, melhorar, restaurar, operar, fiscalizar e explorar faixa de domínio 
das rodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual; colaborar com os municípios 
no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários e de transporte.

Órgão vinculado: Grande Recife Consórcio de Transportes. Surgiu em setembro 
de 2008 após a extinção da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos  
(EMTU/Recife). O Grande Recife é a primeira experiência de consórcio no setor de 
transporte de passageiros em todo o país e tem entre suas principais missões contratar os 
serviços de transportes por meio de licitações públicas; planejar e gerir a Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos (STTP/RM do Recife) assegurando a qualidade e a 
universalidade dos serviços; fiscalizar e atualizar os contratos de concessão e, também, 
regulamentar as atividades concedidas.

Secretaria das Cidades – tem por atribuição planejar, acompanhar e desenvolver 
ações que visem ao desenvolvimento urbano e à execução das políticas do governo do 
estado relativas às atividades de habitação; promover a implementação das diretrizes, 
condições e normas gerais relativas ao Sistema de Transporte Público de Passageiros da 
Região Metropolitana do Recife; exercer o planejamento, a engenharia e a fiscalização 
do tráfego urbano em todo o estado.

Órgão vinculado: Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Inicialmente 
chamada de Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco (Cohab-PE), 
passou, em 2003, a se chamar Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Secretaria de Planejamento e Gestão – tem como atribuição planejar, desenvolver 
e acompanhar ações que visem ao desenvolvimento territorial, econômico e social 
do estado de Pernambuco, bem como coordenar o processo de planejamento 
governamental, inclusive o plano plurianual (PPA). Coordenar a descentralização das 
ações governamentais; coordenar o planejamento regional e metropolitano; normatizar 
os procedimentos relativos ao processo de elaboração, execução e acompanhamento da 
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legislação orçamentária do estado; coordenar o processo de elaboração das diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos estaduais. O SGM está vinculado diretamente a esta 
secretaria, cujo secretário é seu presidente.

Órgão vinculado: Agência Condepe/Fidem. Órgão de planejamento, estudos, 
pesquisas e articulação, voltado para a implementação de uma política de desenvolvimento 
local e regional no estado de Pernambuco. Como principal órgão de estatística, trabalha 
toda a malha socioeconômica e os principais indicadores do estado, executando pesquisas 
e serviços cartográficos, tendo, portanto, a missão de prover o estado de Pernambuco 
de base de dados, informações e estudos necessários à produção do conhecimento e 
ao acompanhamento da sua realidade física, territorial, ambiental, socioeconômica, 
demográfica, histórica e cultural. A Agência Condepe/Fidem tem o papel de secretariar 
o Conderm.

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – tem como função coordenar a 
formulação, execução, avaliação e atualização da Política Estadual de Meio Ambiente; 
analisar e acompanhar as políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio 
ambiente; articular e coordenar os planos e ações relacionados à área ambiental; executar 
as atribuições do estado relativas ao licenciamento e à fiscalização ambiental; promover 
ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação 
dos recursos naturais.

Órgão vinculado: CPRH é o órgão responsável pela execução da política estadual 
de meio ambiente e de recursos hídricos, e tem como missão exercer a função de órgão 
ambiental, com atuação na proteção, conservação e pesquisa aplicada às atividades do 
controle ambiental, para o aproveitamento dos recursos naturais do estado. A CPRH foi 
criada como entidade autárquica especial estadual, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com poder de polícia, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos – tem como atribuição formular e 
executar as políticas estaduais de recursos hídricos, saneamento e de energia; coordenar 
o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco 
(SIGRH); implantar e consolidar os instrumentos da política estadual de recursos 
hídricos; promover a gestão integrada, racional e participativa dos recursos hídricos no 
estado; promover o desenvolvimento energético do estado; promover a universalização 
dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia; exercer a 
gestão dos fundos destinados a recursos hídricos, eletrificação, eficiência energética, 
energias renováveis e saneamento; propor, coordenar, gerenciar e executar estudos, 
pesquisas, programas, projetos, obras e serviços atinentes aos recursos hídricos, energéticos 
e saneamento; captar recursos para ações nas áreas de recursos hídricos, saneamento e 
energia; promover a alocação negociada da água; regular o uso da água, no âmbito dos 
recursos hídricos estaduais e dos federais nos termos em que lhe forem delegados, bem 
como realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e clima.

Órgão vinculado 1: Compesa. Responsável pela gestão da água fornecida à 
população pernambucana; a Compesa, com este atual nome, surgiu em 1971. Ela tem 
como missão prestar, com efetividade, serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário de forma sustentável, conservando o meio ambiente e contribuindo para a 
qualidade de vida da população.
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Órgão vinculado 2: Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Tem por 
atribuições institucionais executar a Política Estadual de Recursos Hídricos, planejar 
e disciplinar os usos múltiplos da água em âmbito estadual, realizar monitoramento 
hidrometeorológico e previsões de tempo e clima no estado, bem como operar e alimentar 
o SIGRH.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC) – é uma das 
principais responsáveis pelo planejamento, articulação e execução da política econômica 
traçada pelo governo do estado. Ela atua em frentes específicas, buscando dinamizar e 
interiorizar o desenvolvimento econômico, de modo a fortalecer a atividade empresarial 
do estado. A SDEC possui como papel fomentar novos negócios e investimentos nos 
âmbitos nacionais e internacionais, levando em conta as vocações e diferenciais de 
Pernambuco. Para realizar esta missão, conta com o apoio de empresas vinculadas 
que trabalham em conjunto com o governo do estado, visando ao desenvolvimento 
de Pernambuco, como a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco  
(AD Diper), que é um órgão estadual focado na promoção de ações em torno da captação 
de novos investimentos e de projetos estruturadores e impulsionadores do crescimento 
da economia local. A agência trabalha em prol do ambiente de negócios do estado para 
que este possa contar com cadeias produtivas estruturadas e se firmar como o ponto ideal 
para empreendimentos sólidos e de porte. A AD Diper também faz a análise de projetos 
e concessão, junto com a Secretaria da Fazenda, de incentivos fiscais para as empresas e 
estimula e apoia as relações das empresas locais com o comércio exterior.

Secretaria do Governo – abriga o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. 
Iniciado a partir da publicação da Lei Estadual no 12.765, de janeiro de 2005, em 
consonância com a Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu normas 
gerais para licitação e contratação de PPPs no âmbito dos poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. Posteriormente, foi sancionada a Lei 
Estadual no 12.976, de 28 de dezembro de 2005, que instituiu o Fundo Estadual 
Garantidor das Parcerias Público-Privadas. A seguir, em janeiro de 2006, foi publicado 
o Decreto no 28.844, que instalou o Comitê Gestor do Programa Estadual (CGPE), 
ligado diretamente ao gabinete do governador. Em sua primeira reunião ordinária, 
realizada em 6 de fevereiro de 2006, o CGPE definiu os seguintes projetos prioritários: 
i) Ponte e Sistema Viário do Projeto Praia do Paiva; ii) Sistema de Saneamento Básico 
do Projeto Praia do Paiva; iii) Sistema de Saneamento Básico da Região Metropolitana; 
iv) duplicação da PE-60; e v) Sistema de Saneamento Básico de Suape.

Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) – é uma autarquia especial, vinculada 
ao gabinete do governador e dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional 
e administrativa. Com sede no Recife, atua em todo o território estadual. A Arpe tem 
por missão regular os serviços públicos delegados pelo estado, garantindo o equilíbrio 
das relações entre poder concedente, setores regulados e usuários, assegurando a 
universalização desses serviços e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 
de Pernambuco. A Arpe tem o papel de mediar conflitos existentes entre os consumidores, 
operadores e órgãos gestores.
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3.2 Instrumentos de planejamento e gestão metropolitana

O Plano Metrópole Estratégica, elaborado em 2002, constitui o mais recente e completo 
trabalho sobre a RM do Recife (figura 9). Foi elaborado pela Agência Condepe/Fidem em 
parceria com o Ipea e Cities Allience/Banco Mundial e aprovado pelo Conderm. O plano 
está embasado em dezesseis estudos técnicos: i) estudos gerais, que analisam a demografia, 
a dinâmica econômica, a pobreza e distribuição de renda, o meio ambiente, o trabalho, os 
atores sociais e as finanças; ii) estudos sociais, que tratam da educação, saúde e segurança 
pública; e iii) estudos físicos territoriais, que abordam o transporte, o saneamento, 
a habitação, os resíduos sólidos, os serviços municipais e o uso do solo. Além desses 
estudos, foram elaboradas análises do território metropolitano com a identificação de 
nove áreas para intervenção programada que contemplam os territórios mais simbólicos 
e de equipamentos de caráter metropolitano da RM do Recife. Atualmente, outras 
áreas estratégicas estariam incluídas, como a Cidade da Copa e o Território Norte, 
região compreendida pelos municípios metropolitanos de Araçoiaba, Abreu e Lima, 
Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma e Paulista, além do município de Goiana, na 
região de desenvolvimento da Mata Norte. Neste estão sendo implantados a Fiat e o 
Polo Farmacoquímico.

FIGURA 9
Projetos territoriais estratégicos

Fonte: Metrópole Estratégica, 2002.

Obs.: Imagem reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota 
do Editorial).
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Atualmente, passados dez anos da formulação do Plano Metrópole Estratégica, 
pode-se observar os avanços e as limitações na implantação de alguns destes projetos 
territoriais. O quadro 2 apresenta um relato preliminar da situação atual e foi realizado 
com base em pesquisa nos sites listados.8

QUADRO 2
Projetos territoriais estratégicos (2002-2012)

Projetos territoriais estratégicos

1 Porto Digital

O Porto Digital no bairro do Recife é um projeto de desenvolvimento econômico que agrega investimentos 
públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de inovação que tem, atualmente, 
duzentas instituições entre empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), economia criativa, serviços 
especializados e órgãos de fomento. 

2 Parque Aeroportuário  
   dos Guararapes

O aeroporto do Recife/Guararapes foi fundado em 1958. Em 2006 teve uma grande reforma: um novo terminal 
de passageiros foi inaugurado, dando ao aeroporto capacidade para 5 milhões de pessoas por ano. O local abriga 
exposições de renomados artistas brasileiros e uma estátua do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, patrono do 
aeroporto. Hoje está sendo construída uma passarela que fará a interligação do aeroporto com a Estação Aeroporto 
da Linha Sul do Metrô. O projeto não foi desenvolvido em sua totalidade nem a requalificação urbana aconteceu 
de forma integrada, e sim com ações pontuais.

3 Parque Habitacional Metroviário

Este projeto territorial pretendia desenvolver e/ou incrementar o potencial dos investimentos das áreas de entorno 
da rede metroviária para o uso habitacional, principalmente para grupos sociais de média e baixa renda. A intenção 
é orientar o crescimento populacional, incrementando a capacidade de gerar riquezas e oportunidades diversificadas 
por meio da conversão das áreas de influência imediata das linhas de metrô, a partir de operações que envolvam o 
planejamento e a construção de parques habitacionais com núcleos de comércio e serviços, principalmente sociais, 
no entorno das estações metroviárias baseadas no conceito da cidade compacta (alta densidade, baixo gabarito, 
espaços de lazer, difusão das atividades terciárias compatíveis com o uso residencial).
Atualmente, observa-se um adensamento ao longo da linha do metrô, principalmente na Linha Oeste. Porém, 
estes novos conjuntos habitacionais aconteceram regulados pelos índices determinados nas leis de uso do solo 
e por demanda do mercado imobiliário e da oferta de áreas vazias para a implantação de grandes condomínios 
habitacionais. O projeto não foi desenvolvido em sua totalidade nem aconteceu a implantação de equipamentos 
públicos sociais e de lazer no entorno e de forma integrada, e sim segundo a demanda do setor privado. O município 
que recebeu mais adensado foi Recife.

4 Parque Tacaruna

O projeto territorial pretendia desenvolver o potencial do patrimônio cultural e natural que se apresenta como um 
dos principais fatores de desenvolvimento, vital para o posicionamento estratégico global da RM do Recife.
Melhorar a articulação da antiga fábrica Tacaruna e o conjunto urbano de seu entorno, principalmente com as 
atividades instaladas (habitação, shopping, centro de convenções, casa de shows). O projeto não foi implementado. 
Porém, o atual PPA estadual estima recurso para a retomada desta ação.

5 Conjunto Nascedouro  
   de Peixinhos/Beberibe 

Em março de 2006, foi realizada a inauguração do Centro Cultural e Desportivo Nascedouro de Peixinhos. Graças 
à parceria entre a prefeitura do Recife, Olinda e governo do estado, por meio do Programa Prometrópole, foram 
realizadas as obras da primeira etapa de revitalização do antigo matadouro de Peixinhos, situado em uma área 
nos limites do Recife e de Olinda. O local, onde há cerca de vinte anos funcionou o matadouro do bairro, foi 
reformado, passando a sediar atividades sociais para a comunidade. O total do investimento em obras foi de 
R$ 3 milhões. Desde 2008, foi implantado o centro tecnológico com o objetivo de oferecer cursos técnicos e de 
qualificação gratuitos em áudio, rádio, TV e vídeo, design gráfico, programação e metareciclagem, além de produção 
cultural, para propiciar melhor formação profissional para jovens e adultos e gerar mais perspectivas de emprego 
e desenvolvimento da região.

6 Porto de Suape – Território 
   Estratégico de Suape

Plano Território Estratégico de Suape – Diretrizes para uma ocupação sustentável é um estudo propositivo, indicado 
no Plano Metrópole Estratégica, e elaborado pela Agência Condepe/Fidem. Este tem como objetivo principal 
construir de forma participativa e integrada um referencial de ação que oriente as iniciativas dos diferentes atores 
na construção desse território. O plano tem sido usado como base para outros estudos como o Plano diretor – 
Suape 2030 e o Projeto Suape sustentável, 2012. Destaca-se o desempenho do Fórum Suape Global e do estudo 
da UFPE Diálogos para o desenvolvimento social em Suape, ação que conta com a parceria de várias empresas: 
Petroquímica Suape; Alusa Engenharia; Consórcios Conest, entre outras. 

7 Parque dos Manguesais/Lagoa 
   Olho D`Água

Atualmente existe apenas a ação de implantação da Via Mangue. Trata-se de uma avenida que vai ligar o bairro 
Pina diretamente às ruas que margeiam os canais Setúbal e Jordão, desafogando o fluxo de veículos em toda a 
região.

8 Estação Ecológica Tapacura O projeto não foi desenvolvido. 

9 Estuário do Canal de Santa Cruz 
   e Rio Timbó

O projeto não foi desenvolvido. 

Fonte: Metrópole Estratégica, 2002.

Elaboração dos autores.

8. Sites consultados: <http://noticias.recife.pe.gov.br>; <http://www.ctcd.com.br/p/historico.html>; <http://www.recife.
pe.gov.br/pr/secplanejamento/viamangue.html>; <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/2011/10/
passarela-ligando-o-aeroporto-dos-guararapes-ao-metro/>; <http://www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/
apresentacao10>; <http://www.inteligenciaambiental.com.br/sila/pdf/mdecexepe37160-11.pdf>; <http://www.ihu.
unisinos.br/entrevistas/508579-suape-um-desafio-para-pernambuco-entrevista-especial-com-valdeci-monteiro-dos-
santos>; <http://www.suapeglobal.com.br/>; e <http://www.ufpe.br>. 
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No estudo do uso do solo, realizado no Plano Metrópole Estratégica, fica evidente 
a discrepância entre o acervo de planos e normas e as efetivas práticas de gestão do uso 
do solo na RM do Recife, agravada ainda pelas disparidades entre seus municípios. 
Diferenças que não residem apenas nos indicadores sociais e econômicos, mas também 
na dimensão institucional, com a predominância de estruturas administrativas precárias 
em termos de recursos materiais e humanos para fazer face às demandas decorrentes do 
processo de urbanização.

No âmbito municipal, a política federal de apoio à elaboração de planos diretores 
(Brasil, 2001) trouxe ganhos ao planejamento municipal. Atualmente, todos os 
municípios da RM do Recife possuem planos diretores. A Agência Condepe/Fidem 
tem papel determinante nessa política federal, pois fornece suporte técnico e financeiro 
ao processo de planejamento territorial regional e na elaboração de planos diretores 
participativos municipais.

A operacionalização de planos diretores municipais tem apresentado inúmeros 
problemas, pela falta da complementação de atividades e instrumentos, tais como: 
i) fortalecimento da capacidade técnica municipal; ii) atualização das bases cartográficas; 
iii) elaboração de cadastro urbano multifinalitário; iv) complementação de planos 
específicos, como plano de transporte e mobilidade, plano de habitação de interesse social, 
plano de saneamento; v) leis específicas para a aplicação dos instrumentos urbanísticos 
de política urbana (Brasil, 2001) e das leis complementares, como a Lei de Uso e 
Parcelamento do Solo; e vi) consolidação dos modelos de participação, acompanhamento 
e gestão dos planos diretores. Pretende-se elaborar quadro síntese com estas informações 
detalhadas para cada um dos quatorze municípios da RM do Recife.

Acredita-se que a política de apoio à elaboração de planos diretores trouxe ganhos 
ao planejamento dos municípios da RM do Recife, porém não contribuiu para a 
atualização do planejamento metropolitano, pois não foram realizados estudos e leituras 
territoriais integradas dos zoneamentos municipais e das propostas de áreas especiais 
para a implantação das políticas de expansão urbana e de desenvolvimento econômico 
e social. A crítica principal refere-se às dificuldades de coordenação na perspectiva de 
planejamento e gestão do conjunto metropolitano. Esta situação é preocupante diante 
do novo modelo de desenvolvimento brasileiro – incentivando grandes investimentos 
industriais e em habitação popular nas periferias dessas metrópoles, bem como os 
megaempreendimentos relativos à preparação do país para a realização da Copa do 
Mundo de 2014.

Nesse contexto, novas urbanizações estabelecem o atual processo de configuração 
metropolitana, atuando de forma acelerada e dispersa sem o respaldo de um plano de 
ordenamento territorial atualizado e o atendimento às demandas por infraestruturas 
e por serviços públicos. Pretende-se que parte destas demandas seja solucionada pelos 
consórcios municipais e regionais, por intermédio da formalização de PPPs, considerando 
o compartilhamento de poder entre os governos federal e estadual, entre municípios, 
entre prefeitos e empresas privadas com interesse nos negócios gerados na prestação e 
exploração destes serviços.
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O Pacto Metropolitano, comentado na seção 3, apresenta uma proposta nova 
de atuação conjunta na busca de soluções para os problemas que afetam a região e o 
desempenho das Fpics.

3.2.1 Inovação legislativa: consórcios municipais

Os consórcios municipais, na Espanha, são exemplos avançados de sucesso na resolução 
de parte das Fpics. Os consórcios espanhóis são entidades públicas corporativas, com 
caráter de prestação de serviços, não vinculados a um território específico. Deste 
modo, não são considerados entes locais. Eles podem executar serviços em qualquer 
território, mediante contrato de prestação de serviços, e são constituídos por associação 
voluntária da administração pública, sem objetivo de lucro e para a execução de ações 
de interesse comum.

Os estudos de Gaya (2003) e de Pérez (2003) definem as associações municipais 
como entidades constitucionais, supramunicipais, com um território definido para cada 
operação e com personalidade jurídica própria, constituídas pela associação voluntária 
de dois ou mais municípios para a execução de obras e serviços de suas competências. 
As associações de municípios, com presença em todo o território espanhol, ampliam 
sua importância, pois não constituem apenas uma alternativa para a execução dos 
serviços relatados, mas também uma via de cooperação territorial, como defesa do meio 
ambiente, promoção do turismo e do emprego. As associações são concebidas como 
empresas que contam com a participação do setor empresarial territorial, das instituições 
financeiras e acadêmicas regionais. Como agências intermediárias, procuram aproveitar 
melhor os recursos naturais, humanos, físicos e financeiros disponíveis para facilitar o 
estabelecimento dos elos faltantes nas cadeias produtivas e comerciais.

No Brasil, destacamos os estudos realizados por Dieguez (2011), que considera 
que os consórcios intermunicipais podem ser vistos como uma arena política federativa 
de cooperação horizontal, voltada para a produção compartilhada de decisões sobre 
políticas públicas. Com a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), os municípios 
assumiram maiores responsabilidades na resolução dos serviços públicos, onde alguns 
destes ultrapassam os limites municipais. Assim, a atuação regionalizada permite uma 
melhor resolução das Fpics. A Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre 
as normas de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Os consórcios 
são importantes instrumentos na discussão do desenvolvimento regional e na gestão da 
coleta e tratamento do lixo, saneamento básico, saúde e ainda na execução de planos 
urbanos territoriais com PPPs. Nas RMs, na associação de municípios menores e nos 
territórios definidos por bacias hidrográficas, os consórcios são importante ferramenta 
para a implantação de ações conjuntas e de serviços públicos.

No caso de Pernambuco, as formas de cooperação e associação supramunicipais 
têm um marco legal com a Lei Complementar no 34, de 18 de setembro de 2001, que 
disciplina as condições para a cooperação técnica e financeira e a implementação. Assim, 
municípios contínuos de uma mesma região, ou parte desta, podem se organizar, por 
iniciativa dos respectivos prefeitos, com a finalidade de executar serviços públicos ou obra 
de interesse comum, adquirir bens, realizar eventos e, principalmente, fazer a articulação 
e a formulação de demandas regionais com o governo estadual e federal. Acredita-se que 
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o modelo do planejamento regional adotado em Pernambuco contribui para a ampliação 
da visão regional e a constituição de modelos de cooperação.

Destacam-se os avanços institucionais da Lei Estadual no 11.899, de 21 de dezembro 
de 2000, que define os critérios de distribuição da parte do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) que cabe aos municípios, considerando aspectos 
socioambientais. Incentiva ainda os municípios a implantar projetos ambientais, por 
exemplo, unidades de conservação e unidades de compostagem ou aterro sanitário 
controlado, como também o melhor desempenho na área de saúde, desempenho na 
educação e na receita tributária própria.

Em 2011, o IBGE com sua Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 
dedica-se ao tema das articulações interinstitucionais. Destacamos o consórcio público 
intermunicipal. Foram pesquisadas aquelas pactuadas entre os entes federativos 
municipais. A pesquisa trabalhou com as seguintes áreas: Educação, Saúde, Assistência 
e Desenvolvimento Social, Emprego e/ou Trabalho, Turismo, Cultura, Meio Ambiente, 
Habitação, Desenvolvimento Urbano, Saneamento Básico e Transporte.

No quadro 3 apresentamos os municípios que declararam participar de consórcio 
público intermunicipal. Observa-se que no item transporte existe uma atualização, pois, 
atualmente, o Consórcio Grande Recife tem a participação dos quatorze municípios 
da RM.

Na RM do Recife destacamos o Grande Recife Consórcio de Transportes. Este é a 
primeira experiência de consórcio no setor de transporte de passageiros em todo o país. 
Ele foi possível com a criação da Lei Federal no 11.107, de abril de 2005, que dispõe sobre 
normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios constituírem 
consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. O Grande Recife 
teve como base a EMTU.

Atualmente, o Grande Recife Consórcio de Transporte é uma empresa consolidada, 
com mais de trezentos funcionários, e gerencia um sistema operacionalizado por dezoito 
empresas de ônibus, que realizam mais de 26 mil viagens por dia, transportando cerca de 
2 milhões de passageiros diariamente. São mais de 3 mil ônibus e 390 linhas, atendendo 
a toda a RM do Recife, com itinerários e quadros de horário que procuram beneficiar as 
comunidades mais distantes, independentemente do retorno financeiro. As principais 
funções do Grande Recife são: i) planejar e gerir o Sistema de Transporte Público da 
RM do Recife, assegurando a qualidade e a universalidade dos serviços; ii) contatar os 
serviços de transportes por meio de licitação pública; e iii) regulamentar e fiscalizar os 
contratos de concessão.

O Grande Recife foi formalizado por meio de contrato de constituição aprovado na 
Assembleia Legislativa, Lei no 13.461, de 9 de junho de 2008, que altera a Lei Estadual 
no 12.524, de 30 de dezembro de 2003, para inserir o Grande Recife na estrutura 
organizacional da Arpe.

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   33 17/07/2015   09:12:11



34 Relatório de Pesquisa

Q
UA

DR
O

 3
Co

ns
ór

ci
os

 p
úb

lic
os

 in
te

rm
un

ic
ip

ai
s

RM
 d

o 
Re

cif
e:

 n
úm

er
o 

de
 c

on
só

rc
io

s 
pú

bl
ico

s 
in

te
rm

un
ici

pa
is,

 p
or

 m
un

icí
pi

o 
(2

01
1)

M
un

icí
pi

os

Ar
tic

ul
aç

õe
s 

in
te

rm
un

ici
pa

is

Co
ns

ór
cio

 p
úb

lic
o 

in
te

rm
un

ici
pa

l

Ed
uc

aç
ão

Sa
úd

e
As

sis
tê

nc
ia

 e
 d

es
en

vo
lv

im
en

to
 s

oc
ia

l
Em

pr
eg

o 
e/

ou
 tr

ab
al

ho
Tu

ris
m

o
Cu

ltu
ra

Ha
bi

ta
çã

o
M

ei
o 

am
bi

en
te

 
Tr

an
sp

or
te

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 u
rb

an
o 

Sa
ne

am
en

to
 b

ás
ico

N
o  d

e 
co

ns
ór

cio
s 

po
r m

un
icí

pi
o

Ab
re

u 
e 

Li
m

a
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

  0

Ar
aç

oi
ab

a
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

  0

Ca
bo

 d
e 

Sa
nt

o 
Ag

os
tin

ho
S

N
N

N
N

S
N

N
N

S
N

  3

Ca
m

ar
ag

ib
e

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
  0

Ig
ar

as
su

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
  0

Ilh
a 

de
 It

am
ar

ac
á

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
  0

Ip
oj

uc
a

S
S

N
N

N
N

S
N

S
N

S
  5

Ita
pi

ss
um

a
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

  0

Ja
bo

at
ão

 d
os

 G
ua

ra
ra

pe
s

N
N

N
N

N
S

N
N

N
N

N
  1

M
or

en
o

N
N

N
S

N
N

S
N

N
S

N
  3

O
lin

da
N

N
N

N
N

N
N

N
S

N
N

  1

Pa
ul

ist
a

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
  0

Re
cif

e
N

N
N

N
N

N
N

N
S

N
N

  1

Sã
o 

Lo
ur

en
ço

 d
a 

M
at

a
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

  0

RM
 d

o 
Re

ci
fe

2
1

0
1

0
2

2
0

3
2

1
14

Fo
nt

e:
 M

un
ic 

20
11

/IB
G

E.

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   34 17/07/2015   09:12:11



35Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana do Recife

3.2.2 PPPs

Os contratos de PPPs surgiram na Europa em 1997 com o objetivo de enfrentar a escassez 
de recursos públicos disponíveis para investimentos em infraestrutura. A estratégia 
expandiu-se, passando a ser adotada por vários outros países, como Portugal, Irlanda, 
Holanda, Espanha, Japão, Austrália, África do Sul, Canadá, México e Chile.

No Brasil, as PPPs foram introduzidas pela gestão pública para complementar e 
prover, satisfatoriamente, serviços e obras de infraestrutura. O modelo brasileiro foi 
instituído em 30 de dezembro de 2004, pela Lei no 11.079, que disciplina a matéria. 
A PPP poderá ser feita no âmbito de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito 
Federal e municípios, por meio de órgãos da administração pública direta ou indireta, 
incluindo as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, assim 
como outras entidades controladas direta ou indiretamente por um daqueles entes da 
Federação. No atual Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) as concessões e 
PPPs passam a ser o modelo prioritário de contratação para a atração de investimentos 
privados em infraestrutura.

Entre as particularidades dessa nova forma de contrato, merecem destaque: 
i) a diferença em relação aos tradicionais contratos de concessão, nos quais o particular 
executa o serviço ou a obra pública e se remunera por meio de tarifa cobrada direta 
e exclusivamente dos particulares, enquanto nos contratos de PPP a remuneração do 
parceiro privado é influenciada pelo tipo de concessão, patrocinada ou administrativa, 
e prevê a necessária contraprestação pecuniária do parceiro público; ii) o prazo mínimo 
de cinco e máximo de trinta e cinco anos; iii) o valor mínimo de R$ 20 milhões; 
iv) o objeto, que exige a combinação do fornecimento de bens e serviços; e v) a limitação 
dos gastos anuais com PPP a 1% da receita corrente líquida, como forma de zelar pela 
manutenção do equilíbrio fiscal e a capacidade de pagamento.9

As PPPs na gestão urbana ocorrem de várias formas (limpeza urbana e coleta de 
lixo, transporte coletivo, estacionamentos, mobiliário urbano, adoção de parques e 
praças, obras, suprimento de mão de obra etc.). Diversas experiências de renovação 
urbana, no mundo todo, em especial nas áreas centrais. No Brasil, o Estatuto da Cidade  
(Lei no 10.257, de 10/7/2001) estabelece instrumentos urbanísticos que possibilitam, 
por meio de legislação específica, às PPPs outorga onerosa, operação urbana e 
consórcio imobiliário.

No âmbito da Câmara de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Recife, o 
que foi discutido e negociado foram ações de contrapartida urbanística e mitigação 
de passivos, que podem ser entendidas como uma forma de atuação conjunta entre os 
setores público e privado, porém não são PPPs.

As PPPs são acordos voluntários e formais de cooperação entre os setores público 
e privado que têm como principal objetivo a implantação de projetos ou a realização 
de atividades de interesse público, em área específica ou para desempenhar um serviço 

9. Este texto teve apoio das informações contidas nos seguintes trabalhos de conclusão de mestrado (TCM): i) Manuelita 
Falcão Brito, intitulado Ensaio de PPPs como instrumento de gestão e desenvolvimento urbano. Fundação Joaquim 
Nabuco, mestrado profissional em Gestão Pública, Recife, 2005; e ii) Maurício Rafael Santa Cruz, intitulado Parcerias  
público-privadas no Brasil – Atratividades para investidores, mestrado de Gestão Pública para o Desenvolvimento do 
Nordeste – UFPE. Recife, 2011.
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determinado. As parcerias firmadas com base em projetos específicos têm maior chance 
de sucesso. Os recursos de uma PPP são usados para o financiamento, investimento e 
execução das ações ou serviços de estruturação urbana. As PPPs necessitam da criação de 
uma entidade específica, com autonomia financeira e gestão profissional compartilhada, 
bem como aporte de garantias, de ambos os setores. Estas pressupõem riscos e benefícios, 
advindos da utilização ou exploração do objeto da parceria, liberdade de adesão e 
equidade de poder decisório.

Estas são adotadas e implantadas por vários países para enfrentar a redução da 
capacidade de investimento público em infraestrutura. O êxito dos contratos de PPP 
no Brasil está atrelado à capacidade de os respectivos projetos despertarem o interesse 
do investidor privado, em função da possibilidade de lucro e da segurança de retorno 
dos capitais investidos na operação. O legislador brasileiro, sensível a essa realidade, 
estabeleceu garantias adicionais e limitadores capazes de mitigar o risco do negócio 
e torná-lo mais atrativo. Em Pernambuco, a primeira parceria implantada foi para a 
construção do Complexo Viário do Paiva, um novo caminho para o litoral sul.

A principal estratégia para a implantação de PPP no mundo inteiro tem sido 
a inexistência de regras claras e capazes de atrair os investidores, assim como uma 
equitativa divisão de custos e benefícios entre as partes: investidor privado, consumidor 
e estado. A importância da segurança econômica do investidor, necessária para estimular 
o investimento, não poderá simplesmente tornar o negócio completamente livre de riscos 
para este, sob pena de comprometer o equilíbrio da relação. O estágio de desenvolvimento 
das PPPs, no mundo inteiro, não segue um padrão uniforme. No mais alto grau está o 
Reino Unido, país pioneiro nesse assunto, onde as parcerias representam de 10% a 13% 
de todos os investimentos em infraestrutura, segmentos de transporte, limpeza urbana, 
saneamento e abastecimento de água.

3.2.3 PPP em Pernambuco relativa à Fpic

Saneamento

A Compesa está trabalhando para mudar essa realidade do saneamento básico na RM 
do Recife com apenas 28% de cobertura. Como estratégia de ação foi desenhada uma 
PPP, que está em processo de licitação, para elevar esse índice de cobertura para 90%, 
no prazo de doze anos. A PPP do Saneamento pretende investir R$ 4,5 bilhões, recursos 
públicos e privados, para realizar obras de ampliação do esgotamento sanitário em 
quinze municípios. Serão beneficiadas 3,7 milhões de pessoas nas cidades do Recife, 
de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá, 
Araçoiaba, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Ipojuca, Moreno, Itapissuma, Jaboatão 
dos Guararapes (RM do Recife) e Goiana (Mata Norte).

Os sistemas de esgotamento sanitário existentes na RM do Recife foram construídos 
nos últimos cinquenta anos. Segundo informações do presidente da Compesa, para 
construir todas as ações propostas na PPP, a companhia levaria no mínimo mais sessenta 
anos para executar, caso sejam mantidas as atuais regras de financiamento para o setor. 
O projeto da PPP do Saneamento foi estudado e discutido durante três anos, até a 
formatação do modelo que seguiu para a licitação. Nesse caminho, o tema foi discutido 
com todos os prefeitos das cidades beneficiadas e câmaras de vereadores. Também foram 
realizadas diversas audiências públicas formais e informais, a exemplo da realizada na 
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Assembleia Legislativa de Pernambuco. Representantes da Compesa também estiveram 
em várias entidades representativas da sociedade explicando o projeto e coletando 
sugestões para o aperfeiçoamento do processo. “A diferença entre o modelo atual e o da 
PPP é que teremos apenas um parceiro, que será responsável por fazer os investimentos 
e operar o que ele mesmo construiu”, lembrou o presidente. Ele adiantou ainda que a 
remuneração do privado na PPP está intrinsecamente atrelada à qualidade dos serviços 
prestados. O contrato da PPP do Saneamento terá vigência de 35 anos e obedecerá aos 
seguintes critérios de remuneração: o parceiro privado terá direito no primeiro ano a 
apenas 50% da receita de esgoto, 70% no segundo ano e no máximo 90% a partir do 
terceiro ano.

A PPP do Saneamento tem sido objeto de solicitação de ajustes formalizados pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). A licitação foi ganha 
pelo Consórcio Grande Recife – formado pelas empresas Foz Brasil (Grupo Odebrecht) e 
Lidermac. O TCE alega em seu relatório principalmente os seguintes pontos: i) ausência 
de regra estável para a definição de reajuste e revisão de tarifas; ii) insuficiência de 
indicadores de desempenho e ausência de critérios objetivos de avaliação de desempenho 
do parceiro privado; e iii) não comprovação do equilíbrio financeiro da Compesa, após a 
concessão dos serviços de esgotamento sanitário ao parceiro privado. A Compesa defende 
as questões técnicas diferentes de uma PPP e uma licitação sob as regras da Lei no 8.666. 
A PPP do Saneamento ainda não tem projeto básico; os projetos serão desenvolvidos 
depois da contratação do consórcio.10

Uso do Solo, Cidade da Copa e Arena Pernambuco

Pernambuco será um dos doze estados que sediará a Copa do Mundo de 2014. O Projeto 
Cidade da Copa está sendo viabilizado por uma PPP (Consórcio Arena Pernambuco), 
que prevê a construção de um estádio, um conjunto habitacional, um centro comercial, 
hotéis e outros investimentos privados que somados chegam a R$ 1,6 bilhão. O governo 
do estado entra com o terreno e as principais infraestruturas, como a duplicação da 
BR-408 (trecho Recife/São Lourenço) em parceria com o governo federal. A Cidade da 
Copa, com área de 270 ha no município de São Lourenço da Mata, está localizada a 
cerca de 1 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O projeto tem a missão de 
impulsionar outros investimentos na zona oeste da RM do Recife. Este adota modernos 
conceitos de planejamento urbano que unem inovação e sustentabilidade. Estão previstas, 
além da arena multiuso, as instalações de um campus universitário, hotel e centro de 
convenções, unidades comerciais e empresariais, além de residências. Um grande 
complexo de entretenimento com shoppings, cinemas, bares e restaurantes fortalecerá a 
sua vocação para diversão e lazer.

Mobilidade – Ponte e Sistema Viário do Projeto Praia do Paiva

O conjunto formado pela Ponte do Paiva e o sistema viário é a primeira PPP de 
Pernambuco. Esta foi formalizada para viabilizar o destino de turismo e lazer da 
Praia do Paiva. Foi assinado um protocolo de intenções entre o governo do estado e 
os empreendedores Odebrecht e os grupos Cornélio e Ricardo Brennand, em agosto 
de 2005. Trata-se do desenvolvimento e implantação de um destino internacional de 
turismo e lazer associado a empreendimentos residenciais e de comércio e serviços de alto 

10. Jornal do Commercio, Caderno Política, p. 3-4, 3 fev. 2013.
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padrão, localizados no município do Cabo de Santo Agostinho. A infraestrutura urbana 
planejada objetivará a atração de um público de turismo internacional qualificado, 
assim como a ampliação da oferta residencial e de equipamentos de lazer e serviços para 
a população da RM do Recife. A Ponte do Paiva trouxe impacto direto no município 
vizinho de Jaboatão dos Guararapes, principalmente nos bairros de Barra de Jangada, 
Candeias e Piedade.

O projeto, em sua totalidade, implicará o investimento privado da ordem de 
R$ 1,6 bilhão e será distribuído em duas etapas, sendo que na primeira deverão ser 
investidos R$ 407,6 milhões. Trata-se, portanto, da implantação de um importante 
polo de desenvolvimento econômico metropolitano para o qual são esperados impactos 
positivos, tais quais: geração de novos empregos na construção civil, no setor hoteleiro e 
no turismo. Ainda, impacto positivo na arrecadação de tributos municipais, pois estudos 
realizados indicam a estimativa de arrecadação de impostos municipais – Imposto sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) e Imposto sobre Serviços (ISS) – e tributos estaduais com a estimativa 
de arrecadação de impostos estaduais – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

O município de Jaboatão tem sofrido impactos positivos com a valorização do 
solo, principalmente em Barra de Jangada, porém tem sofrido também alguns impactos 
negativos com o aumento do fluxo de tráfego de passagem, motivado pela não conclusão 
das obras complementares da infraestrutura viária, tais como a Via Metropolitana Sul e 
a duplicação ou melhorias da Estrada da Curcurana.

PPP em municípios pernambucanos: a iniciativa do Recife

A prefeitura do Recife11 deu início à licitação da PPP de R$ 632 milhões para viabilizar 
18.595 vagas de estacionamentos no Recife. O sistema será garantido por 35 anos, 
terá dezessete edifícios-garagem previstos no Centro do Recife, no Derby, Espinheiro, 
Cordeiro, entre outros, e 4 mil vagas rotativas – Zona Azul. A PPP é do tipo concessão 
patrocinada, um contrato que se equilibra em uma contrapartida financeira pública 
periódica. A ideia desse projeto foi discutida desde 2010, quando a gestão de João 
da Costa lançou o Plano de Mobilidade do Recife; entretanto, as diretrizes para as 
empresas formularem os projetos foram publicadas em março de 2012. A aprovação da 
lei municipal das PPPs ocorreu somente em dezembro de 2012 e foi publicada no Diário 
Oficial no dia 3 de janeiro de 2013, quando a gestão era de Geraldo Júlio.

11. Recife tira do papel a PPP do estacionamento Jornal do Commercio, Caderno Economia, 9 jan. 2013.
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QUADRO 4
PPPs relativas à Fpic em Pernambuco1 

Fpic Projetos Objetivo Situação Investimento

Mobilidade 
Uso do Solo

Complexo Viário do 
Paiva

Construção e operação da ponte e via de 
acesso à Reserva do Paiva, um novo acesso ao 
litoral sul. Permitir a construção de um bairro 
planejado de alto padrão (habitação, setor de 
negócios e serviços).

Em operação pela concessionária 
da Odebrecht com o Grupo Cornélio 
Brennand.

R$ 73 milhões

Mobilidade Via Expressa
Concessão de um novo sistema de acesso e 
vias internas em Suape, integrado a uma nova 
rodovia de 43 km rumo a Porto de Galinhas.

Em obras pela concessionária da 
Odebrecht com a Invepar.

R$ 450 milhões

Mobilidade Arco Viário
Construir e operar uma Via Expressa de 77 km, 
novo contorno da RM do Recife.

Consórcio da Odebrecht Transport, 
Invepar e Queiroz Galvão na 
elaboração dos estudos e articulação 
com o governo estadual para 
concorrer à licitação. 

R$ 1,21 bilhão

Mobilidade
Sistema Monotrilho 
do Grande Recife  
(RM do Recife) 

Construção de um novo tipo de transporte 
público sobre trilhos.

Estudos entregues ao governo pela 
Odebrecht Transport.

Não revelado

Mobilidade
Rota do Capibaribe e 
Ramal da Copa 2014

Ligar o norte e o centro do Recife ao oeste 
metropolitano por meio de um prolongamento 
da atual Avenida Beira Rio, começando no 
bairro da Torre.

Em estudos pela Odebrecht Transport. R$ 490 milhões

Uso do Solo
Arena Multiuso da 
Copa 2014

Construir e operar a Arena Pernambuco, 
potencializar uma nova centralidade na RM do 
Recife (Bairro Planejado).

R$ 523 milhões

Saneamento PPP do Saneamento
Elevar de 28% para 90% em doze anos a 
coleta de esgoto na RM do Recife e Goiana.

Realizada a licitação. Ganhadores: Foz 
do Brasil e Lidermac. Contrato ainda 
não assinado.

R$ 4,5 bilhões

Fonte: Fundaj (2013).

Nota: 1 Jornal do Commercio, Caderno Economia, p. 6, 3 fev. 2013.

3.3 Orçamento e financiamento: contribuição do planejamento regionalizado e  
      participativo de Pernambuco

O Programa Governo nos Municípios (PGM),12 implantado a partir de 1999, possibilitou 
avanços na formação de uma nova cultura de planejamento territorial articulado a um 
novo modelo de gestão participativa, que permitia a inclusão no PPA estadual e nas leis 
orçamentárias estaduais de ações estruturadoras priorizadas regionalmente, com foco, 
prioritariamente, nos projetos supramunicipais, estruturadores do desenvolvimento local 
e regional, nas questões relativas à redução das disparidades territoriais e à interiorização 
do desenvolvimento.

De modo complementar, os PPAs do estado de Pernambuco – Mudança 
e Desenvolvimento (2000-2003) e Desenvolvimento com Inclusão Social  
(2004-2007) – foram elaborados em uma perspectiva da construção de uma nova proposta 
de gestão pública, com base em um modelo de desconcentração dos investimentos 
e de descentralização da ação de governo. A Lei no 11.725, de 23 de dezembro de 
1999, do PPA 2000-2003, estabeleceu a regionalização do estado de Pernambuco e 
formulou a estratégia de desenvolvimento local. Na aprovação do PPA 2004-2007 foi 
instituída a 12a região, para atendimento da demanda regional de desmembrar a região 
de desenvolvimento (RD) Pajeú-Moxotó em duas unidades: RD Pajeú e RD Moxotó. 

12. O PGM foi implantado pelo governo do estado de Pernambuco e coordenado pelo secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Social, então José Arlindo Soares. O programa foi adaptado e denominado Todos por Pernambuco, a 
partir de 2007. Atualmente, é coordenado pela Seplag. Suas consultas regionais são operacionalizadas pela Secretaria de 
Articulação Regional.
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Esta regionalização foi adotada na atual gestão, servindo de suporte para a implantação 
do atual Programa Todos por Pernambuco (Lei Estadual no 13.363, de 13/12/2007).

O Programa Governo no Município foi avaliado externamente com pesquisa 
desenvolvida no Núcleo de Opinião e Políticas Públicas do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Os pesquisadores Lubambo e Coelho 
(2005) objetivaram analisar as diferenças de grau da participação da sociedade civil, 
levando em conta as RDs. Para tanto, foram adotadas algumas variáveis, tais como: perfil 
da burocracia pública estadual, arena política local, desenho institucional das políticas 
públicas e existência ou não de tradição cívica. Foram entrevistados cerca de 140 atores 
sociais e governamentais.

O resultado dessa pesquisa considerou positivo o PGM quanto a sua objetividade, 
e negativo quanto à descontinuidade do processo de participação. As consultas regionais 
tiveram respostas distantes e descontínuas. Para os autores, o PGM pode ser considerado 
uma inovação institucional no modelo de gestão utilizado até então. O aspecto que o 
define como inovador foi essencialmente a proposta de gestão compartilhada em dois 
níveis, por meio de: i) plenárias regionais, com a participação do governo estadual, 
governos locais e sociedade civil; e ii) articulação técnica de várias instâncias estaduais e 
federais, quebrando a lógica do planejamento setorial e buscando uma gestão integrada 
(Lubambo e Coelho, 2005, p. 132).

A pesquisa privilegiou a percepção dos atores locais, tanto sobre as possibilidades 
de empoderamento criadas a partir do processo de trabalho do PGM quanto para o 
aumento da predisposição ao associativismo local. Esse aprendizado é significativo e 
oportuno, no momento em que o debate nacional envolve questões relativas às PPPs 
e aos consórcios públicos. Os autores acreditam que é possível pensar em diferentes 
estruturas institucionais para a gestão nos municípios.

A prática implantada desde o Programa Governo nos Municípios aproxima as 
atividades de planejamento e orçamento – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA) –, modelo que perdura no estado de Pernambuco há 
dezesseis anos, correspondendo, assim, a quatro PPAs.

O modelo Todos por Pernambuco, implantado e em funcionamento desde março 
de 2008, manteve as doze RDs de Pernambuco e incorporou a prática de discutir com 
a população local, em formato semelhante ao Governo nos Municípios, as prioridades 
estratégicas para o PPA 2008-2011 e o PPA 2012-2015. Todos por Pernambuco passa 
a fazer parte do Modelo Integrado de Gestão do Poder Executivo com a promulgação 
da Lei Complementar no 141, de setembro de 2009. As plenárias regionais, o Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Econômico (Cedes) e os conselhos regionais são inovações 
e instrumentos operativos de participação da sociedade para a elaboração do PPA 
estadual. A figura 10 apresenta o modelo adotado pelo estado.
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Em 2007, a equipe estadual realizou doze seminários regionais do Programa Todos 
por Pernambuco, envolvendo cerca de 6 mil pessoas na discussão do PPA 2008-2011. 
As propostas discutidas foram integradas ao programa de governo. Em fevereiro de 
2011, a equipe voltou às RDs para nova consulta e preparação do PPA 2012-2015, 
discutindo regionalmente com a população organizada em salas temáticas de educação, 
saúde, segurança, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e infraestrutura. 
Em 2011, foram distribuídos 10 mil cadernos impressos, que foram entregues de duas 
formas para a população: uma quando da articulação nas regiões para a convocação de 
participação, e outra nos dias dos eventos para os participantes no ato de suas inscrições. 
Os formulários impressos foram entregues ao final de cada evento, totalizando 4.302 
questionários devolvidos com as contribuições dos participantes.

Na comparação da participação da população em 2007 e em 2011, observou-se 
um crescimento total de 154%, refletido em todas as regiões, conforme demonstra o 
gráfico 1. Neste gráfico, vale destacar a baixa representação da RM em comparação 
proporcional com as demais regiões do estado. A RM do Recife, com população de 
3,69 milhões, abriga 41% da população de Pernanbuco. Acredita-se que este modelo 
não é adequado e nem satisfatório a uma governança metropolitana. O dinamismo e a 
complexidade da região demandam outro formato de participação. Questões estratégicas 
e de grandes investimentos, que envolvem atores do setor produtivo no impacto direto 
no espaço urbano, acabam não sendo representadas nesta arena, muito embora o modelo 
resolva, em parte, demandas mais próximas da população, na consulta à elaboração das 
diretrizes do PPA.

GRÁFICO 1
Evolução da participação nos seminários Todos por Pernambuco
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3.3.1 Inserção da gestão metropolitana na legislação orçamentária

Como já demonstrado, o Programa Todos por Pernambuco pouco se deteve em detalhar 
de modo focado na RM do Recife a elaboração do PPA estadual e de sua lei orçamentária. 
Por sua vez, o Conderm (Funderm) esteve ausente deste papel. A despeito disso, 
analisando-se o PPA 2012-2015 apresentado a seguir, fica demonstrada a significativa 
participação da RM nas prioridades estaduais, decorrentes da grande demanda por 
infraestrutura pressionada pelo dinamismo econômico dos projetos em implantação.

O PPA 2012-2015 considera promover o planejamento regional, a cooperação dos 
diferentes níveis de governo, a utilização racional dos recursos e do território, a redução 
das desigualdades regionais e sociais e a execução das Fpics; estes são os maiores desafios 
regionais. Mantém-se como prioridades regionais: o Complexo Portuário de Suape, o 
Prometrópole, programa de baixa renda, abrangendo a bacia do rio Beberibe, entre 
Recife e Olinda; a Cidade da Copa e Arena Multiuso, em São Lourenço da Mata; e o 
Arco Metropolitano, eixo viário que interligará o norte, o sul e o oeste da RM do Recife, 
entre outras relevantes ações.

Programas prioritários do PPA e escala de alocação de recursos por RDs com 
rebatimento nas Fpics metropolitanas selecionadas na pesquisa (figuras 11 a 21).

FIGURA 11
Conservação e preservação dos recursos naturais

Elaboração do autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   43 17/07/2015   09:12:12



44 Relatório de Pesquisa

FIGURA 12
Melhoria da mobilidade urbana para a Copa 2014

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 13
Viabilizar infraestrutura para a Cidade da Copa

Elaboração do autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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FIGURA 14
Ampliação e melhoramento da malha viária do estado

Elaboração do autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 15
Melhoria da habitabilidade

Elaboração do autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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FIGURA 16
Melhoria da mobilidade urbana

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 17
Melhoria da gestão dos resíduos sólidos

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   46 17/07/2015   09:12:12



47Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana do Recife

FIGURA 18
Ampliação do acesso à água e ao esgoto sanitário

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 19
Programa de baixa renda na RM do Recife (Prometrópole)

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).
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FIGURA 20
Implantação da fábrica cultural Tacaruna

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

FIGURA 21
Pernambuco ativo – democratização da prática do esporte e lazer

Elaboração dos autores.

Obs.: Imagem reproduzida conforme original fornecido pelos autores (nota do Editorial).

3.3.2. Execução física e financeira

A Lei Ordinária no 14.898, de 20 de dezembro de 2012, estima a receita e fixa a despesa 
do estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2013. O orçamento fiscal do 
estado de Pernambuco para o exercício financeiro de 2013, composto pelas receitas e 
despesas do Tesouro Estadual e de outras fontes das entidades da administração indireta 
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e fundações instituídas pelo Poder Público, estima a receita em R$ 31.070.708.600,00 
(trinta e um bilhões, setenta milhões, setecentos e oito mil e seiscentos reais) e fixa a 
despesa em igual importância. Dentro do demonstrativo por programa, estão detalhados 
os orçamentos previstos por atividades. Destacamos aqueles que têm maior importância 
para a RM do Recife e que contemplam as Fpics selecionadas para este estudo (tabela 3).

TABELA 3
Orçamento fiscal 2013 – demonstrativo da despesa por programas selecionados1 

Grupo
Programa Tesouro Estadual 

(%)
Outras  

fontes (%)
Total  

R$ 1 mil

Programas com 
recursos específicos 
para a RM do 
Recife

Planejamento e Gestão Metropolitana 100     0               53

Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda na RMR – 
Prometrópole 100     0          5.300

Programa de Infraestrutura Urbana e Ação Metropolitana – 
Prometrópole II 100     0        10.430

Viva o Morro   30   70          3.427

Pernambuco na Copa – Gestão 100     0        10.035

Adequação da Infraestrutura e dos Serviços Turísticos para a  
Copa 2014 100     0        16.688

Ampliação da Oferta de Tecnologia e Informações para Copa 2014 100     0              700

Melhoria da Mobilidade Urbana para a Copa 2014 100     0      498.139

Segurança Pública para a Copa 2014 100     0             100

Viabilização da Infraestrutura da Cidade da Copa 100    0      151.279

Ações de Relacionamento à Copa 2014 100     0             732

Ampliar a Sustentabilidade Ambiental do Porto de Suape 100    0          4.530

Ampliação e Adequação da Infraestrutura Portuária   88   12      318.177

Apoio Gerencial e Tecnológico à Agência Condepe/Fidem   96     4          3.579

Total 1   1.023.169

Programas com 
atuação em todo 
o estado, inclusive 
na RM do Recife 
e relacionados 
com as Fpics 
selecionadas: 
Mobilidade, 
Saneamento e 
Uso do Solo –
Habitabilidade

Conservação e Preservação dos Recursos Naturais do Estado   87   13        37.084

Controle da Poluição Ambiental     0 100          1.188

Apoio às Ações de Recursos Hídricos 100     0          6.601

Plano Estratégico Ambiental de Pernambuco 100     0          3.530

Gestão dos Recursos Hídricos de Pernambuco 100     0           46.200

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, Água e Clima 100     0          6.294

Ampliação do Acesso à Água e ao Esgotamento Sanitário 100     0   1.082.311

Melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos 100     0        11.801

Gestão dos Resíduos Sólidos e Desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos 100     0          2.838

Redução dos Efeitos das Catástrofes Naturais e Enxurradas 100     0      272.108

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas 100     0        10.506

Ampliação e Melhoramento da Malha Viária do Estado – Caminhos 
da Integração   52   48      745.752

Ampliação e Melhoramento do Acesso a Vilas e Distritos 100     0          4.770

Melhoria da Mobilidade Urbana 100     0      250.296

Melhoria da Segurança nas Rodovias   16   84        10.413

Melhoria da Habitabilidade   99     1         579.244

Regularização Fundiária e Oferta de Lotes Urbanizados 100     0          3.500

Regularização e Reorganização Fundiária   15   85        65.971

Total 2 3.140.407

Total 3 Conjunto dos demais programas da LOA 2013 26.907.132

Total geral 31.070.708

Fonte: <http://www2.seplag.pe.gov.br/web/seplag/downloads/loa>.

Nota: 1 Do total dos 232 programas, foi selecionada uma amostra de 32.
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Ao se considerar a escala dos programas apresentados, elencados a partir da seleção 
das Fpics para este estudo, é possível constatar a significativa e esperada participação da 
RM do Recife na regionalização do orçamento estadual. O ponto que se põe na pauta 
para discussão, contudo, é a escala de impactos e efeitos não esperados e não antevistos 
(em um planejamento estratégico responsável), resultado do volume de investimentos 
privados regulados de forma acanhada. A solução de grande parte desses efeitos acaba 
sendo delegada (constitucional e politicamente) às gestões municipais. Estas sim com 
muito menos recursos e competências, além de inúmeras fragilidades, para dar conta 
dos problemas que restam para as populações residentes naqueles territórios municipais.

4 AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA

Experiências de gestão metropolitana no país impõem, incondicionalmente, uma 
reconstrução do território preexistente, na qual uma série de problemas previsíveis e 
não previsíveis, inerentes ao processo político-administrativo, acaba decorrendo, uma 
vez que interesses de mais de um ente federativo estarão envolvidos. As questões que 
dificultam a implantação de uma política de gestão metropolitana referem-se, sobretudo, 
como em qualquer outro território, à possibilidade de mudança na distribuição das 
recompensas entre os atores do sistema político, até aquele momento, razoavelmente 
estável e articulado, estabelecidas nas oportunidades de realocação dos investimentos no 
território. A discussão sobre as arenas políticas, conforme proposto por Löwi (1964;1985), 
focalizando os principais fatores determinantes da estruturação das arenas, bem como 
a tipologia de políticas, parece-nos bastante elucidativa do problema. Em seu trabalho, 
Löwi divide as políticas (policy arenas, no original) em quatro tipos fundadores: políticas 
distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. Dentro desta perspectiva, cada 
uma das arenas políticas acarreta características e comportamentos próprios por parte 
dos atores.13

As políticas distributivas aparecem como políticas caracterizadas por um baixo grau 
de conflito e alto grau de inclusão, em que um grande número de pessoas é beneficiado 
com recursos de baixo poder de transformação. Em oposição a estas, as políticas 
redistributivas caracterizam-se pela alocação de recursos entre grupos distintos da 
sociedade, como classes sociais e grupos específicos. Já as arenas das políticas regulatórias 
referem-se à atuação de determinados setores da sociedade, em larga escala grupos de 
atividades econômicas e sua relação com o estado, o que gera certa indeterminação dos 
graus de conflito entre elas, dependentes de fatores como grau de competição e diferença 
na adaptação às novas regras.

As políticas constitutivas modificam as regras do jogo, questões ligadas ao desenho 
ou à estrutura de funcionamento do governo que refletem a distribuição de poder e 
autoridade entre organizações na burocracia governamental. Estas políticas geram com 
isso estruturas próprias de incentivos, diferentes das estruturas previamente existentes, e, 
especificamente, referem-se ao tema aqui tratado: a formação de arranjos institucionais 
diz respeito à própria esfera da política, e suas instituições condicionantes referem-se 
à criação e à modelagem de novas estratégias de cooperação e de consulta entre os 

13. Ainda segundo Löwi, os atores políticos envolvidos não necessariamente apresentam comportamentos invariantes com 
relação ao seu envolvimento e sua posição na política. A referência é mais direcionada a comportamentos típicos: o de 
grupos de interesse, o de clientela, o de partidos políticos e o de elite tecnocrática. Alguns autores também chamam as 
políticas constitutivas de políticas estruturadoras; neste texto usaremos ambos os termos.
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atores políticos. Por esse entendimento, analisamos a geração de uma nova política 
constitutiva (a gestão territorial de uma metrópole), na qual presenciamos a definição ou 
a modificação das regras do jogo e da cena dos atores, entes federativos e associados em 
parceria, na tentativa de maximizar ganhos e recursos e reorganizar interesses políticos 
nesses territórios. A esse conjunto de atores se antecipam, na maioria das vezes, agentes 
do setor privado com suas ações e posturas ansiosas por atribuir um maior dinamismo 
e rentabilidade a suas atividades próprias e à ocupação do solo.

Nesta perspectiva, esta seção trata, exatamente, dessa arena na qual se estabelece a 
governança metropolitana no Grande Recife. Tomam-se por eixos condutores de análise 
os impactos gerados pela vigência dos arranjos instituídos até então e a experiência 
comentada dos atores e agentes da dinâmica metropolitana. São importantes para a 
compreensão da governança nesta região de grandes investimentos, tanto a postura da 
esfera pública local quanto o empreendedorismo do setor privado. À sociedade civil 
organizada resta muito pouco espaço de atuação, como será tratado mais adiante, mesmo 
assim tem funcionado como contraponto em alguns embates.

4.1 Impactos do arranjo institucional na governança metropolitana

A análise dos impactos na RM do Recife gerados pela trajetória dos arranjos políticos 
e institucionais atuais não pode ser delimitada ao âmbito de um recorte temporal de 
gestões recentes. Em conformidade com a história que instituiu as RMs no país e que 
posteriormente as destituiu de poder, o conjunto de diagnósticos das RMs efetivamente 
constituídas ou daquelas que se formalizaram posteriormente tem apresentado 
feições semelhantes.

Importa em uma análise como esta destacar a singularidade da RM do Recife. 
Parece-nos que ela exibe, hoje, um cenário em que se aglutina toda espécie de impactos 
gerados a partir da conjunção de dois fatores: dinamismo de atividades e ocupação fora 
do padrão histórico versus planejamento urbano e social deficiente e acanhado, para a 
escala dos efeitos gerados e possíveis de se esperar.

Do lado do dinamismo, são evidências os efeitos a seguir:

n O crescimento da construção civil de grande porte, em consequência da 
onda de investimentos em atividades produtivas e de infraestrutura, que está 
afluindo para o estado de Pernambuco recentemente, como já referido neste 
relatório. Reconhecidamente temos as obras relacionadas à Copa de 2014, 
às obras de infraestrutura do Porto de Suape e da Refinaria Abreu e Lima, 
à Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), às obras de ampliação da 
malha viária ao sul, ao norte e a oeste da RM do Recife, entre outras mais. 
A presença de grandes empresas de capital nacional e estrangeiro na região 
é impactante, a exemplo da Odebrecht, da Moura Dubeaux, da Queiroz 
Galvão, da Brennand, da Fiat e de suas contratadas, entre outras.

n Mudanças no perfil do mercado imobiliário recente, segundo dados do Índice 
de Velocidade de Vendas (IVV) fornecido pela Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco (Fiepe); a localização dos empreendimentos tem 
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sofrido alterações consideráveis.14 O presidente da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE)15 atribui esse movimento 
a uma demanda gerada pelo Programa Minha Casa, Minha Vida em 
municípios como Paulista, São Lourenço, Camaragibe e Olinda. Exemplos de 
empreendimentos nesse setor contam com a participação de empresas como a 
Construtora Carrilho, a Pernambuco Construtora e outras.

n O aumento percentual do segmento de classe média na população do 
Nordeste é real e posto a olhos vistos. Na região a expansão foi de 90,9%; 
no estado, a classe C, que em 2002 representava 23% da população, chegou 
a 44% em 2012 – um crescimento de 91,3%, uma das maiores expansões 
do país, cuja média ficou em 18%. Por mais controversos que sejam os 
critérios que definem as classes sociais, é fato que o poder de compra 
aumentou, quer pelo crescimento do valor dos salários, quer pela redução 
das taxas de desemprego na região e no estado.16 O exemplo do shopping 
Costa Dourada, hoje um complexo em expansão para o setor hoteleiro e 
imobiliário, localizado no município do Cabo, é perfeitamente adequado. 
Outro empreendimento comercial de grande porte em implantação na 
cidade de Paulista segue na mesma direção.

Os impactos sociais e territoriais já existentes são consideráveis. Efetivamente, a 
RM do Recife amplia-se como um “aglomerado urbano”, onde se aglutinam segmentos 
importantes do poder econômico, uma grande população de trabalhadores, residentes e 
não residentes, todos consumidores e portadores de mercadorias, em circuitos e fluxos 
desmedidos de mobilidade urbana. Constitui, efetivamente, um polo territorial em 
expansão em escala local, regional e nacional. A dinâmica metropolitana desta região tem 
se refletido, sobretudo, no processo de integração dos municípios periféricos à mancha 
urbana de forma intensa (do nível médio para o alto e para o muito alto) e acelerada (em 
um espaço de tempo menor que uma década). Assiste-se hoje à integração espontânea 
de municípios como Goiana e Vitória de Santo Antão, que não se constituem ainda 
como municípios metropolitanos pela legislação estadual.

Os impactos que estão por vir caminham em paralelo às perspectivas de manutenção 
deste dinamismo para Pernambuco, as quais são as melhores, pois nos próximos três 
anos novas unidades produtivas ainda vão entrar em operação na RM do Recife. São 
prementes, pois as demandas por políticas de desenvolvimento ultrapassam os limites 
municipais e necessitam integrar regionalmente o planejamento, a provisão de serviços 
públicos, a dotação dos equipamentos urbanos e da infraestrutura urbanística.

Mas como têm sido enfrentados todos esses impactos no cenário da governança 
metropolitana atual? E quais são os novos desafios políticos e institucionais colocados 
pelos problemas esperados para a futura governança? O próximo segmento deste relatório 
trará algumas considerações baseadas nas entrevistas realizadas com atores da esfera local, 

14. O bairro de Boa Viagem, no Recife, foi superado em números de lançamento, no último ano, pelo bairro de Muribara 
em São Lourenço da Mata. Até novembro de 2012, registraram-se lançamentos que completam 1.280 novas unidades 
residenciais no município, contra 803 unidades lançadas em Boa Viagem.
15. Depoimento dado em entrevista à Revista Algomais, ano 7, n. 8, janeiro de 2013, p. 32.
16. A taxa de desemprego na RM do Recife, segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), é atualmente 
a mais baixa da série histórica.

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   52 17/07/2015   09:12:13



53Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana do Recife

do setor privado e da sociedade civil, além de incorporar um quadro das principais 
questões que encontraram espaço na impressa local, por sua visibilidade e importância 
no âmbito metropolitano.

4.2 Atores e agentes da dinâmica metropolitana

4.2.1 O estado

Ao delegar aos Estados Federados a responsabilidade pela instituição e governança das 
RMs, o governo federal permitiu que eles utilizassem de total autonomia para definir 
os instrumentos de ação e a medida para o uso de incentivos do ente federado para o 
ente municipal, onde os recursos políticos (apoios, alianças etc.) e os financeiros (fiscais 
ou de projetos legalmente constituídos) viram moeda corrente. Dessa forma, o papel 
de coordenação do Estado ganha contornos diferentes a depender dos interesses e da 
força dos atores em jogo.

No estado de Pernambuco, a grande ação coordenada, para atuar na linha dos 
investimentos de cunho metropolitano, pode ser identificada com o Projeto Suape 
Global. A formatação deste projeto, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, por intermédio das suas empresas vinculadas – AD Diper e Porto de Suape –, 
teve por propósito proporcionar condições de se desenvolver uma atividade industrial 
inovadora e de base científico-tecnológica, inserida no mercado global e capaz de garantir 
a sustentabilidade do Complexo Portuário de Suape para os próximos cinquenta anos 
(AD Diper, 2009).17

Tratou-se de uma ação conjunta também com as secretarias de Educação, Ciência e 
Tecnologia, Planejamento e Fazenda, além de tomar como parceiros a UFPE, a Fiepe e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) (Pernambuco, 2010). 
O Fórum Suape Global é atualmente formado por seis grupos de trabalho setoriais 
divididos em comitê consultivo, comitê executivo e secretário executivo. Os grupos 
de trabalho compreendem: recursos humanos; pesquisa, tecnologia & inovação; 
desenvolvimento social; infraestrutura; desenvolvimento e meio ambiente do território 
de Suape e ambiente e desenvolvimento de negócios.

Interessante observar que se trata de uma nítida ação de governança, muito 
embora dela esteja ausente qualquer referência ao instituído Conderm ou a Agência 
Condepe/Fidem já mencionados neste relatório. A última reunião do Conderm 
aconteceu ordinariamente em 2008, ou seja, nenhum dos atuais prefeitos municipais 
metropolitanos esteve presente em suas reuniões. Todos os entrevistados afirmaram não 
ter qualquer participação no conselho ou em outro Fórum Metropolitano. Não têm 
ideia de como funcionam e pelo que conhecem, os projetos são negociados diretamente 
com o governador ou com o prefeito.

Com relação à Condepe/Fidem, o papel que esta agência desempenha na gestão 
metropolitana refere-se explicitamente à análise dos projetos sob a ótica de regular o uso 

17. Em outubro de 2009, durante o evento Pernambuco Business no auditório do JCPM no Recife, o governador Eduardo 
Campos assinou decreto que instituiu o Fórum Suape Global e nomeou o coordenador executivo de novos negócios de 
Suape como diretor do Suape Global. Nesse mesmo ano foi formalizada a presidência do Comitê Consultivo do Projeto e 
assinado um convênio entre Suape e a Fade/UFPE para a elaboração do Planejamento Estratégico do Conselho Consultivo 
do Suape Global.
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e o parcelamento do solo urbano. Os proponentes (privados ou públicos) submetem-se 
a um roteiro de etapas de aprovação.18

Nos últimos cinco anos, uma série de projetos esteve em processo de aprovação 
nesta agência, mas sem que fosse mencionado algum indeferimento significativo. Há uma 
prática entre os grandes empreendedores e construtores de elaborarem projetos sob a 
consulta de urbanistas e planejadores urbanos, e, por isso mesmo, estes projetos já seguem 
ajustados aos requisitos dessa agência.

Em paralelo a essa ação focalizada, a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, 
autarquia estadual e órgão executor do Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins, apresentou na circunscrição territorial da RM do Recife um número 
considerável de inscrições. Quantas destas atividades impactam custosamente no 
território, sem que os aspectos se refiram ao parcelamento e à utilização do solo? Como 
a autarquia possui por missão legalizar e executar os serviços de registros públicos de 
empresas mercantis e atividades afins no estado de Pernambuco, seria razoável esperar ou 
propor uma articulação direta desta autarquia com a Diretoria de Articulação e Apoio 
ao Desenvolvimento Metropolitano da Agência Condepe/Fidem. Significa dizer que as 
esferas da regulação precisam ajustar-se às novas demandas e incluírem ações conectadas 
e coordenadas entre seus mecanismos de controle. Da mesma forma, ações deflagradas 
por órgãos estaduais de controle, tal qual a Agência Pernambucana de Meio Ambiente, 
acabam se superpondo juridicamente e atropelando o processo de decisão já fragilizado.

De um modo mais operacional, como conjugar as exigências de outros setores 
públicos específicos do governo estadual responsável pelas rodovias e vias secundárias, 
e mesmo do federal, com a competência de regulamentar a construção das vias sob 
jurisdição federal? A gestão metropolitana pressupõe multiplicidade institucional, o que 
exige coordenação, planejamento, articulação, integração e execução de Fpics na região.

4.2.2 O setor privado

De que maneira a ação do setor privado está transformando a governança metropolitana? 
A hipótese aqui sustentada é a de que os novos segmentos da elite privada passam a influenciar 
decisivamente nas estruturas regulatórias do estado e dos municípios. A multiplicidade 
das demandas de escala metropolitana, originando os mais complexos códigos legais e 
regulamentares, aliada à fragilidade operacional do setor público local, constitui um cenário 
oportuno para que as agências governamentais convertam a formulação e a implementação 
dessas atividades em uma série de contratos de prestação de serviços em que as mesmas 
empresas podem capturar o controle, em nome do bem público.

O depoimento do empresário e construtor representante da Odebrecht é 
paradigmático. Em sua fala, inicia uma crítica ao poder público, por não dispor de 
uma visão estratégica, e acaba funcionando como uma agência de balcão para a análise 
das propostas da iniciativa privada. Na sequência apresentou-se como uma empresa que 
desenvolve bem os seus projetos, todos com “responsabilidade social” e que os leva ao 

18. Esse roteiro pode ser acessado na página da Agência Condepe/Fidem: Etapa 1: Consulta prévia tendo por base nas 
diretrizes do município: plano diretor, leis e normas do parcelamento urbanístico e ambiental (federal e estadual); Etapa 2: 
Apresentação prévia de plano urbanístico para parecer da Agência Condepe/Fidem, quando a área for igual ou maior que 
50 ha (Lei Estadual no 9.990/1987 – Artigo 7o); Etapa 3: Anuência prévia – técnicos da agência, do CPRH (órgão ambiental 
estadual) e da prefeitura municipal; Etapa 4: Registro no cartório de imóveis.
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poder público já de forma finalizada e propositiva. Não tem encontrado obstáculos, nos 
setores competentes para a aprovação, pois se antecipa aos problemas, contrata equipes de 
consultores experientes e busca modelos que foram bem-sucedidos no país e no exterior.

Constata que a atitude do poder público varia conforme a postura de cada gestor, 
mas que, de um modo geral, encontra vários óbices para a compreensão do papel dos 
empreendedores. Considera, neste particular, que as PPPs (incluindo municípios, 
Unidades da Federação e o governo federal) são a grande saída para a governança 
metropolitana. Nesta perspectiva é urgente a constituição da legislação específica 
complementar, que ainda está sendo experimentada no país. Para a gestão metropolitana, 
a PPP poderia ser uma alternativa ou até mesmo a concessão total a uma entidade 
contratada para a administração da região.

4.2.3 A esfera local

Está longe de ser uma unanimidade a ideia de que os grandes investimentos são capazes 
de inaugurar uma era de prosperidade nos municípios onde são implantados. Um dos 
entrevistados, empresário do município do Cabo de Santo Agostinho, assinalou que 
a ausência de uma visão estratégica do poder público, ao longo das últimas décadas, 
repercutiu em custos enormes para o âmbito local. Isto vale tanto para o setor público 
quanto para o setor privado, que não se encontram em condições de atender às demandas 
(habitacionais, de mobilidade, de equipamentos de saúde e de lazer) intensificadas com 
a implantação dos grandes empreendimentos.

A rigor, em vez de desenvolvimento, tais empreendimentos acabam por criar áreas 
de nítida segregação social. Entre aspectos negativos contidos nessa dimensão está a 
expulsão da população de baixa e média renda de suas moradias e a posterior ocupação 
de áreas sem infraestrutura adequada. O mesmo empresário – proprietário do shopping 
Costa Dourada, localizado às margens da principal via de acesso a Suape – ponderou 
que o seu principal público é formado pelos usuários da PE-60 (entre trabalhadores do 
porto, da refinaria e de outras empresas, transeuntes e turistas), fato que se conecta com 
a proposta, em andamento, de construção de uma unidade hoteleira anexa ao shopping.

Ao reforçar a hipótese anterior sobre a interferência do setor privado na governança, 
acusa o poder público de ter se mantido à mercê de um grupo de empresários que 
tem atitudes proativas, que na verdade se constituem em “agentes da transformação”. 
Quando os projetos chegam (e aí se incluem também os projetos das agências federais e 
estaduais) são “repousados” no território municipal, sem ajustes necessários. O morador 
cabense, por exemplo, não tem acesso público ao shopping; o empreendimento comercial 
optou por implantar uma linha circular de transporte entre o centro comercial e a praça 
principal da cidade.

Do depoimento do prefeito do município de São Lourenço da Mata podem ser 
extraídos os seguintes trechos:

Foram implantadas obras com recursos estadual e federal, como exemplo: uma UPA [Unidade 
de Pronto Atendimento], uma academia da cidade, agência do trabalho e uma nova ponte para o 
bairro de Penedo (...).

(...) mas faltam projetos e não temos recursos suficientes para contratá-los. Temos encaminhado 
pedidos para obras de canais e recursos para pavimentação.
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As obras da Copa 2014 são muito importantes para o município, mas precisamos complementá-las 
com melhoria do nosso centro urbano, com a revitalização do nosso patrimônio histórico e a 
valorização das questões ambientais como a valorização do rio Capibaribe e a implantação do 
Projeto Tapacurá. Penso que temos de aproveitar os turistas que estarão na Copa para visitar e se 
hospedar em São Lourenço.

As dificuldades se ampliam a depender da atitude individual de cada um dos gestores 
municipais que se sucedem no poder público; contudo, o empresário do município do 
Cabo alerta para a ausência de uma regulação/fiscalização do poder público municipal 
eficiente, de modo a não permitir contratos com construtoras sem o devido cuidado 
com os níveis e padrões de qualidade dos produtos e serviços prestados. O custo público 
desse descuido é altíssimo e muitas vezes irreparável.

Neste mesmo âmbito da esfera local, ganha espaço uma iniciativa lançada pelo 
prefeito da cidade do Recife, denominada Pacto Metropolitano.

Esse pacto parece aos entrevistados uma boa iniciativa, embora pairem dúvidas 
sobre o real motivo da sua criação: para alinhamento político? Uma vez que está sendo 
conduzido pela prefeitura do Recife, que tem o prefeito do mesmo partido do governador; 
para informar e negociar os projetos estaduais? Para criar consórcios municipais?

O empresário da construção civil e administrador do Projeto Reserva Praia do Paiva 
acredita que o Pacto Metropolitano é uma iniciativa que corresponde a um marketing e 
a um compromisso urgente, em uma tentativa de somar apoios para o governador, que 
tem projetos políticos e precisa implementar os empreendimentos de grande porte na 
região. Sem uma institucionalização a tendência para o pacto será desfazer-se após um 
período dessas gestões.

4.2.4 Sociedade civil organizada

A organização da sociedade civil na RM do Recife apresenta-se muito distante do que 
pode alcançar a criatividade ou o desejo de alguns estudiosos do urbano. Pensar em 
movimentos em torno de campanhas, ideias e interesses comuns para a mudança de 
contextos dos megaempreendimentos, nada disso. Diferentemente do que o mundo 
assistiu em Londres, em 2001, quando a sociedade inglesa (aliança formada por escolas, 
sindicatos, grupos voluntários etc.), organizou-se e conquistou o direito ao living wage, 
evidenciam-se na RM do Recife problemas de toda ordem social, em uma demonstração 
de quase total desorganização da sociedade.

No rol das reduzidas iniciativas há que se destacar o Projeto Diálogos para o 
Desenvolvimento Social em Suape. Este projeto surgiu como uma demanda da 
Petrobras para a UFPE, após um estudo realizado sobre os impactos socioeconômicos 
e ambientais, considerados preocupantes, ante a presença da Refinaria Abreu e Lima 
na região. O projeto atua nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que 
fazem parte da sub-região de Suape no estado de Pernambuco.

Esta ação de cooperação e parceria de atores da sociedade civil objetiva contribuir 
para o desenvolvimento social das localidades próximas, no sentido de potencializar 
processos e acessos aos direitos humanos e sociais da população e, ao mesmo tempo, 
desenvolver ações que possam contribuir para a redução dos índices relacionados aos 
problemas de saúde e violência. São especialmente focalizadas ações que orientam 
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sobre assuntos da sexualidade e da gravidez na adolescência, da prevenção das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST)/Aids, do enfrentamento à exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes, da violência masculina e da violência contra as mulheres, bem 
como ações voltadas ao uso abusivo de álcool e de outras drogas.

Na coordenação do projeto estão envolvidos professores-doutores vinculados ao 
Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana (LabESHU); ao Núcleo de Pesquisas 
em Gênero e Masculinidades (Gema); ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Poder, 
Cultura e Práticas Coletivas (Gepcol) – vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia. Além desses grupos, também fazem parte do projeto o grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre o Trabalho (GET) e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais 
(NEPSS) – vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Completam 
o rol de parceiros do projeto duas organizações não governamentais (ONGs): o Centro 
de Mulheres do Cabo (CMC) e o Instituto Papai (Ascom, 2012).

O CMC é uma organização feminista fundada em 1984, que tem por missão 
“construir a equidade de gênero e afirmar os direitos de cidadania das mulheres”. 
Desenvolve ações estruturadas em três programas: i) Direitos, Feminismo e Política; 
ii) Direitos, Gênero e Desenvolvimentos; e iii) Direitos Reprodutivos e Direitos Sexuais. 
Atua nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. No âmbito do projeto 
Diálogos para o Desenvolvimento Social em Suape, o CMC inicia uma parceria com 
o Gema da UFPE. A ação foi chamada de Mulheres e Educação para a Cidadania 
e se propõe ao combate a violência doméstica e sexual baseada em metodologias de 
mobilização popular para a formação de 240 mulheres na condição de lideranças 
comunitárias. Paralelamente, a ação prevê a sensibilização das populações dos dois 
municípios por meio de programas de rádio, seminários, audiências públicas direcionadas 
aos profissionais da localidade e aos gestores públicos.

O Instituto Papai é uma organização, sediada em Recife, pioneira no trabalho 
com homens, a partir da perspectiva de gênero. Possui como objetivo contribuir 
para o fortalecimento das ações da sociedade civil que visam à igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, promovendo a formulação e o monitoramento de políticas 
públicas orientadas pela perspectiva feminista. Dentro do projeto Diálogos para o 
Desenvolvimento de Suape, o Instituto Papai, em conjunto com o Gema da UFPE, está 
realizando a ação Diálogos com homens das terceirizadas com o propósito de contribuir 
para o enfrentamento da violência e a promoção da saúde dos homens que atuam nas 
empresas terceirizadas que prestam serviços para a Refinaria Abreu e Lima. Para tal, estão 
sendo realizadas campanhas educativas, grupos e oficinas de sensibilização, procurando 
tratar com trabalhadores temas como saúde, autocuidado, prevenção às violências e ao 
uso e abuso de álcool e de outras drogas.

O principal diagnóstico que orientou o desenho das ações do projeto Diálogos 
para o Desenvolvimento Social em Suape resultou do estudo desenvolvido pelo 
Consórcio Diagonal-Ceplan, formado pelas empresas Diagonal Empreendimentos e 
Gestão de Negócios Ltda e Consultoria Econômica e Planejamento (Ceplan). Foram 
realizadas projeções das principais variáveis da população que são influenciadas pelos 
empreendimentos que estão em processo de instalação em Suape. Além das projeções 
de natureza econômica, analisaram-se o fluxo de migração e as projeções fiscais nos 

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   57 17/07/2015   09:12:13



58 Relatório de Pesquisa

municípios da região, até 2016, como parte do que se denominou Plano de Gestão 
Integrada (PGI) do governo do estado.

De acordo com os estudos realizados e as projeções obtidas, os municípios mais 
afetados serão Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que aumentarão suas massas 
salariais em 71% até 2016 e contarão com o aumento de quase 100% de impostos de 
transferências. Contudo, dificuldades também são apontadas neste cenário: uma mudança 
de configuração no mercado de trabalho na região de Suape, à qual os trabalhadores 
locais não conseguem responder satisfatoriamente e uma “desmobilização” massiva 
de trabalhadores da construção civil no primeiro momento de instalação de grandes 
equipamentos. A rigor são problemas a serem enfrentados, sobretudo, pelos municípios 
próximos a Suape, para onde convergem os trabalhadores em busca de moradia.

Merece um comentário o espaço que as questões dos impactos sociais a serem 
resolvidos, no âmbito da governança metropolitana, vêm ocupando nos círculos de 
discussão e de matéria de imprensa. Ainda se trata de um espaço incipiente, mas chama a 
atenção pela condução institucional dos temas. Três dos temas são recorrentes: a segurança 
pública, a mobilidade urbana e mais recentemente o saneamento.

No âmbito da segurança pública – de responsabilidade dos governos estaduais pela 
Constituição Federal –, o governo do estado iniciou uma ação conjunta com a participação 
dos novos prefeitos da RM. A nova regra do governo do estado é “juntar para economizar”. 
Para isso estarão congregados todos os serviços de controle urbano municipais, como defesa 
civil, vigilância sanitária, guarda municipal e uma parcela do ordenamento do trânsito. 
Como no Recife, outras seis prefeituras criaram ou mantiveram secretarias relacionadas 
à segurança: Olinda, Jaboatão, Paulista, Cabo, Ipojuca, Moreno e, mais recentemente, 
Camaragibe. As pastas municipais têm responsabilidades distintas em cada um dos oito 
municípios, mas, em comum, gerenciam as guardas municipais – de caráter de defesa 
patrimonial – e exploram políticas educativas e preventivas no combate à violência.

A Secretaria de Segurança Urbana do Recife pretende estabelecer um canal para 
discutir metas e ações integradas no combate à violência no Grande Recife. A ideia é 
criar a Associação de Segurança Urbana da Região Metropolitana. Segundo o secretário 
da pasta, servirá para estabelecer um fórum permanente e terá reuniões mensais com 
integrantes de todos os municípios da RM. As secretarias vão trabalhar integradas para 
prevenirem a violência nos limites entre as cidades.

A respeito da questão da mobilidade urbana, o debate inclui desde o calendário das 
obras a serem executadas para a preparação da RM para a Copa do Mundo em 2014 até 
outras que se dirigem à drenagem do Capibaribe, no projeto “Rios da Gente”, que irá 
proporcionar a navegabilidade de 13,9 km para a realização e corredores fluviais na cidade.

Outras matérias, nesse mesmo tema, tratam da construção de corredores exclusivos 
de ônibus do Grande Recife, viadutos, pontes, estações; inclusão de novas linhas de 
ônibus na região e novos terminais de integração.

O assunto do saneamento tem ganhado um destaque diferenciado por trazer à 
discussão uma ação inovadora de PPP, ação entre o Consórcio Grande Recife, a Compesa, 
o governo do estado, os municípios da RM do Recife e o município de Goiana. 
Já publicado no Diário Oficial do estado de Pernambuco, o grupo vencedor do edital 
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foi o Consórcio Grande Recife, contratado para a execução das obras de esgotamento 
sanitário da RM do Recife e do município de Goiana. O Consórcio Grande Recife, 
responsável por 75% dos investimentos, constituirá uma Sociedade com Propósitos 
Específicos (SPE) com a Compesa, que dará uma contrapartida de 25%. O contrato 
prevê que o parceiro privado aumente em 5% a captação e o tratamento do esgoto a 
cada ano. A meta é que em doze anos pelo menos 90% da RM do Recife e da cidade 
de Goiana estejam saneadas. A matéria também deixa claro que os preços das contas de 
água não sofreram aumentos.

Estrategicamente, os temas tratados na imprensa compõem o rol de questões 
discutidas no âmbito do Pacto Metropolitano. Da mesma forma, a ação da segurança 
pública é coordenada pelo governo estadual. Não há nenhuma referência, novamente, aos 
órgãos e entidades tradicionalmente constituídos para o trato da questão metropolitana, 
tais como a Agência Condepe/Fidem ou o Conderm. Chama a atenção também o fato 
de não ser mencionada a participação das entidades da sociedade civil nestas ações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões sobre a governança metropolitana encontram apoio no clássico conceito 
de ordenamento do território que tem origem nos anos 1920, mais concretamente no 
Reino Unido. Este conceito surge, inúmeras vezes, relacionado à procura ideal para 
ordenar determinado espaço; contudo, a expressão em si parece reduzir a questão, uma 
vez que o que se ordena não é o território, mas as atividades que se realizam ou pretendem 
realizar sobre o mesmo. Ou seja, o ordenamento do território deve ser considerado 
como o resultado da aplicação de determinadas políticas públicas, especialmente as que 
tenham um caráter econômico-social, urbanístico ou ambiental, que visam à localização 
das atividades da sociedade.

Dessa compreensão sobressai a importância da governança; significa dizer que, além 
das preocupações com a abrangência territorial, com a funcionalidade e com a prospecção, 
considerando-se as tendências de longo prazo – no que se referem às características 
econômicas, sociais, culturais e ambientais –, os aspectos políticos e institucionais, nos 
quais prevalecem a participação popular e a manutenção de mecanismos de formulação, 
monitoramento, avaliação e regulação, são imprescindíveis.

Quando se considera o nosso ponto de observação – a RM do Recife –, 
desenha-se um cenário de urgência ainda maior para se colocar em prática o que se 
apresentou conceitualmente. O atual dinamismo de Pernambuco e da sua RM dita, 
emergencialmente, a necessidade da retomada do debate metropolitano e da construção 
de uma agenda comum e integrada entre os atores que a compõem. Pacto Metropolitano? 
Retomada do arcabouço institucional criado para a metrópole no âmbito do governo do 
estado? Ações em parceria para setores mais urgentes? Consórcios municipais? Modelos 
variados de cooperação intermunicipal?19 PPPs? Quais as melhores alternativas para a 
governança metropolitana?

19. No ordenamento territorial espanhol e de acordo com o marco jurídico vigente, as mancomunidades são entidades locais 
de agrupamentos municipais que foram uma comunidade autônoma, formadas para a prestação de determinados serviços 
públicos. Ver Estratégias de Cooperación y Desarrollo Territorial Sostenibles em Madrid y Castilla-La Mancha. Departamento 
de Geografia Humana. Universidade Complutense de Madrid: Políticas urbanas y territoriales en la Peninsula Iberica apud 
ALISETDA, Julian; CONDESSO, Fernando, (Org.). Mérida: Artes Gráficas Rejas S.L., 2005. Tomo I, p.137-160.
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Considerando o levantamento realizado para este relatório, conclui-se com algumas 
hipóteses sobre um modelo de governança possível na RM do Recife, conforme a seguir.

1) Há potencialidades significativas na região:

a) cultura de planejamento participativo e planejamento regionalizado: 
Programa Governo nos Municípios (1999/2006) e atualmente Todos 
por Pernambuco (2007/atual). Programas de consulta regional (doze 
conjuntos de municípios) para definir prioridades da gestão pública – 
PPA e lei orçamentária estadual;

b) existência do SGM que atuou (trinta reuniões ordinárias e nove 
reuniões extraordinárias no período de 1994 a 2008); e

c) disposição de um Plano Metrópole Estratégica (conjunto de diretrizes 
e oito projetos territoriais estratégicos de áreas estruturadoras da RM 
do Recife) que pode servir de eixo condutor.

2) Em contraposição há fortes entraves para o funcionamento desses mecanismos 
existentes, que se refletem na constituição de uma multiplicidade de novos 
arranjos setorizados e de abrangência intermunicipal, sem a necessária 
articulação metropolitana. São fatores impulsionadores desse cenário:

a) o protagonismo do governo estadual (liderando ações ao largo do 
arcabouço institucional constituído para a metrópole) e de alguns 
prefeitos que tratam de investimentos públicos de grande porte, em 
conexão direta com as esferas estaduais e federais;

b) o poder de interferência dos agentes privados, responsáveis por grandes 
empreendimentos de escala metropolitana, articulando-se diretamente 
com o poder federal, estadual e, apenas se necessário for, com os 
municípios; e

c) ausência de uma postura mais crítica e propositiva da sociedade 
civil organizada, que apenas consegue algum nível de organização 
quando se depara com a necessidade de resolver problemas já bastante 
intensificados oriundos de ações não controladas.

Ou seja, assiste-se, de um lado, a uma ação quase individualizada do estado e, 
de outro, a uma capacidade de autonomia do setor privado que acaba formatando os 
caminhos da governança metropolitana. Considera-se como alerta importante aqui os 
riscos de que os novos segmentos da elite privada passam a influenciar decisivamente nas 
estruturas regulatórias do estado e dos municípios. A não governança assim instituída, 
a urgência das demandas de escala metropolitana e a fragilidade operacional do setor 
público local criam um espaço conveniente para a atuação de vários setores externos à 
esfera governamental, em assumir contratos de prestação de serviços que vão desde a 
formulação de projetos até mesmo a captura do controle social, em nome do bem público.

Como diretrizes mais urgentes este relatório insiste na importância do respeito à 
cultura de planejamento e da instituição da cultura de regulação e de controle público, 
em todos os níveis da gestão. Entende-se o planejamento como uma ação ininterrupta 
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que corresponde a todo o ciclo de uma gestão pública: formulação, implementação, 
monitoramento, avaliação e regulação.

Sobre a dimensão operacional do planejamento, há que se insistir na atenção ao 
cumprimento da hierarquia dos planos (Xavier, 2005), mesmo se considerando o foco 
metropolitano, para o qual nenhum deles é imprescindível:

l o planejamento nacional;

l o planejamento nacional e regional;

l o planejamento regional e estadual;

l o planejamento sub-regional;

l o planejamento local; e

l o planejamento do “pormenor” (este de competência mais restrita às 
prefeituras).

Obviamente, o maior esforço será o de conjugar as exigências de setores públicos 
específicos dos governos federal, estadual e municipal. Mas a gestão metropolitana 
pressupõe, justamente, multiplicidade institucional, o que exige coordenação, 
planejamento, articulação, integração e execução de Fpics na região.

Quanto à dimensão institucional e política, adverte-se que, a despeito de a legislação 
em vigor incluir uma preocupação com o reforço interventivo da população, os planos 
diretores participativos nos municípios não têm sido eficientes. Considerando-se a 
abrangência metropolitana, a experiência é ainda mais incipiente. O que se tem na 
maioria dos casos são formas menos apropriadas de intervenção popular:

l a participação que ocorre após a tomada de decisões políticas e administrativas;

l a participação consultiva que ocorre para legitimar o processo de tomada de 
decisão; e

l a participação na gestão de serviços públicos para ajustar ações, funções ou 
processos.

Percebe-se que questões de âmbito mais estratégico para a região ainda não compõem 
a pauta das esferas de participação. A experiência da UFPE como protagonista de um 
projeto, para discussão a respeito do desenvolvimento social na área metropolitana, surge 
como uma perspectiva positiva nesta direção. O desejável é que ações participativas 
possam fazer parte do processo de planejamento antes mesmo que decisões políticas 
e administrativas sejam tomadas. A iniciativa do Pacto Metropolitano, por exemplo, 
poderia ter um caráter ampliado para a participação popular.

Por fim, vale sugerir que a ação interventiva deverá, sob todos os aspectos, ser 
contínua ao longo da implementação dos projetos, na perspectiva de um monitoramento 
próximo à gestão: solicitações de audiências públicas e ações junto ao Ministério Público 
deverão, cada vez mais, fazer parte do cotidiano dos residentes das metrópoles.
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ANEXO A

MATÉRIAS DE JORNAIS LOCAIS

Relação das matérias:

l Prefeitos lançam o Pacto Metropolitano

l CPRH vai licenciar recuperação da orla

l Grande Recife vai ganhar pacote para destravar o trânsito

l Edital de licitação de ônibus lançado nessa quarta-feira

l Recife tira do papel a PPP do saneamento

l Grande Recife terá Associação de Segurança Urbana da Região Metropolitana

l Prefeituras da RMR discutem Pacto Metropolitano

l Novos prefeitos com foco na segurança

l Seguindo modelo do Recife, prefeitura de Camaragibe cria Secretaria de 
Segurança Urbana

l Pacto Metropolitano faz 1a reunião

l Representantes do Pacto Metropolitano voltam a se reunir

Legenda das matérias:

Marcadores:

Ação integrada ______________________________________

Uso do solo/ambiental ______________________________________

Uso do solo/habitação ______________________________________

Mobilidade urbana ______________________________________

Segurança ______________________________________

Saneamento/água ______________________________________

Abrangência:

Metropolitana ______________________________________

Tipo de matéria:

Ação governamental _____________________________________

Parceria público-privada (PPP) _____________________________________
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
Região Metropolitana (RM) do Recife

Marcador: Ação integrada Abrangência: Metropolitana

Título: Prefeitos lançam o Pacto Metropolitano

Intertítulo: Grande Recife – Gestores eleitos da área metropolitana atendem à convocação de Geraldo Julio e abrem debate sobre 
ações integradas, em áreas como lixo, saúde e combate às drogas

Jornal: Jornal do Commercio

Caderno: Política

Data: 7/12/2012 Página: 5

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental

Atores envolvidos: Setor público – prefeituras: Paulista, Recife, 
Abreu e Lima, Igarassu, Camaragibe, Ipojuca, Moreno, Araçoiaba, 
Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Itapissuma 
(enviou representante para o prefeito) – Região Metropolitana
+ Prefeitura de Goiana

Resumo:

No dia 6 de dezembro de 2012, os atores citados firmaram o Pacto Metropolitano para atuar de forma integrada voltada para quatro 
eixos: economia, inclusão social, urbanismo e meio ambiente. Foi decidido que cada prefeito eleito deve nomear um interlocutor 
para o pacto. Quanto às ações imediatas, o foco foi em mobilidade, recolhimento e tratamento de resíduos sólidos, saúde e o 
enfrentamento às drogas.

Proposta de ação de abrangência metropolitana (com coordenação do prefeito do município-sede), com participação das prefeituras 
municipais mediante interlocutores oficiais.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Uso do solo/Ambiental Abrangência: Metropolitana

Título: CPRH vai licenciar recuperação da orla

Intertítulo: Praias de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista receberão engorda da faixa de areia. Apenas Jaboatão tem projetos 
executivos prontos, por isso será a primeira a começar a obra

Jornal: Jornal do Commercio

Caderno: Capa dois

Data: 20/12/2012 Página: 2

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental

Atores envolvidos: Setor público – governo federal, governo do 
estado, prefeitura dos municípios envolvidos.
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Secretaria Estadual 
das Cidades, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Secretaria do Meio Ambiente

Resumo:

A CPRH concedeu no dia 20/12/2012 a licença prévia para a recuperação da orla marítima de Jaboatão dos Guararapes Recife e 
Olinda. As obras ficarão prontas até 2014 e custarão R$ 331 milhões (recurso federal, estadual e municipal). Haverá uma reposição 
da faixa de areia dos locais mais degradados da orla das cidades citadas, a areia será retirada do Cabo de Santo Agostinho.
O projeto de reposição foi possível devido aos estudos, de forma integrada sobre o litoral pernambucano, que ocorrem desde 2005 
na UFPE. A prefeitura de Jaboatão irá começar a obra com uma parceria com a Secretaria Estadual das Cidades. A avaliação da ação, 
segundo o projeto, vai ser realizada em cinco anos no modelo de gestão participativa. A prefeitura de Jaboatão, para essa análise, 
criará o Comitê Orla (prefeitura, estado, associação de pescadores, Ministério Público).

Ação de abrangência metropolitana (sem coordenação institucional), mas com participação da Secretaria Estadual das Cidades.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Mobilidade urbana Abrangência: Metropolitana

Título: Grande Recife vai ganhar pacote para destravar o trânsito

Intertítulo: Mobilidade – Ações serão executadas na próxima semana. Quinta, começa a dragagem do Capibaribe. Sexta, Jaboatão 
ganha novo terminal

Jornal: Folha de Pernambuco – disponível online

Caderno: Cidades

Data: 12/1/2013 Página: 6

Características:

Tipo de matéria: Ação Governamental

Atores envolvidos: Secretaria de Cidades do Estado de 
Pernambuco (Danilo Cabral); Ministério Público de Pernambuco 
(MPPE); Agência do Meio Ambiente; governo do estado; 
prefeituras da RM do Recife; governo federal.
PAC Copa e PAC Mobilidade

Resumo:

A matéria trata do calendário das obras a serem executadas a partir do dia 16 de janeiro de 2013 com relação à mobilidade urbana 
para a preparação da RM para a Copa do Mundo em 2014.
No dia 16 de janeiro será o lançamento do edital de licitação para a contratação das empresas que vão operar as linhas de ônibus na 
RM do Recife. A proposta prevê contrato de quinze anos com custo de R$15 bilhões.
No dia 17 de janeiro terá início a drenagem do Capibaribe, orçada em R$ 289 milhões com o projeto “Rios da Gente”, que irá 
proporcionar a navegabilidade de 13,9 km para a realização e corredores fluviais na cidade – recursos pelo PAC da Mobilidade e do 
governo federal. O MPPE e a Agência do Meio Ambiente discutem no dia 14 de janeiro os impactos ambientais da drenagem.
No dia 18 de janeiro vai ocorrer a inauguração do Terminal de Integração de Cajueiro Seco em Jaboatão dos Guararapes, que custou 
R$ 7,8 milhões.
Em abril ficou marcado para ser o término do ramal da Copa, uma das opções de acesso à Arena.
Em dezembro ficou marcado para a finalização dos corredores exclusivos de ônibus norte/sul – Terminal Integrado (TI) de Igarassu até 
a Estação Recife – e leste/oeste – do Derby até o TI de Camaragibe.
Até o final de 2013 ficou prevista a conclusão de 100 km de corredores exclusivos de ônibus do Grande Recife: viadutos, pontes, 
estações com mais R$ 420 milhões de recursos do PAC e do Tesouro Estadual.

Ação de abrangência metropolitana (sem coordenação institucional), sem participação dos governos municipais, mas com a 
participação da prefeitura do município-sede e do governo do estado e participação do setor privado que explora o transporte.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Mobilidade urbana Abrangência: Metropolitana

Título: Edital de licitação de ônibus lançado nessa quarta-feira

Intertítulo:

Jornal: Diário de Pernambuco – disponível online

Caderno: Mobilidade

Data: 16/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental
Atores envolvidos: prefeituras dos municípios da RM do Recife; 
governo do estado; empresas privadas que podem concorrer às 
licitações.

Resumo:

O edital de licitação das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) da RM do Recife foi lançado na 
tarde desta quarta-feira (16). A renúncia fiscal de R$ 52 milhões por parte do estado e dos municípios. O estado vai abrir mão de 
R$ 41 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustível e sobre o próprio veículo, e os 
municípios de Olinda e Recife vão renunciar a cerca de R$ 11 milhões referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS). Outra medida 
anunciada no lançamento da licitação é a idade média estipulada para os veículos de 3,5 anos. E para coletivos integrados, será 
de cinco anos. Toda a frota de ônibus terá ar condicionado em até sete anos, sendo que 1.463 deles serão refrigerados até 2014. 
O projeto é de quinze anos para explorar o serviço, caso vençam a licitação, e de cinco anos para renovar a concessão. Cada empresa 
ou consórcio somente poderá operar 20% das linhas. Os contratos serão assinados até agosto de 2013.

Ação de abrangência metropolitana (sem coordenação institucional), com participação dos governos municipais, inclusive da 
prefeitura do município-sede e do governo do estado e com participação do setor privado que explora o transporte.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Saneamento/água Abrangência: Metropolitana

Título: Recife tira do papel a PPP do saneamento

Intertítulo: Parceria – Foz do Brasil e Líder Marc serão parceiras da Compesa

Jornal: Folha de Pernambuco – disponível online

Caderno: Economia

Data: 18/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: PPP
Atores envolvidos: Consórcio Grande Recife; Companhia 
Pernambucana de Saneamento (Compesa); governo do estado
Na RM do Recife e Goiana

Resumo:

No dia 17 de janeiro foi publicado no Diário Oficial do estado de Pernambuco o grupo vencedor do edital que prevê um investimento 
total de R$ 4,5 bilhões da PPP para a execução das obras de esgotamento sanitário da RM do Recife e do município de Goiana. 
O Consórcio Grande Recife, formado pelas empresas Foz do Brasil (do grupo Odebrecht) e Líder Marc, será o parceiro da Compesa 
na aplicação do recurso, durante o período de 35 anos. As obras beneficiarão mais de 3,7 milhões de pessoas e deverão começar no 
segundo semestre deste ano.
O Consórcio Grande Recife, responsável por 75% dos investimentos, constituirá uma Sociedade com Propósitos Específicos (SPE) 
com a Compesa, que dará uma contrapartida de 25%. O contrato prevê que o parceiro privado aumente em 5% a captação e o 
tratamento do esgoto a cada ano. A meta é que em doze anos pelo menos 90% da RM do Recife e da cidade de Goiana estejam 
saneadas. A matéria também deixa claro que os preços das contas de água não sofreram aumentos.

Fonte: <http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2013/01/18_01_2013/0067.html>.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Segurança Abrangência: Metropolitana

Título: Grande Recife terá Associação de Segurança Urbana da Região Metropolitana

Intertítulo: -

Jornal: Diário de Pernambuco – disponível online

Caderno: -

Data: 24/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental Atores envolvidos: Secretaria de Segurança Urbana do Recife

Resumo:

A Secretaria de Segurança Urbana do Recife pretende criar um canal para discutir metas e ações integradas no combate à violência 
no Grande Recife. A ideia é criar a Associação de Segurança Urbana da Região Metropolitana. Segundo o secretário de segurança 
urbana do Recife, servirá para estabelecer um fórum permanente e terá reuniões mensais com integrantes de todos os municípios da 
RM.

Fonte: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/outros/ultimas-noticias/46,37,46,11/2013/01/24/interna_vidaurbana,419688/recife-tera-
associacao-de-seguranca-urbana-da-regiao-metropolitana.shtml>.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Ação integrada Abrangência: Metropolitana

Título: Prefeituras da RMR discutem Pacto Metropolitano

Intertítulo: -

Jornal: Diário de Pernambuco – disponível online

Caderno: -

Data: 16/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental Atores envolvidos: prefeitura do Recife; Secretaria de 
Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife

Resumo:

A Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife reuniu-se com representantes das prefeituras da RM. O objetivo é 
discutir as ações que irão compor o Pacto Metropolitano e estabelecer uma agenda comum para as cidades. O encontro aconteceu na 
sede da Secretaria de Planejamento e Gestão Estadual (Seplag-PE). O principal enfoque foi a montagem de uma rede de informações 
entre os municípios. Goiana, por sua importância para o desenvolvimento do litoral norte, foi convidada. No encontro foi discutido 
a gestão dos resíduos sólidos, a mobilidade, o plano de saneamento e a segurança pública. A agenda servirá para orientar, em 
um primeiro momento, a reunião dos prefeitos da RM do Recife, marcada para acontecer em março, em São Lourenço da Mata. 
Em um segundo momento, as atividades específicas dos municípios para efetivar as políticas públicas.

Fonte: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2013/01/16/interna_politica,418112/prefeituras-da-rmr-discutem-pacto-
metropolitano.shtml>.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Segurança Abrangência: Metropolitana

Título: Novos prefeitos com foco na segurança

Intertítulo: Prefeituras de sete municípios do Grande Recife já contam com secretaria para cuidar do tema, que sempre foi assumido 
apenas pelo estado

Jornal: Jornal do Commercio – disponível online

Caderno: Política

Data: 12/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental
Atores envolvidos: governo do estado de Pernambuco; prefeitura 
do Recife; prefeitura de Olinda; prefeitura de Jaboatão

Resumo:

Na segurança pública – de responsabilidade dos governos estaduais pela Constituição –, o governo do estado conta com a 
participação dos novos prefeitos da RM. Como no Recife, outras seis prefeituras criaram ou mantiveram secretarias relacionadas à 
segurança: Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Cabo, Ipojuca e Moreno. As pastas municipais têm responsabilidades distintas em cada 
um dos sete municípios, mas em comum gerenciam as guardas municipais – de caráter de defesa patrimonial – e exploram políticas 
educativas e preventivas no combate à violência. A nova regra do governo do estado é “juntar para economizar”. Para isso estarão 
congregados todos os serviços de controle urbano municipais, como a defesa civil, vigilância sanitária, guarda municipal e uma 
parcela do ordenamento do trânsito.

Fonte: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2013/01/12/novos-prefeitos-com-foco-na-seguranca-69782.php>.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Segurança Abrangência: Metropolitana

Título: Seguindo modelo do Recife, prefeitura de Camaragibe cria Secretaria de Segurança Urbana

Intertítulo: -

Jornal: Diário de Pernambuco – disponível online

Caderno: -

Data: 24/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental
Atores envolvidos: prefeitura do Recife; Secretaria de Segurança 
Urbana do Recife; prefeitura de Camaragibe; Secretaria de 
Segurança Urbana de Camaragibe

Resumo:

O secretário de Segurança Urbana do Recife reuniu-se com o Tenente Coronel Carlos Alberto Cavalcanti de Oliveira, que assumirá 
a pasta de mesmo nome em Camaragibe. As duas secretarias vão trabalhar integradas para prevenirem a violência nos limites 
entre as duas cidades. A iniciativa de Camaragibe para a criação da pasta foi inspirada no modelo da capital. Durante o encontro o 
secretário de segurança urbana afirmou que será criada uma Associação de Segurança Urbana da Região Metropolitana. No Recife, 
a Secretaria de Segurança Urbana foi criada pela atual gestão.

Fonte: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2013/01/24/interna_politica,419643/seguindo-modelo-do-recife-prefeitura-
de-camaragibe-cria-secretaria-de-seguranca-urbana.shtml>.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Ação integrada Abrangência: Metropolitana

Título: Pacto Metropolitano faz 1a reunião

Intertítulo: -

Jornal: Folha de Pernambuco – disponível online

Caderno: Política

Data: 16/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental
Atores envolvidos: prefeitura do Recife; Secretaria de 
Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife

Resumo:

O encontro teve a participação de representantes de todas as prefeituras da RM do Recife, além de Goiana, que decidiu participar 
voluntariamente do grupo por conta do crescimento da cidade na atração de investimentos para o estado, com a fábrica da Fiat. O 
secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano relatou que a reunião será o “pontapé” para estabelecer o diálogo entre os 
municípios.

Fonte: <http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2013/01/16_01_2013/0089.html>.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife

Marcador: Ação integrada Abrangência: Metropolitana

Título: Representantes do Pacto Metropolitano voltam a se reunir

Intertítulo: -

Jornal: Diário de Pernambuco – disponível online

Caderno: -

Data: 22/1/2013 Página: -

Características:

Tipo de matéria: Ação governamental
Atores envolvidos: Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento 
Urbano do Recife; Secretaria Estadual extraordinária da Copa 
2014

Resumo:

Em continuidade à agenda estabelecida pelo Pacto Metropolitano, representantes das quatorze prefeituras da RM do Recife e Goiana 
voltaram a se reunir. O foco esteve centrado nas ações de infraestrutura para receber a Copa das Confederações. O encontro foi 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano da Prefeitura do Recife. Teve a participação do secretário 
estadual extraordinário da Copa 2014. A prefeitura de Paudalho também participou do encontro. Os participantes conheceram os 
maiores impactos trazidos por um empreendimento do tamanho da Copa.

Fonte: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2013/01/22/interna_politica,419243/representantes-do-pacto-metropolitano-
voltam-a-se-reunir.shtml>.

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   73 17/07/2015   09:12:14



74 Relatório de Pesquisa

ANEXO B

RESUMO DAS ENTREVISTAS

Relação dos entrevistados:

l Secretária executiva das Cidades e secretário executivo de Operações Urbanas

l Diretor executivo e apoio à Gestão Regional e Metropolitana

l Gestor de Regulação e Ordenamento Espacial

l Shopping Costa Dourada

l Odebrecht Realizações Imobiliária

l Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente da prefeitura de São Lourenço 
da Mata

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Público 01/04

Órgão: Secretaria das Cidades do Governo do Estado de Pernambuco (Secid)

Nome: Ana Suassuna e Zeca Brandão

Cargo: Secretária executiva das Cidades e secretário executivo de Operações Urbanas

Data: 7/12/2012 Local: Recife

Arranjo da gestão metropolitana

A secretária considera o esvaziamento do Conselho da Região Metropolitana do Recife (Conderm), pois este teve sua última reunião 
em 2009; em contrapartida, o futuro prefeito do Recife propõe um novo pacto metropolitano. Ana Suassuna acredita que os novos 
arranjos de gestão metropolitana devem visar à articulação com os Sistemas dos Programas Federais. Ela destaca que o maior entrave é a 
articulação no nível municipal. O interlocutor imediato da Secretaria das Cidades estadual é a Secretaria da Cidade do Governo Federal.

Vale destacar que o sistema da habitação tem atuação fragmentada, apesar de o Programa Minha Casa Minha Vida exigir uma articulação 
municipal, empresarial e federal – Caixa Econômica Federal (CAIXA), mas não existe um ordenamento geral integrado metropolitano.

A secretária esperava que a Agência Condepe/Fidem viesse para a Secretaria das Cidades, principalmente para ampliar e integrar a área 
do planejamento territorial. Não é fácil a interlocução com as prefeituras, muitas vezes por conta da qualificação das equipes municipais.

Atualmente o planejamento territorial da Secid é desenvolvido pelo Núcleo Técnico de Operações Urbanas (2007) da Secretaria 
Executiva de Operações Urbanas, porém o foco deste é local. O trabalho do núcleo é na escala do projeto urbano. Uma parte do 
território metropolitano é estudada e detalhada, principalmente com o objetivo de desenvolver e potencializar suas áreas estratégicas, 
algumas destas já apontadas como projetos territoriais no Plano Metrópole Estratégica de 2002. O núcleo tem também por finalidade 
e competência dar diretriz e orientar as operações urbanas consorciadas. Estas poderão promover melhorias sociais e valorização 
ambiental com coesão social e territorial.

Para Ana Suassuna os planos diretores não estão sendo devidamente utilizados nos municípios. A urgência para a implementação 
de programas federais e a aprovação dos projetos privados atropelam o planejamento de médio e longo prazo. Como exemplo, a 
questão da coleta, tratamento e destinação do lixo que ainda não está resolvida e tem problema de interlocução entre os agentes 
do sistema. Existe uma premissa pela implantação dos programas federais e corpo técnico limitado tanto no tamanho das equipes 
quanto na qualificação apropriada, fato observado nos municípios como também no governo estadual.

(Continua)
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(Continuação)

Atividade relativa à função pública de interesse comum (Fpic)

A Secretaria das Cidades trabalha com ações relativas às seguintes Fpics:
Saneamento:
1) Aterros sanitários – elaborou o Plano Metropolitano de Resíduos, programa de preparação para a chegada de recursos federais  
    e privados.
2) PPP Saneamento – apoia a Secretaria de Governo que, por intermédio do Comitê Gestor do Programa de Parcerias  
    Público-Privadas, prepara a consulta pública sobre a concessão administrativa do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário  
    da Região Metropolitana do Recife e do Município de Goiana, mediante a submissão das minutas de edital e de contrato, nos 
    termos do inciso X, Artigo 6o, da Lei Estadual no 12.765, de 27 de janeiro de 2005, que institui o Programa de Parcerias, bem como 
    do inciso VI, Artigo 10, da Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Uso do Solo/Habitação/Cehab: acompanhamento junto aos programas federais (Secretaria das Cidades/CAIXA).

Transporte/Mobilidade: Consórcio Grande Recife e Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Participação nas instâncias de gestão metropolitana

Ana Suassuna destaca a regulação satisfatória do setor de transporte: Consórcio Grande Recife. A criação do Grande Recife só foi possível 
graças à Lei Federal no 11.107, de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
constituírem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum. A chegada do consórcio marca uma nova forma de tratar 
a questão do transporte público de passageiros. A gestão plenamente compartilhada traz maior integração ao sistema, garantindo a ampliação 
e a melhoria na prestação de serviços. A regulação do Grande Recife é coordenada pela Agência de Regulação de Pernambuco, por meio do 
Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), que substitui o antigo Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos (CMTU). Entre 
as importantes ações do CSTM, estão a definição da política tarifária, a regulação normativa do STPP/RM do Recife e a consolidação dos 
contratos de gestão ou convênios com outros municípios que se utilizem dos serviços do Grande Recife Consórcio de Transporte.

A chegada da Copa do Mundo obrigou a elaboração de um plano de mobilidade com a participação de 34 instituições organizadas 
para fazer acontecer a Copa em Pernambuco. Serão transportadas 45 mil pessoas em Pernambuco, porém 3 milhões de pessoas 
estarão no resto do mundo olhando para Pernambuco.

A gestão metropolitana na opinião de Zeca Brandão exige a condução de uma liderança com amplo poder de representação política e de 
articulação. O novo prefeito do Recife convocou os demais prefeitos metropolitanos para a formação de um novo pacto metropolitano. 
É uma oportunidade, pois o prefeito da capital, cidade-mãe da RM do Recife, é afinado política e tecnicamente com o governo do estado. 

As temáticas são muito complexas e envolvem interesses muitas vezes antagônicos. Por exemplo, o Programa de Navegabilidade 
do Rio Capibaribe interessa aos municípios metropolitanos, sua repercussão ambiental será muito importante, porém a questão da 
mobilidade terá, provavelmente, pouca repercussão.

Quanto à cultura do planejamento participativo em Pernambuco, Ana Suassuna destaca a necessidade de ter uma estrutura mais 
completa para acompanhar a regionalização adotada no estado, uma vez que constitui um grande entrave à capacidade de atender 
à demanda de maior participação, com respostas precisas sobre o atendimento das solicitações e metas alcançadas. A cultura do 
planejamento existe, o que falta é a cultura da implementação, monitoramento e avaliação da eficácia das ações regionais. São realizadas 
reuniões apenas para alimentar o Plano Plurianual (PPA), e essas ações acontecem isoladas, sem uma significativa integração territorial.

Para a secretária, a implementação das ações encontra um agravante na pouca qualificação dos técnicos locais e também na qualidade 
dos planos diretores municipais. Os técnicos e a população necessitam de maior qualificação para a implementação dos programas 
urbanos: trânsito, novas moradias, saneamento, resíduos sólidos, entre outros. Falta o conceito de viver coletivamente e a dificuldade de 
absorver a nova tecnologia e a inovação; a dificuldade de o catador operar uma máquina de organizar o lixo no valor de US$ 100 mil.  
Em Muribeca, existem mais de 2 mil catadores, porém a grande maioria está na marginalidade e eles não se apresentam.  
Destaca-se a dificuldade de enfrentar problemas reais e locais e a concepção de projetos que não acompanham a questão real. E ainda, 
a descontinuidade da presença do corpo técnico local, normalmente cargos comissionados, com a mudança de gestão.

A urgência do dia a dia, a questão dos projetos urbanísticos de grande escala e as demandas dos empreendedores estão provocando 
na população local uma reação com protestos localizados, que começam com a questão da mobilidade e as aprovações de grandes 
áreas fechadas com impacto na mobilidade e no acesso aos espaços públicos. Para agravar, considera-se que a questão urbana não 
está na cabeça dos prefeitos, pois o seu maior compromisso é a questão social.

Cátia Lubambo destaca que o que elege o prefeito, segundo o trabalho da Fundaj, são as ações que eles fizeram de saúde e 
educação. Observa-se a questão do encantamento dos cidadãos com os grandes equipamentos públicos e de lazer, como os 
shoppings. A questão do uso do solo está sendo resolvida isoladamente. 

Suely Jucá considera o impacto com a produção de quatorze novos condomínios no entorno metropolitano; muitos destes com 
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. Os empreendimentos são bairros, com demandas por novos acessos, transporte e 
serviços metropolitanos. A possibilidade poderia ser trabalhar com o modelo de operação urbana e com parcerias com o setor privado, 
onde parte do lucro do setor privado seria utilizada nas infraestruturas urbanas metropolitanas.
É muito importante o papel do estado de regular, inclusive para o uso do solo, modelagens financeiras, pensar modelo de inovações 
gerenciais e com possibilidades de ajustes.

Segundo Zeca Brandão, a Secretaria de Governo tem um programa de PPPs e aprovou a Lei das Parcerias. O poder público deveria 
ter uma postura mais propositiva e mais forte para impor as suas ideias e projetos. Falta um maior entendimento dentro dos próprios 
setores do governo. Faz-se necessário estabelecer o poder governamental para propor e determinar as regras e diretrizes na ocupação 
das áreas estratégicas da cidade metropolitana. O governo trabalha em paralelo e não junto ao setor empresarial. O argumento 
técnico, isoladamente não interessa aos empresários, pois eles têm a lógica do lucro. Assim, a regulamentação específica para o 
território tem de estar clara e objetiva, com a determinação de diretrizes. Talvez fosse dar aos planos setoriais o poder de lei. O poder 
público precisa chegar a uma situação mais propositiva, rever os planos nas suas áreas urbanas e trabalhar o desenho urbano. 

(Continua)
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(Continuação)

Leis e instrumentos de planejamento e gestão da Fpic

As Fpics apresentam para sua operacionalização leis específicas:

Uso do Solo: a Lei Federal no 9.785/1999, referente ao parcelamento do solo urbano em todo o território nacional, delega 
competência aos estados para o exame e a anuência prévia.

Habitação: programas federais, leis das zonas especiais de interesse social (Zeis)

Transporte/Mobilidade: Lei Federal no 11.107, de abril de 2005.

Saneamento: Lei Estadual no 12.765, de 27 de janeiro de 2005, que institui o programa de PPPs.

Orçamento e financiamento

Governo federal e estadual – programas específicos

Sugestões para maior articulação metropolitana

Capacitação dos técnicos estaduais e municipais. Esta tarefa poderá utilizar os professores que se deslocaram para os demais 
municípios de Pernambuco com a interiorização das universidades e a ampliação da rede do Sistema S.

Os novos arranjos de gestão metropolitana devem visar à articulação com os sistemas dos programas federais; o maior entrave é a 
articulação no nível municipal (problema de articulação dos entes federados).

A gestão metropolitana exige a condução de uma liderança com amplo poder de representação política e de articulação.

A ideia de Ana Suassuna é avançar na formação de maior número de consórcios metropolitanos para o atendimento dos serviços 
metropolitanos. As alternativas passam pela liderança da Secretaria de Planejamento do Estado, que deve articular a parceria com os 
prefeitos e as lideranças locais, trabalhar nos dois níveis de governo e considerar fundamentalmente as questões políticas e técnicas. 
Como bom exemplo, o consórcio de transporte muito forte e conduzido pela Secretaria das Cidades.

A proposta para a discussão apresentada por Cátia Lubambo seria pensar na possibilidade de aproveitar as institucionalidades 
existentes nos programas setoriais federais e incorporar análises integradas com outros temas, como: saúde, discutir com saneamento 
e uso do solo. Como se inspirar nas redes sociais? Como aproveitar partes destas redes para inserir a integração com outras redes?

Onde o Sistema Único de Saúde (SUS) pode integrar a questão do saneamento? Aproveitar os sistemas que estão funcionando e as 
escalas de planejamento nos sistemas constituídos e o que destes sistemas importa para a discussão metropolitana.

Para Zeca, o debate da habitação passa pelo formato do debate sobre o bairro, cidades; o formato dos conjuntos. O que falta é 
absolver a inovação, as questões ambientais e urbanas. Como governo, devemos ampliar a regulação, e nós não estamos regulando 
de forma ampla e integrada.

Indicação de atores-chave

Universidades e institutos, Sistema S para a formação de parcerias para a capacitação dos técnicos governamentais.

Ampliar parcerias e instrumentos para a articulação e negociação com empresários com atuação nas Fpics.

Ampliar articulação com os prefeitos e técnicos municipais para facilitar e promover a articulação com programas e recursos 
do governo federal. O governo estadual precisa ter papel de indução, animação e promoção do desenvolvimento (sustentável e 
integrado) da RM do Recife.
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Público 02/04

Órgão: Agência Condepe/Fidem – Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco

Nome: Luciano Pinto

Cargo: Diretor executivo e apoio à Gestão Regional e Metropolitana

Data: 18/12/2012 Local: Recife

Arranjo da gestão metropolitana

O período áureo do Conderm foi entre 1994 e 1998. Na opinião do entrevistado, o arranjo da gestão metropolitana perde força com 
a implantação do Programa de Governo nos Municípios, pois a Agência Condepe/Fidem passa a trabalhar o modelo participativo em 
todo o estado e o modelo do Conderm não consegue ser absorvido e implantado nas demais regiões. Não dava para juntar o modelo 
metropolitano com o modelo de participação para o resto do estado.

As câmaras metropolitanas tinham muita força, quando as discussões visavam à distribuição dos recursos obtidos pelas emendas 
parlamentares.

Atividade relativa à Fpic

O fundo metropolitano nunca teve recursos próprios. O Conderm trabalhou com recursos das emendas parlamentares. Sonia Medeiros 
desenvolveu na Câmara de Meio Ambiente o Programa Viva o Morro com recursos das emendas parlamentares. As câmaras tinham 
poder de preparar estudos e propor ao conselho metropolitano.

O mais importante do modelo eram as Câmaras Técnicas que eram a alma do sistema. A Câmara tinha flexibilidade para chamar 
quem precisasse. Na época do governo Jarbas, a Câmara de Segurança foi criada para cuidar dos recursos do convênio de segurança 
feito entre o governo estadual e o Ministério da Justiça.

Base legal das RMs

Lei Complementar Federal no 14/1973 permite diversas interpretações.

Disposição constitucional: cabe aos estados instituir RMs, porém não atribui competência aos estados para gerir cidades, nem 
menciona o modelo de gestão metropolitana. O parágrafo 3o do Artigo 25 da Carta Magna apenas autoriza o estado a reconhecer a 
existência de uma RM.

Lei dos Consórcios Públicos: Lei Federal no 11.017, de 6/4/2005. Consórcios são entidades autárquicas de Direito Público, contratados 
a partir de um Protocolo de Intenções celebrado pelos entes envolvidos e ratificado por lei.

Modelo de gestão metropolitana precisa de renovação

Em 2010, o modelo estava esgotado, não existiam reuniões. A agência contratada – a consultoria do urbanista Jório Cruz e do doutor 
em direito Geraldo Neves – para uma avaliação do Conderm era para fazer uma proposta de mudança para o modelo de gestão 
metropolitana. Como objetivo principal, o trabalho foi propor um modelo que estabeleça um sistema gestor intergovernamental para 
a RM do Recife (estado e municípios), tendo como base um instrumento ratificado por leis uniformes, aprovado na Assembleia e pelas 
Câmaras Municipais, denominado Protocolo de Intenções, a ser celebrado pelo estado de Pernambuco e os municípios da região.

A essência desta proposta é que o Conderm seja conduzido por uma lei uniforme, aprovada nas Câmaras Municipais envolvidas e na 
Assembleia Estadual. As leis que virão destas Casas são denominadas leis uniformes.

A nossa proposta seria a criação de um consórcio metropolitano com dois blocos de consórcios: o conjunto dos já existentes, como o 
do Grande Recife, e o conjunto dos novos. Teriam um núcleo técnico governamental para a informação, por exemplo, a Compesa, o 
CPRH. A agência continuaria como Secretaria Executiva do Conselho.

Um fato novo relativo à gestão metropolitana foi a iniciativa de criação do Parlamento da Região Metropolitana, formado pelas 
representações das quatorze câmaras municipais dos municípios metropolitanos. O parlamento atuou nas discussões sobre o avanço 
do mar e na questão dos resíduos sólidos. O vereador Josenildo Sinésio conduzia este parlamento, porém ele não foi reeleito. As 
reuniões aconteciam aqui na agência. Precisamos mobilizar outra vez os novos vereadores componentes das novas câmaras.

O fato mais recente foi a reunião promovida pelo partido político PSB, no qual Geraldo Júlio, na condição de futuro prefeito do 
Recife, reuniu os novos prefeitos da RM do Recife. Acreditamos que o prefeito do Recife poderá ser protagonista na chamada dos 
outros prefeitos da RM e que ele possa fazer uma eficiente articulação com o governo do estado, atualmente do mesmo partido. 
Nesta reunião Geraldo Júlio propõe que cada prefeito metropolitano designe um técnico para participar e discutir as questões 
metropolitanas de interesse comum.

(Continua)
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Sugestões para maior articulação metropolitana

Como motivar este trabalho de discussões sobre as questões metropolitanas?

Luciano Pinto sugere que os membros deliberativos sejam aqueles que autorizam os recursos e as ações. A sociedade é consultiva e 
faz o controle social. A composição das Câmaras Técnicas tem de ser rediscutida e pensada com novos modelos, por exemplo, os dos 
consórcios. No segundo momento, o Sistema Metropolitano se tornaria um Consórcio de Gestão, instalado pela lei uniforme, com o 
governador abrindo os trabalhos e os quatorze prefeitos participando. Funcionaria como uma assembleia de acionistas.

A Agência Condepe/Fidem continuaria como uma secretaria executiva. Seriam incorporados no sistema os consórcios operacionais, 
como o de trânsito e dos resíduos sólidos. Existiriam núcleos de apoio formados pelos órgãos públicos, como Compesa e CPRH. 
A assembleia do consórcio levaria para o governador as principais questões metropolitanas. Acredito que teríamos sucesso, pois há 
prefeitos mais envolvidos que outros, por exemplo, Elis Gomes de Jaboatão.

Estas propostas foram encaminhadas ao governador, porém acredito que ele não teve oportunidade de estudá-las.

Recife desde a sua criação tem características metropolitanas. Na região de Curitiba a característica metropolitana é o sistema de 
transporte. O conceito da RM do Recife é de complementação dos municípios. Nesta RM a mancha de urbanizada se confunde e 
compõe a Cidade Metropolitana. Exceto Araçoiaba, os demais municípios estão integrados por razões técnicas e espaciais. O modelo 
de governança para as RMs do Brasil deve ser próprio para cada uma delas.

Como estão sendo discutidas as ações de interesse metropolitano?

As ações metropolitanas estão acontecendo com discussões técnicas entre órgãos de governo e empresários e consultores 
interessados. O Arco Metropolitano foi apresentado sem a participação do Conderm. No máximo os técnicos da Fidem dão opinião 
técnica e sugestões em apoio às atividades do DER ou CPRH. As questões são definidas pelos atores interessados privados e os 
órgãos específicos de aprovação. O Arco passa dentro de uma reserva ambiental, tem de se ter muito cuidado para não comprometer 
toda a área. Faz-se necessária uma lei de proteção às margens da nova via de contorno metropolitano. Provavelmente vão ser feitas 
audiências públicas, como as que aconteceram com os viadutos da avenida Agamenon Magalhães. Outra questão importante para 
discussão será o projeto da PPP do Saneamento.

A discussão só acontece quando é pressionada pela sociedade, como no caso do Projeto Novo Recife, antiga área da Rede Ferroviária, 
na frente marítima do Recife, que será usada para um bairro planejado. 

O Projeto de Lei Estatuto da Metrópole tem enganos enormes. A Agência Condepe/Fidem preparou um substituto e encaminhamos 
para a Câmara Federal.

Indicação de atores-chave

Vereador Josenildo Sinésio

Jório Cruz
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Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Público 03/04

Órgão: Agência Condepe/Fidem. Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco

Nome: Tamar Lima

Cargo: Gestor de Regulação e Ordenamento Espacial

Data: 27/12/2012 Local: Recife

Arranjo da gestão metropolitana

A gestão metropolitana do uso e parcelamento do solo urbano é feita mediante o atendimento ao Roteiro de Etapas de Aprovação. 
Este roteiro é acessado na página da Agência Condepe/Fidem e apresentado para análise pelos técnicos da nossa agência, 
em articulação com os técnicos do município onde o empreendimento está localizado e os técnicos do governo estadual com 
envolvimento no impacto que este parcelamento ocasionará.

Etapas de análise: Etapa 1: Consulta prévia, tendo por base as diretrizes do município quanto ao zoneamento aprovado no plano 
diretor e o atendimento às leis e normas do Parcelamento Urbanístico e Ambiental (federal e estadual); Etapa 2: Apresentação 
prévia de Plano Urbanístico para parecer da Agência Condepe/Fidem, quando a área for igual ou maior que 50 ha (Lei Estadual 
no 9.990/1987 – Artigo 7o); Etapa 3: Anuência prévia com a participação dos técnicos da agência, do CPRH (órgão ambiental 
estadual) e da prefeitura municipal; e Etapa 4: Registro no Cartório de Imóveis. A agência analisa o parcelamento do solo e a sua 
localização. O uso, o índice de construção e a ocupação dessas parcelas são determinados pelos municípios que utilizam as diretrizes 
do zoneamento do plano diretor e das suas leis de uso e ocupação do solo.

O arquiteto Tamar Lima relata a importância da análise técnica na aprovação dos novos parcelamentos e loteamentos, pois esta 
antecipa a expansão da cidade metropolitana. Como também destaca o papel da unidade técnica na promoção da articulação 
institucional, entre os entes federados e o promotor imobiliário.

Atividade relativa à Fpic

Uso e Parcelamento do Solo Urbano

Nos últimos cinco anos foram planejados e estão em fase de anuência prévia quinze “bairros planejados ou cidades planejadas” na 
RM do Recife, empreendimentos de grande porte localizados nos municípios metropolitanos do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, 
Jaboatão dos Guararapes, Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Alguns destes estão em tramitação aqui na agência. O mais 
polêmico tem sido o parcelamento proposto para o Cais José Estelita, que depois de mesas-redondas com os empreendedores e seus 
urbanistas conseguimos que fossem feitas algumas modificações no pedido original, recomendadas pelo Projeto Recife Olinda, como 
o prolongamento da avenida Dantas Barreto. Não é competência legal nossa a aprovação do uso e do volume de construção a ser 
utilizado neste parcelamento, e sim da prefeitura do Recife. O CPRH estadual analisa a questão ambiental e de saneamento.

Participação nas instâncias de gestão metropolitana

A agência Condepe/Fidem por meio da sua diretoria de articulação e de apoio ao desenvolvimento metropolitano analisa as 
solicitações de parcelamento com o apoio de técnicos da área de transporte e de meio ambiente, que dão opinião sobre estas 
questões, porém não têm força de lei para aprová-las. Quando necessário envolve o requerente (empresário) e faz mesas-redondas 
com os representantes do município e de setores específicos do governo estadual, tais quais CPRH (ambiental), DER (estradas) e Dnit 
(rodovias federais) para amenizar os impactos negativos.

Os parcelamentos e loteamentos não são debatidos no Sistema Gestor Metropolitano (SGM) – Conderm, mesmos aqueles maiores 
que 50 ha. 

Leis e instrumentos de planejamento e gestão da Fpic

A Lei Federal no 9.785/1999, referente ao parcelamento do solo urbano em todo o território nacional, delega competência aos 
estados para o exame e a anuência prévia, para a aprovação pelos municípios, aos projetos de parcelamento do solo urbano 
(loteamentos e desmembramentos), na forma do Artigo 13 e seu parágrafo único. A Lei Estadual no 9.990, de 13 de janeiro de 1987, 
delega competência à Agência Condepe/Fidem, para proceder ao exame e à anuência prévia para a aprovação, pelos municípios, 
dos projetos de parcelamento do solo urbano, bem como de alterações do solo rural para fins urbanos, em áreas localizadas, 
total ou parcialmente, em municípios da RM do Recife, na forma dos artigos 41, 42 e 43. A Instrução Normativa no 001, de 20 de 
janeiro de 1987, anexa à Lei Estadual no 9.990/87, estabelece as normas e procedimentos necessários à formulação de consulta 
prévia e à apresentação de projetos de parcelamento do solo urbano com pedidos de anuência prévia, conforme trata o Artigo 
46 da referida lei estadual. Constitui crime contra a administração pública, na forma do Artigo 50 da Lei Federal no 6.766/1979: 
(1) dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão 
público competente, seja Agência Condepe/Fidem, Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e prefeitura 
municipal; (2) fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público, ou a interessados, afirmação falsa 
sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo; 
(3) promover a venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender 
lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

(Continua)
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(Continuação)

Sugestões para maior articulação metropolitana

Para Tamar, a Agência Condepe/Fidem tem papel relevante na articulação metropolitana, pois tem a atribuição legal de analisar e 
aprovar a expansão urbana dos municípios metropolitanos. As câmaras metropolitanas (Conderm) devem ser ampliadas com a análise 
conjunta dos órgãos representantes dos setores ambientais e da mobilidade urbana, o empresariado e representações da sociedade 
civil diretamente impactada e/ou interessada no novo empreendimento.

Indicação de atores-chave para projetos de impacto metropolitano

Prefeitura municipal, CPRH, técnicos do DER (estradas) e Dnit (rodovias federais), representante da CAIXA e/ou bancos de fomento.

Setor da sociedade civil: representação das comunidades (quando existir) envolvidas com a área do empreendimento, Instituto dos 
Arquitetos, Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon).

Setor empresarial: empresa promotora do empreendimento.

Atribuição legal da Agência Condepe/Fidem

Serviços de apoio aos municípios no planejamento urbano (RM do Recife)

I – Interferência de planos e projetos: pronunciamento da Agência Condepe/Fidem acerca de informações dos planos, projetos, 
intervenções e restrições pertinentes à RM do Recife.

II – Consulta prévia: emissão das Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo para as áreas situadas total ou parcialmente em municípios 
da RM do Recife, na faixa litorânea e em áreas de interesse especial do estado, visando à implantação de loteamentos e condomínios.

III – Anuência prévia a loteamentos/condomínios/desmembramentos e remembramentos: concessão de anuência prévia pela Agência 
Condepe/Fidem, por meio de certificado, aos projetos de parcelamento do solo urbano, para as áreas situadas total ou parcialmente 
em municípios da RM do Recife, na faixa litorânea e em áreas de interesse especial do estado, para que o interessado possa dar início 
ao processo de licenciamento ambiental na CPRH, aprovação na prefeitura municipal e posterior registro no Cartório de Imóveis.

Nota: A Agência Condepe/Fidem tem levantamento por município da RM do Recife de todos os loteamentos aprovados no período de 
dezembro de 1979 a outubro de 2012.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Privado 02/02

Empresa: Shopping Costa Dourada

Atividade/Negócio: Comércio

Nome: Ayrton Cardoso

Data: 15/2 às 10 horas Local: Cabo de Santo Agostinho

PE 60, número 3200, Cidade Garapu. Telefone: (81) 3059 2000

Articulação gestão metropolitana no desenvolvimento do negócio

O Shopping Costa Dourada foi aprovado na prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e Loteamento Cidade Garapu, onde ele está 
localizado; foi aprovado na Agência Condepe/Fidem. O Loteamento Cidade Garapu é uma área contínua a mancha urbana central do 
município do Cabo.

A Agência Condepe/Fidem aprova as etapas referentes ao uso e parcelamento do solo urbano, no âmbito das propostas de 
parcelamento e loteamento das áreas ocupadas por seus negócios. Nos últimos anos, os projetos tiveram aprovação sem dificuldade 
nesta agência e também na esfera municipal. A nossa empresa não tem encontrado dificuldades na aprovação dos projetos propostos 
junto às instâncias metropolitanas.

Sobre a expansão e o dinamismo da RM do Recife (sul)

Sobre a infraestrutura do Cabo no que se refere à implantação do Shopping Costa Dourada

Assinalou a ausência de uma visão estratégica do poder público, ao longo das últimas décadas, referendada na demora em 
implantar projetos que estariam hoje em condições de atender às demandas (habitacionais, de mobilidade, de equipamentos de 
saúde e de lazer) intensificadas com a implantação dos grandes empreendimentos. Ao contrário, o poder público manteve-se à 
mercê de um grupo de empresários que têm atitudes proativas e na verdade se constituem em “agentes da transformação”. Estes 
empresários alertam, contudo, para a ausência de uma regulação/fiscalização municipal eficiente, de modo a não permitir contratos 
com construtoras sem o devido cuidado com os níveis e padrões de qualidade dos produtos e serviços prestados. O custo público é 
altíssimo e muitas vezes irreparável.

(Continua)
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(Continuação)

Como acontece a integração dos projetos metropolitanos (estadual/federal) com o local?

Os projetos chegam (e aí incluem-se também os projetos das agências federais e estaduais) e são “repousados” no território 
municipal, sem os ajustes necessários. As dificuldades se ampliam a depender da atitude individual de cada um dos gestores que se 
sucedem no poder público municipal. Os projetos metropolitanos são impostos e muitas vezes criam barreiras para a circulação local. 
Como exemplo, o novo Hospital Miguel Arraes não está perfeitamente conectado com o núcleo urbano.

Mobilidade das pessoas

Sobre o Pacto Metropolitano

O empresário acredita que o Pacto Metropolitano é uma iniciativa que corresponde a um marketing e a um compromisso político, em 
uma tentativa de somar apoios para o governador, que tem projetos políticos e precisa implementar os empreendimentos de grande 
porte na região. Sem uma institucionalização, a tendência para o pacto será desfazer-se após um período dessas gestões. Quanto ao 
Conderm ou a outro Fórum Metropolitano, nunca participou de algum. Não tem ideia de como funcionam. Os projetos, pelo que ele 
conhece, são negociados diretamente com o governador ou o prefeito.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Privado 01/02

Empresa: Odebrecht Realizações Imobiliárias

Atividade/Negócio: Empreendimentos Imobiliários, Construção Civil

Nome: Luis Henrique Valverde Oliveira

Data: 18/2 às 10 horas Local: Recife Tel.: (81) 3464 3303

Rua Antonio Lumack do Monte, 128 – 12o Empresarial Center III – B Viagem

Articulação gestão metropolitana no desenvolvimento do negócio

A interlocução com as instituições responsáveis pelos serviços metropolitanos é bastante complexa. As concessionárias não têm equipes 
suficientes para bancar a atual demanda; as licenças necessárias à execução das obras demoram a ser liberadas. Não existe gestão 
interada. A nossa interlocução tem sido, em alguns casos, diretamente com os prefeitos e muitas vezes com o próprio governador.

Sobre a expansão e o dinamismo da RM do Recife (sul)

O empresário da Odebrecht aponta ser indiscutível a expansão e o dinamismo da região, com grande oportunidade de crescimento. 
Contudo, o poder público, por não dispor de uma visão estratégica, corre atrás das propostas da iniciativa privada “responsável”, 
segmento no qual a Odebrecht se inclui.

Como se dá a sua interlocução com o setor público?

Apresentou-se como uma empresa que desenvolve os projetos com “responsabilidade social” e que os leva ao poder público já 
de forma finalizada. Não tem encontrado obstáculos nos setores competentes para a aprovação, pois se antecipa aos problemas, 
contrata equipes de consultores experientes e busca modelos que foram bem-sucedidos no país e no exterior. Pensa que a atitude do 
poder público varia conforme a postura de cada gestor.

Porém ressalta o novo modelo de gestão implantado no governo estadual que cria a carreira de “gestor público” com formação e 
qualificação específica.

Em que casos a empresa recorreu à análise da agência, quer no parcelamento do solo, localização?

O Empreendimento Reserva do Paiva está sendo planejado desde 2002 e passou por todas as etapas de aprovação na prefeitura do 
Cabo e na Agência Condepe/Fidem. Foram desenvolvidos estudos mercadológicos. O Projeto Reserva do Paiva é um bairro planejado 
com investimentos de 1,6 bilhão ao longo de quinze anos. 

Sobre a infraestrutura do Cabo no que se refere à implantação do Projeto Reserva do Paiva

A infraestrutura do município encontra fragilidades históricas, principalmente quanto à incapacidade de interlocução no momento da 
discussão sobre as propostas. Exceção apontada para esta última gestão, que demonstrou conhecimento técnico mais apropriado; 
mesmo assim, seria ainda necessário apontar um conjunto de ações que possibilitasse a execução dos projetos complementares (que 
são de competência do poder público municipal) como a pavimentação de ruas, complementação dos acessos das vias principais para 
as secundárias, construção de canais de drenagem e ainda projetos de organização dos passeios públicos e centros de convivência.

O empresário receia que, pela ausência de uma regulação/fiscalização eficiente, mesmo considerando a existência de plano diretor e de leis 
de uso e ocupação do solo (leis urbanísticas, de modo geral) no município, o que se vê é uma profusão de novos edifícios de grande porte de 
unidades residenciais, construídos por grandes construtoras, sem o cuidado com os índices de construção nos terrenos e com os afastamentos 
das vias. Considera, neste particular, que a alternativa das PPPs (que devem incluir municípios, Unidades da Federação e o governo federal) é a 
grande saída. Nesta perspectiva é urgente a constituição da legislação específica complementar, que ainda está sendo experimentada no país.

(Continua)
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Considerações sobre as PPPs – possibilidade de atendimento às Fpics nas RMs brasileiras?

O Projeto Reserva do Paiva é a primeira PPP de Pernambuco. Este é formado pela Ponte do Paiva e pelo sistema viário interno do 
bairro planejado e toda a infraestrutura necessária. Estas negociações começaram em 2005, quando foi assinado um Protocolo de 
Intenções entre o governo do estado e os empreendedores da Odebrecht e os grupos Cornélio e Ricardo Brennand. O empresário 
considera o instrumento das PPPs muito oportuno para o desenvolvimento, pois o estado fica com o papel da regulação e de 
monitorar a implantação dos projetos.

Como está acontecendo, se de maneira satisfatória ou não, a questão da mobilidade?

A articulação do Projeto Paiva com as atividades metropolitanas não está satisfatória. Ela está sobrecarregando a infraestrutura já 
comprometida do município de Jaboatão. Porém estamos trabalhando para que aconteça a implantação da Via Metropolitana Sul, que 
dará maior mobilidade aos moradores e empresários que utilizarão o Paiva. Hoje já está em operação uma linha regular de ônibus 
que faz a ligação do Paiva com Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

Sobre o Pacto Metropolitano

O Pacto Metropolitano tem sido uma boa iniciativa, mas se considera ser mais uma ação política. Se servir para a informação sobre 
os projetos estaduais já será um grande passo. Acredita-se que a ação na área metropolitana não pode prescindir de uma ação 
coordenada e estratégica a ser exercida por um órgão do qual participasse a iniciativa privada, como gestor e não como ator para 
consulta. A PPP poderia ser uma alternativa ou mesmo a concessão a uma entidade contratada.

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil

RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Setor Público: Público 01/04

Órgão: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

Nome: Ivaldo Beltrão Martins

Cargo: Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente

Data: 21 de fevereiro Local: São Lourenço da Mata

Como acontece a participação do município no novo arranjo de gestão da RM?

O Pacto Metropolitano é uma boa iniciativa. Está sendo conduzido pela prefeitura do Recife que tem o prefeito do mesmo partido do 
governador. Nós ainda não sabemos o real motivo da sua criação: para alinhamento político? Para informar dos projetos estaduais? 
Para formalizar o consórcio para resíduos sólidos? O secretário acredita que, se não existir um benefício para os municípios com 
recursos para projetos compartilhados e uma agenda integrada com encaminhamento municipal e estadual, o pacto morrerá também 
depois de algum período.

Quanto ao Conderm, nunca participamos de uma reunião. Não houve convocação.

Quais são os principais impactos positivos e negativos no município desde o início das obras da Cidade da Copa?

A Arena Pernambuco está 90% pronta e muito bonita. A BR-408 também está quase pronta. A Cidade da Copa ainda não está 
implantada. Estes investimentos estaduais trazem grande procura de áreas para a implantação de conjuntos habitacionais. 
A infraestrutura do município está sob pressão, principalmente quanto à questão do saneamento.

Acreditamos que o município vive uma grande oportunidade de crescimento. A preocupação da secretaria é a ausência de projetos 
para captar recursos junto aos governos estadual e federal. Penso que o estado deveria disponibilizar uma linha com recursos para 
projetos e ações complementares. Assim possibilitaria a captação de recursos para a pavimentação de ruas, construção de canais e 
ainda projetos de organização do centro antigo.

O comércio tem aproveitado com o movimento dos 4 mil novos trabalhadores. A prefeitura, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), capacitou estes empregados 
nas áreas de construção civil, turismo e comércio. No futuro próximo será implantada no município uma escola técnica.

Acredita-se que a população de São Lourenço da Mata, que hoje é de 102 mil habitantes, receberá um grande contingente 
habitacional, pois, quando implantada, a Cidade da Copa tem previsão para 50 mil pessoas.

Participação nas instâncias de gestão metropolitana: especificamente com o Consórcio Grande Recife? CPRH?

Os novos loteamentos têm anuência da Agência Condepe/Fidem e após esta o município analisa e aprova o pedido do 
empreendimento.

O sistema de transporte do Grande Recife funciona bem e não temos tido dificuldades. Quanto ao CPRH, a resposta é muito lenta e 
seria muito bom se existisse um sistema de aprovação conjunta. Por exemplo, uma banca de análise aqui no nosso município.

(Continua)
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O projeto urbanístico e os edifícios, especiais, habitacionais e de serviços que serão construídos na Cidade da Copa 
estão inseridos na legislação de uso do solo do município?

A Cidade da Copa foi projetada dentro do setor de projetos do governo do estado e não precisou da nossa aprovação. O 
parcelamento foi analisado pela Agência Condepe/Fidem.

O secretário acredita que ainda existem áreas disponíveis para a implantação de novas unidades habitacionais com 
recursos do Programa Minha Casa Minha Vida?

Temos poucas áreas com registro e infraestrutura urbana, próximas ao núcleo central da cidade. O município tem poucos terrenos 
livres para colocar escolas e equipamentos públicos próximos às áreas de maior demanda.

O município tem plano diretor e leis urbanísticas atualizadas?

O município tem plano diretor e leis urbanísticas.

O município tem legislação específica para a constituição de PPPs?

Não temos

O município tem recebido apoio dos governos federal e estadual para o financiamento de ações de melhorias para 
a mobilidade e saneamento?

Foram implantadas obras com recursos estadual e federal, como exemplo: uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma academia 
da cidade, agência do trabalho e uma nova ponte para o bairro de Penedo.

Temos encaminhado pedidos para obras de canais e recursos para a pavimentação.

Faltam projetos e não temos recursos suficientes para contatá-los.

As obras da Copa 2014 são muito importantes para o município, mas precisamos complementá-las com melhoria do nosso centro 
urbano, com a revitalização do nosso patrimônio histórico e a valorização das questões ambientais como a valorização do Rio 
Capibaribe e a implantação do Projeto Tapacura.

Penso que temos de aproveitar os turistas que estarão na Copa para visitar e se hospedar em São Lourenço.

O projeto da Copa deverá ser mais articulado, podendo assim trazer mais benefícios para a cidade, com a melhoria do centro urbano 
antigo existente.

Sugestões para maior articulação metropolitana

O Pacto Metropolitano ou outro fórum metropolitano deverá ter uma pauta de obras municipais complementares às grandes 
infraestruturas urbanas em implantação na RM do Recife. Os projetos municipais definidos no fórum deveriam ter uma linha de 
financiamento com controle de qualidade e articulados com as linhas de financiamento estadual e federal.
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ANEXO C

PROPOSTA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA GESTOR METROPOLITANO (SGM)

Plataforma Ipea de pesquisa em rede
Projeto: Governança Metropolitana no Brasil
RM do Recife
Entrevista subcomponente 1.1

Documento Livro

Título: Modelo de Governança Metropolitana

Autores: Geraldo Neves e Jório Cruz

Editora: Nossa Livraria

Data: 2010 Local: Recife

Apresentação

O documento tem por base o Relatório para Adequação do Sistema Gestor Metropolitano ao Exercício da Governança na Região 
Metropolitana do Recife, realizado pela Agência Condepe/Fidem com apoio da empresa Jório Cruz Arquitetura & Consultoria Ltda.
Objetivo principal do trabalho: propor um modelo que estabeleça um sistema gestor intergovernamental para a RM do Recife (estado 
e municípios), tendo como base um instrumento ratificado por leis uniformes, aprovado na Assembleia e pelas Câmaras Municipais, 
denominado Protocolo de Intenções, a ser celebrado pelo estado de Pernambuco e os municípios da RM.

Base legal das RMs

Lei Complementar Federal no 14/1973 que permite diversas interpretações. Disposição constitucional: cabe aos estados instituir RMs, 
porém não atribui competência aos estados para gerir cidades, nem menciona o modelo de gestão metropolitana.

O parágrafo 3o do Artigo 25 da Carta Magna apenas autoriza o estado a reconhecer a existência de RM. “Para o federalismo 
absorver a metrópole a lei precisa reconhecer o fenômeno metropolitano e a necessidade das cidades metropolitanas de adquirirem 
realidade de direito, condições fiscais mínimas, representação política do cidadão metropolitano e prevalência do interesse comum 
metropolitano, sempre que confrontado com os interesses puramente locais. É uma gestão com modelo institucional complexo e 
frágil” (p.17).

Lei dos Consórcios Públicos: Lei Federal no 11.017, de 6/4/2005. Consórcios são entidades autárquicas de direito público, contratados 
a partir de um Protocolo de Intenções celebrado pelos entes envolvidos e ratificado por lei.

Região ou cidade?

Necessidade de entender as RMs como cidades metropolitanas, assentadas em diversos municípios.

A cidade metropolitana não é formalmente reconhecida. O Estatuto da Cidade determina a obrigatoriedade da elaboração de planos 
diretores (PDs) municipais, porém não determina a articulação ou a integração como um plano para a RM.

Atividade relativa à Fpic

Meados do século passado: expansão do solo urbano da cidade-mãe – cidade-dormitório e a necessidade do transporte público 
integrado e dos serviços urbanos dimensionados para atender aos municípios vizinhos (hospitais/universidades/escolas de referência). 
Tais questões dão base ao entendimento pelas autoridades municipais da existência de necessidades comuns a todos. O fenômeno foi 
reconhecido, porém não foram instituídos arranjos intergovernamentais legítimos para administrá-lo.

Pode-se observar nas metrópoles uma dualidade que permite considerar nas Fpics questões de âmbito local e metropolitano. Por 
exemplo, a limpeza urbana: local (varrição, coleta domiciliar) e metropolitano (processamento, disposição).

Gestão compartilhada: consórcios públicos

A maneira de dar legitimidade à gestão intergovernamental é por meio da contratação de consórcios públicos (Lei Federal no 11.017, 
de 6/4/2005).Consórcios são entidades autárquicas de direito público, contratados a partir de um Protocolo de Intenções celebrado 
pelos entes envolvidos e ratificado por lei. O consórcio público traz legalidade e legitimidade à gestão associada das metrópoles. 
Legalidade por estarem apoiados em lei federal e legitimidade, pois o contrato de consórcio se efetiva com a ratificação dos 
legislativos (estadual e municipais) e do Protocolo de Intenções celebrado pelos interessados. O estado e os municípios participam da 
negociação, na qual a forma e os objetivos da governança ficam explicitados.

Leis uniformes

A discussão no âmbito do Protocolo de Intenções é indispensável, pois uma vez acordado, o protocolo deve ser ratificado pela 
Assembleia Legislativa e pelas Câmaras Municipais (p. 22).

(Continua)
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Conceito de intergovernabilidade

Há dois modos de ver intergovernabilidade: o que se associa a um propósito procedimental e o relativo a um ente com personalidade 
jurídica própria, de direito público ou privado. No primeiro caso a formação de comissões ou grupos de trabalho. Estes grupos têm 
tempo e objetivos claros e reúnem interessados para discernir sobre temas específicos. Espera-se que o grupo apresente um resultado 
comum ao interesse de todos. O Conderm, criado pela Lei Complementar Estadual no 10/1994, faz parte deste primeiro grupo. No 
segundo caso, trata-se de um ente intergovernamental com personalidade jurídica de direito público; estes sofrem exigências bem 
mais complexas para sua criação, e legítimas operações dependem de legislações específicas e uniformes em ambos os âmbitos 
governamentais (municipal e estadual).

Alternativas de governança

Proposta para um novo modelo de gestão para a RM do Recife com a contratação de consórcio público intergovernamental que já 
dispõe de legislação no âmbito nacional (Lei Federal no 11.107/2005 – Lei dos Consórcios). Esta lei tem dificuldades operacionais 
entre os entes federados que têm poderes iguais e autonomia para decidir sobre as questões relativas ao território municipal.

O Conderm estará legitimado com natureza jurídica intergovernamental se adotar a estrutura de consórcio; para tanto, requer a 
legitimação da sua representatividade pelas Câmaras Municipais e também pela Assembleia Legislativa do Estado. A estratégia 
será a alteração no Regimento do Conderm com a celebração do Protocolo de Intenções pelo estado e pelos municípios ratificados 
pela Assembleia e Câmaras Municipais. Esta alteração seria o primeiro passo para a estruturação de um Consórcio de Gestão 
Metropolitana. Assim, o Conderm teria condições operativas para deliberar sobre as Fpics e a autoridade intergovernamental (p. 38).

Governança por consórcio público

A contratação de consórcio público intergovernamental é procedimento jurídico apoiado pela Lei Federal no 11.107/2005 – Lei dos 
Consórcios. De acordo com esta lei, o consórcio público é constituído por contrato, cuja celebração dependerá de um Protocolo de 
Intenções pelas entidades desejosas de se consorciar, e deverá ser referendado nas Câmaras Municipais e na Assembleia Legislativa. 
Na proposta, o Funderm, instituído por lei estadual, será gerido pela Secretaria Executiva do Consórcio. A alternativa dessa proposta 
exige legislação uniforme que recepcione as disposições operacionais do Regimento do Conderm. Com esta proposta os municípios 
metropolitanos passam a fazer parte, formalmente, do Conderm.

Aspectos políticos e técnicos das alternativas

A perspectiva de governança intergovernamental nas RMs foi valorizada a partir da Lei dos Consórcios, pois esta dá legitimidade 
à governança compartilhada para o planejamento, gerenciamento e execução das Fpics. A Lei de Consórcio já está sendo utilizada 
para governanças setoriais (transporte, lixo). Porém o desafio maior está na governança da cidade metropolitana como um todo, 
não apenas de serviços isolados. A opção pelo setorial deixa dúvidas sobre quem fiscaliza e concilia os conflitos entre os consórcios 
setoriais, cujos efeitos se manifestam no contexto da cidade (p. 44-47).

Resumo das propostas para a governança metropolitana

1 – Consórcio público

2 – Ajustes das normas que regem o Conderm para dar-lhe natureza jurídica intergovernamental. Fato em que houve praticamente 
     os mesmos esforços de conscientização e conciliação de interesses conflitantes, como na primeira alternativa – consórcio 
     público. Do ponto de vista do custo/benefício, a hipótese do consórcio é bem mais vantajosa, pois resolve o desafio institucional 
     de governança metropolitana.

As duas alternativas trarão o aperfeiçoamento ao SGM. Fatores externos fragilizam a governança metropolitana: aperfeiçoamento 
na Constituição Federal – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) – é desejável para adequar as metrópoles, considerando os 
seguintes pontos:

l que a cidade metropolitana seja o âmbito de governança compartilhada entre o estado (membro) e os municípios metropolitanos;

l que os municípios sejam autônomos para alocar, nos seus orçamentos, recursos destinados às Fpics, mesmo para investimento 
   complementar em outro município;

l que sejam dadas condições de existência fiscal às RMs, podendo-se introduzir receitas a serem recolhidas pelo estado e pelos 
   municípios e creditadas na conta do Fundo Metropolitano;

l que sejam revisadas as transferências constitucionais aos municípios situados em RMs, alterando seus percentuais e para que esses 
   recursos possam ser alocados em planos, programas e projetos de interesse comum metropolitano;

l que sejam regulamentados os critérios para que os estados possam instituir RMs.

Os desafios da gestão compartilhada

A secretaria executiva de um colegiado (consórcio ou Conderm) deve assegurar todas as condições técnicas e operacionais deste 
colegiado. É ela que tem o papel de preparar a pauta e organizar e levar as questões prioritárias. O interesse metropolitano está 
acima do interesse local. Nunca haverá gestão compartilhada em colegiados em que não reina a perspectiva da comunidade 
integrada e com todos os municípios envolvidos. É papel da secretaria executiva a preparação de proposições de incontestável 
interesse comum. Ela tem o papel de fortalecer e reforçar a cultura do planejamento metropolitano.

Há duas situações críticas a serem consideradas na implementação de um sistema de gestão intergovernamental. Primeiramente, 
as negociações para que o Protocolo de Intenções seja bem acolhido pelos poderes executivos do estado e dos municípios e pelas 
respectivas casas legislativas. A atividade para apresentar e negociar o Protocolo de Intenções já poderia ser iniciada pela Agência 
Condepe/Fidem. Em segundo lugar, superado o processo legislativo de legitimação do consórcio público, iniciam-se os trabalhos da 
gestão compartilhada das Fpics.

(Continua)

Relatorio_Arranjos_Recife.indb   85 17/07/2015   09:12:15



86 Relatório de Pesquisa

(Continuação)

Teses e contrateses

Algumas teses/conceitos e verdades sobre a gestão metropolitana e outros pontos de vista:

Tese 1: Há três décadas o estado conduz a gestão metropolitana.

Ampliar o entendimento da gestão compartilhada do estado com os municípios.

Tese 2: Quando o interesse do estado está em jogo, o poder do governador se apequena em um colegiado com maioria numérica de 
prefeitos.

Este receio é sem fundamento. O interesse do estado nunca se contrapõe ao interesse metropolitano, que também é estadual.

Tese 3: Por ser exercida em um colegiado, a gestão metropolitana do interesse comum reduz o poder e a autonomia local do prefeito.

As cidades conurbadas têm condições intermunicipais, portanto seus prefeitos têm responsabilidades que transcendem ao próprio 
território.

Tese 4: O voto, com peso unitário para todos os conselheiros, nivela realidades heterogêneas e é prejudicial a alguns municípios e ao 
próprio estado.

O desafio é introduzir o processo de desenvolvimento homogêneo no seu território; o aparecimento de um modelo policêntrico, que 
advenha de oportunidades estratégicas geograficamente bem distribuídas (projetos territoriais estratégicos).

Tese 5: A prevalência do interesse comum metropolitano transfere para segundo plano as expectativas locais reclamadas pela 
população do município.

Temas que beneficiam a todos não significam frustrar outros interesses menos abrangentes.

Tese 6: O interesse comum se interpõe e limita a autonomia municipal.

O argumento da autonomia constitucional se interpõe ao interesse comum. Os municípios também são autônomos para discernirem 
sobre os interesses mútuos e comuns.

Tese 7: Diante da penúria financeira dos municípios, os contratos de rateio não têm perspectivas de real sucesso.

As RMs são as mais fortes economicamente. Muitas autoridades municipais optam por renúncia fiscal para não incomodar seus 
munícipes e eleitores com taxas e impostos. A penúria que muitos falam está baseada na cultura de benefícios. A busca tem de ser 
pelo equilíbrio regional. É necessário que os municípios mais ricos se disponham a participar técnica e financeiramente de ações que 
promovam este equilíbrio.

Cenário estratégico de negociação

A ideia de gestão associada parte do princípio de que todos os atores partilham desse desejo. O estado é o protagonista, mas tem 
de compreender a necessidade de os municípios serem ouvidos, para também se tornarem decisores. A estratégia de negociação é 
a transparência e a plena audiência das partes envolvidas e a busca da compreensão sobre o metropolitano. Nas transformações 
esperadas não se pode desprezar a perspectiva de adequação da própria Agência Condepe/Fidem, cuja estrutura (técnica e política) 
precisa ajustar-se às demandas do SGM intergovernamental.

Os municípios metropolitanos precisam de regras claras e objetivas para perceberem a iniciativa do estado e assim aceitarem a 
parceria intergovernamental.

ANEXOS CONTIDOS NO LIVRO

1. Modelos de Protocolo de Intenções

    Protocolo de Intenção Consórcio Público

    Protocolo de Intenção do Conderm

2. Legislação de Interesse Metropolitano

    Legislação Federal

    Legislação Complementar no 14 de 8 de junho de 1973

    Lei no 7.003 de 02 de dezembro de 1975

    Lei Complementar no 10 de 06 de janeiro de 1994

    Lei no 11.107 de 06 de abril de 2005

    Decreto no 6.017 de 17 de janeiro de 2007

    Lei no 13.363 de 13 de dezembro de 2007
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Missão do Ipea
Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro  
por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria 
ao Estado nas suas decisões estratégicas.
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