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1 INTRODUÇÃO1

Este relatório contextualiza, descreve e avalia os arranjos institucionais de gestão da Região 
Metropolitana (RM) de Fortaleza. Estes arranjos objetivam qualificar e direcionar as funções 
públicas de interesse comum (Fpics) dos municípios que compõem uma RM. Ou seja, 
eles procuram gerar condicionantes para que os processos de crescimento demográfico e 
econômico de cada município não ocorram de forma espontânea ao sabor do status quo 
adquirido e do oportunismo da reprodução do capital local, nem estejam desvinculados ou 
em revelia do contexto regional em que o município está inserido.

A análise dos instrumentos de gestão metropolitana faz-se bastante oportuna no caso 
específico de Fortaleza em vários aspectos. Primeiro, observam-se, nos últimos governos, 
incentivos governamentais direcionados principalmente às atividades industriais e turísticas 
na RM de Fortaleza, que formaram novos vetores de expansão espacial e precisam ser 
ordenados e planejados institucionalmente. Segundo, o estabelecimento de uma nova RM 
no Ceará – RM do Cariri –,2 cujos arranjos de gestão foram fortemente influenciados pelos 
da RM de Fortaleza, traz um ganho de escala e um oportunismo potencial de ajuste nestes 
próprios arranjos em face de suas análises de eficácia. Terceiro, novas institucionalidades 
estão também surgindo, como as agências de desenvolvimento, os consórcios públicos 
(CPs) e as parcerias público-privadas (PPPs), que devem ser incluídas formalmente no 
processo de gestão pública da RM de Fortaleza para que não sejam introduzidas em 
isolado do planejamento macrorregional. E, finalmente, ressaltam-se os eventos da Copa 
do Mundo e da Copa das Confederações, que expõem problemas históricos nas Fpics, 
como o de transporte e uso do solo, cujas resoluções em caráter emergencial precisam estar 
coadunadas com os ditames da boa governança estatutária.

Neste relatório, os mecanismos de gestão metropolitana serão avaliados no contexto 
atual, e, desta forma, é preciso, antes de tudo, descrever, mesmo que brevemente, o estágio de 
desenvolvimento em que se encontra a RM de Fortaleza, o que é feito na seção 2. As seções 
seguintes mostram a legislação de referência de criação e evolução da composição da RM de 
Fortaleza (seção 3); e as instâncias e instrumentos de gestão metropolitana (seção 4). A seção 
5 relata a experiência mais recente no uso destes instrumentos, seus respectivos processos de 
avaliação, além de pesquisas documentais e entrevistas com atores participantes da gestão pública.

2 CARACTERÍSTICAS DA RM DE FORTALEZA

A RM de Fortaleza é uma macrorregião de planejamento do estado do Ceará, sendo 
composta por quinze municípios, que cobrem uma área de 5.783,60 m2 (3,89% do estado), 
com uma população de 3.615.767 domiciliados (42,8% do estado)3 e um produto interno 
bruto (PIB) agregado de R$ 50,6 bilhões (65% do estado).4

1. Relatório elaborado com base em informações disponíveis até março de 2013.
2. Lei Complementar Estadual (LCE) no 78 de 2009. 
3. Dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
4. PIB para o ano de 2010, em valores correntes. 
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8 Relatório de Pesquisa

FIGURA 1
RM de Fortaleza como macrorregião de planejamento do estado

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 
autores para publicação (nota do Editorial).

Entre os municípios que compõem a RM de Fortaleza, é fácil verificar que a capital 
assume o papel de cidade líder na dinâmica dos processos sociais, econômicos e políticos. 
Esta macrocefalia metropolitana pode ser evidenciada em sua participação populacional 
(tabela 1), de renda (tabela 2) e nos próprios vetores de expansão socioespacial (figura 2).

TABELA 1
RM de Fortaleza: população dos municípios 

Municípios
População total

1991 % 2000 % 2010 % 

RM de Fortaleza 2.460.827 100,00 3.056.769 100,00 3.615.767 100,00

Aquiraz      46.305     1,88      60.469     1,98      72.628     2,01

Cascavel      46.507     1,89      57.129     1,87      66.142     1,83

Caucaia    165.099     6,71    250.479     8,19    325.441     9,00

Chorozinho      15.492     0,63      18.707     0,61      18.915     0,52

Eusébio      20.410     0,83      31.500     1,03      46.033     1,27

Fortaleza 1.768.637   71,87 2.141.402   70,05 2.452.185   67,82

Guaiuba      17.562     0,71      19.884     0,65      24.091     0,67

Horizonte      18.283     0,74      33.790     1,11      55.187     1,53

Itaitinga1      29.217     0,96      35.817     0,99

Maracanaú    157.151     6,39    179.732     5,88    209.057     5,78

Maranguape      71.705     2,91      88.135     2,88    113.561     3,14

Pacajus      31.800     1,29      44.070     1,44      61.838     1,71

Pacatuba      60.148     2,44      51.696     1,69      72.299     2,00

Pindoretama      12.442     0,51      14.951     0,49      18.683     0,52

São Gonçalo do Amarante      29.286     1,19      35.608     1,16      43.890     1,21

Fonte: Ipea.
Nota: 1 Município criado após 1991.
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9Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Fortaleza

Na tabela 1, por exemplo, observa-se apenas uma pequena redução da participação 
populacional de Fortaleza entre 2000 e 2010, que passou de 70,05% para 67,82%.

TABELA 2
RM de Fortaleza: PIB dos municípios 

Município

PIB municipal 

2000 2009

R$ 1 mil % R$ 1 mil %

RM de Fortaleza 14.766.576,00 100,00 43.301.222,00 100,00

Aquiraz      197.470,00     1,34      603.479,00     1,39

Cascavel      164.039,00     1,11      388.963,00     0,90

Caucaia      612.225,00     4,15   2.192.431,00     5,06

Chorozinho        29.586,00     0,20        78.035,00     0,18

Eusébio      303.431,00     2,05   1.081.127,00     2,50

Fortaleza 11.146.470,00   75,48 31.789.186,00   73,41

Guaiuba        23.540,00     0,16        82.031,00     0,19

Horizonte      234.426,00     1,59   1.067.819,00     2,47

Itaitinga        41.084,00     0,28      159.719,00     0,37

Maracanaú 1.346.162,00     9,12   3.534.385,00     8,16

Maranguape      202.347,00     1,37      643.603,00     1,49

Pacajus      246.574,00     1,67      464.258,00     1,07

Pacatuba      133.323,00     0,90      479.294,00     1,11

Pindoretama        22.520,00     0,15        76.976,00     0,18

São Gonçalo do Amarante        63.379,00     0,43      659.916,00     1,52

Fonte: Ipea.

Esta pequena redução da participação de Fortaleza no contingente populacional da RM 
também foi verificada em relação ao PIB (tabela 2). Em 2000, o município era responsável por 
75,48% do PIB da RM. Este percentual reduziu levemente para 73,41% em 2010. Entre os 
municípios que tiveram a participação aumentada, destacam-se Eusébio, com uma evolução 
de 21,95% na participação do PIB; Horizonte, com uma evolução de 55%; e São Gonçalo 
do Amarante, cuja evolução foi de 255%. Estes municípios representam rotas recentes de 
crescimento da metrópole e foram esquematizados como vetores de expansão socioespacial na 
revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDU-FOR) em 2003.

Paiva (2010) sintetiza estes vetores conforme a seguir.

1) Vetor 1 – ao longo da CE-060, relacionado ao polo formado pelo Distrito Industrial 
de Maracanaú e a construção dos conjuntos habitacionais. Trata-se do primeiro e mais 
antigo vetor de expansão da RM de Fortaleza (da década de 1970) e se insere nas tentativas 
de incrementar a atividade industrial nos moldes dos planejamentos governamentais, 
preconizados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por 
meio dos incentivos fiscais do Fundo de Investimento do Nordeste (Finor).

2) Vetor 2 – ao longo do eixo da BR-116, com vocação ligada às indústrias localizadas 
em Eusébio, Horizonte e Pacajus, a partir da década de 1980. A atratividade das 
indústrias foi assegurada pela guerra fiscal e inicia-se na década de 1990 uma 
tendência à desconcentração industrial, tanto na RM de Fortaleza como no estado, 
como é o caso da implantação de indústrias em Sobral e Juazeiro do Norte.

3) Vetor 3 – ao longo do eixo oeste, relacionado primeiramente aos conjuntos habitacionais 
do Araturi, Metrópole e Nova Metrópole, na área lindeira da BR-020, em Caucaia, 
reforçado posteriormente pelas ocupações de segunda residência em Icaraí e os fluxos 
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10 Relatório de Pesquisa

turísticos na praia do Cumbuco e, mais recentemente, pela implantação do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) no município de São Gonçalo do Amarante.

4) Vetor 4 – Ao longo da faixa litorânea leste, em direção aos municípios de Eusébio 
e Aquiraz, relacionados, sobretudo, ao turismo e à expansão das moradias mais 
abastadas condicionadas pelas potencialidades paisagísticas e ambientais. Há um 
processo crescente de substituição da segunda moradia pela moradia principal ao 
longo dos eixos da CE-040 e CE-025.

Atualmente, podem-se ainda destacar os quatros vetores de expansão metropolitana 
sugeridos em Smith (2001), que são fundamentais para o planejamento de políticas 
públicas (figura 2).

FIGURA 2
RM de Fortaleza: vetores de expansão socioespaciais

Fonte: Diógenes (2012).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 
autores para publicação (nota do Editorial).
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11Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Fortaleza

Percebe-se então que o atual quadro de metropolização de Fortaleza reforça o peso das 
atividades industriais e de turismo nesta dinâmica. A implantação do Cipp, a construção 
de grandes condomínios fechados e de grandes resorts turísticos, e a atração de empresas 
por meio de incentivos fiscais locais e estaduais são marcas deste novo contexto da RM de 
Fortaleza (figura 3).

FIGURA 3
RM de Fortaleza: características atuais

Fonte: Diógenes (2012).
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 
autores para publicação (nota do Editorial).

Vale destacar que, apenas em parte, estes novos elementos da metropolização passaram 
pelos tramites institucionalizados da gestão metropolitana estabelecida. O pensamento 
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articulado e especializado de gestão regional parece sempre perder espaço para o oportunismo 
econômico ou político da ocasião. Isto será discutido na avaliação dos instrumentos 
de gestão, mas pode também ser evidenciado na própria história da composição da RM de 
Fortaleza, que será vista a seguir.

3 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

A RM de Fortaleza foi criada por força de lei – Lei Complementar Federal (LCF) 
no  14/1973 – no começo da década de 1970 (8 de junho de 1973), sendo composta 
inicialmente por cinco municípios: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. 
O processo de evolução da composição dos municípios que formam a RM deu-se tanto por 
desmembramentos causados por emancipações políticas de distritos que pertenciam a estes 
municípios como por incorporação de novos municípios (figura 4).

Ainda sob lei federal (LCF no 52/1986), o primeiro ajuste institucional na composição 
da RM de Fortaleza ocorreu com a inclusão de Maracanaú, que havia se emancipado 
do município de Maranguape. Esta primeira adição foi representativa e impulsionou o 
incentivo ao desenvolvimento de polos industriais nos municípios vizinhos, sendo este um 
fator de grande influência na formação do atual quadro metropolitano de Fortaleza.

A partir da Constituição de 1988 (CF/1988), os estados começaram a formar 
e administrar as composições regionais de seus municípios, e, em 1991, com a Lei 
no 11.845/1991, a RM de Fortaleza foi modificada, com a inclusão de dois novos municípios, 
via desmembramento: Guaiuba (emancipado de Pacatuba) e Eusébio (desmembrado de 
Aquiraz). Também por desmembramento, o município de Itaitinga (cidade origem 
de Pacatuba) passou a compor a RM de Fortaleza em 1995, por meio da LCE no 3/1995.

Vale ressaltar que, nesse período, o estado passou a ser dividido geograficamente em 
RM e microrregiões, de forma que as modificações que ocorriam na composição da primeira, 
por fator de desmembramento, não afetavam a formação das segundas. No  entanto, a 
mudança, se ocorresse por meio de inclusão de novos municípios adjacentes, ocorreria nas 
duas regiões, por motivos óbvios.

A incorporação de novos municípios à área original da RM de Fortaleza ocorreu a partir 
de 1999, com as inclusões dos municípios de Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São Gonçalo 
do Amarante (LCE no 18/1999). Finalmente, a composição atual, de quinze municípios, foi 
complementada em 2009, com a adição de Pindoretama e Cascavel (LCE no 78/2009).

Na análise de alguns indicadores socioeconômicos, pode-se notar que a evolução 
da composição da RM de Fortaleza, por força de lei e sem critérios específicos, 
mostrou-se paradoxal em alguns aspectos. O Artigo 2o da LCE no 18/1999 afirma que 
um dos elementos necessários para a ampliação da RM é a “evidência ou tendência 
de conurbação”. No entanto, quando se investiga a taxa de urbanização das diferentes 
composições da RM de Fortaleza ao longo dos anos, verifica-se que a composição atual 
apresenta a menor taxa de urbanização (96,11%), enquanto a de 1986 apresentaria a 
maior taxa (97,55%) (gráfico 1). Ou seja, se continuasse com apenas os seis municípios 
integrantes em 1986, e não os quinze atuais, a RM de Fortaleza teria hoje uma taxa de 
urbanização maior, revelando que o processo de ampliação não entrou em sintonia com 
suas próprias diretrizes.
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13Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Fortaleza

FIGURA 4
RM de Fortaleza: evolução político-administrativa

Fonte: LCF no 14/1973, LCF no 52/1986, Lei Estadual no 11.845, LCE no 3/1995, LCE no 18/1999 e LCE 78/2009.
Obs.: Imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos 
autores para publicação (nota do Editorial).
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 1
RM de Fortaleza: evolução da taxa de urbanização para diferentes composições
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Fonte: Ipece.
Elaboração dos autores.

A falta de critérios mais específicos para mudanças na RM de Fortaleza já revela um 
pouco da ineficiência dos instrumentos de gestão, o que gera desconfianças quanto ao uso 
destes para a resolubilidade das demandas das Fpics.

3.1 Fpics

O atual arranjo institucional de gestão da RM de Fortaleza foi moldado pelas LCEs 
nos 18 (29/12/1999) e 34 (21/5/2003), que designaram os meios operacionais de gestão e 
definiram as Fpics. Na formulação destas por campos de atuação, alguns desdobramentos 
ocorreram em relação às originárias da LCF no 14/1973 (quadro 1).

QUADRO 1
Comparativo das Fpics: LCF no 14/1973 e LCE no 18/1999

Fpics por campos de atuação (LCF no 14/1973) Fpics por campos de atuação (LCE no 18/1999)

l planejamento integrado do desenvolvimento econômico  
   e social;
l saneamento básico, notadamente abastecimento de água e 
   rede de esgotos e serviço de limpeza pública;
l uso do solo metropolitano;
l transportes e sistema viário;
l produção e distribuição de gás combustível canalizado;
l aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição 
   ambiental, na forma que dispuser a lei federal; e
l outros serviços incluídos na área de competência do 
   Conselho Deliberativo por lei federal.

l no estabelecimento de políticas e diretrizes de desenvolvimento e de referenciais  
   de desempenho dos serviços;
l na ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento físico, 
   a estruturação urbana, no movimento de terras, no parcelamento, no uso e na 
   ocupação do solo;
l no desenvolvimento econômico e social, com ênfase na produção e na geração de 
   emprego e distribuição de renda;
l na infraestrutura econômica relativa, entre outros, a insumos energéticos, 
   comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, ferrovias;
l no sistema viário de trânsito, nos transportes e no tráfego de bens e pessoas;
l na captação, na adução e na distribuição de água potável;
l na coleta, no transporte, no tratamento e na destinação final dos esgotos sanitários;
l na macrodrenagem das águas superficiais e no controle de enchentes;
l na destinação final e no tratamento dos resíduos sólidos;
l na política da oferta habitacional de interesse social;
l na educação e na capacitação dos recursos humanos;
l na saúde e na nutrição; e
l na segurança pública.

Fonte: LCF no 14/1973 e LCE no 18/1999.
Elaboração dos autores.

Nota-se, neste comparativo, um maior detalhamento de funções específicas como também 
a inclusão de novos serviços como a preocupação com insumos energéticos diversificados e a 
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15Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Fortaleza

evidência da necessidade de um sistema de cobrança de resultados das próprias funções. Este 
último ponto é ressaltado na definição das Fpics contidas no Artigo 3o da LCE no 18/1999:

Art. 3o. As funções públicas de interesse comum, de que trata o Art. 1o desta Lei, compreendem:

a) planejamento, a nível global ou setorial, de questões territoriais, ambientais, sociais e 
institucionais;

b) execução de obras e implantação, operação e manutenção de serviços públicos;

c) supervisão, controle e avaliação da eficácia da ação pública metropolitana.

Vale destacar que estas mesmas especificações das Fpics foram utilizadas quando do 
estabelecimento da RM do Cariri, também no estado do Ceará, na LCE no 78/2009. Ou 
seja, não apenas as mesmas especificações de funções permaneceram para a RM de Fortaleza 
como também serviram de referencial para a formação de uma nova RM no Ceará.

4 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

Cabe aos estados definir seus arranjos institucionais para a gestão de suas RMs, com o intuito 
de determinar o melhor processo de oferta de serviços para as Fpics. Observa-se, hoje, entre 
os entes brasileiros, uma variedade de arranjos tanto em relação ao organograma funcional 
quanto na utilização de instrumentos de gestão e formas de deliberação institucional das 
questões metropolitanas. Neste rol, encontram-se estados que conservam ou constituem órgãos 
específicos voltados para a gestão metropolitana, como também aqueles que incorporaram as 
funções de gestão em suas secretarias afins. Este último é o caso da RM de Fortaleza.

4.1 Instâncias de gestão metropolitana

A RM de Fortaleza encontra-se hoje sem um órgão estadual especializado e independente de 
planejamento, deliberação e execução de políticas voltadas para as questões metropolitanas. 
Entre 1973 e 1991, este órgão foi a Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza 
(Aumef ), que foi instituída pela Lei Estadual no 9.800, de dezembro de 1973, e extinta 
pela Lei no 11.831, de julho de 1991.

Enquanto vigente, a Aumef era constituída por um Conselho Deliberativo e um 
Conselho Consultivo, que deveriam atuar em forma de colegiado. Cada um destes 
conselhos era composto da seguinte maneira:

• Conselho Deliberativo – prefeitos dos municípios da RM de Fortaleza, superintendente 
da Aumef, secretário de Planejamento e Coordenação, que o presidia, e secretário 
executivo indicado pelo governador; e

• Conselho Consultivo – secretários de Planejamento dos municípios da RM de 
Fortaleza, superintendente da Aumef, e secretário executivo indicado pelo governador.

Alguns planos e projetos importantes foram elaborados por esta autarquia, que, de 
início, era responsável também pela elaboração dos planos diretores dos municípios da 
RM de Fortaleza e pelo Plano Geral de Desenvolvimento Urbano Integrado. Entre outros 
planos, podem ser citados: o Plano Diretor de Assentamentos, de 1976; o Plano Operativo 
da RM de Fortaleza, de 1977; o Plano de Estruturação Metropolitana (PEM), de 1988; o 
Plano de Ação Imediata de Transportes e Tráfego (Paitt), de 1981; o Plano de Transporte 
Coletivo (Transcol), de 1982; e o Plano Diretor de Transporte Urbano da RM de Fortaleza 

Relatorio_Arranjos_Fortaleza.indb   15 11/09/2015   14:50:39



16 Relatório de Pesquisa

(PDTU), de 1983. Enquanto os três primeiros planos objetivaram o desenvolvimento 
urbano de cada município obedecendo a uma organização físico-territorial, os demais 
procuraram facilitar o sistema de transportes em toda a RM de Fortaleza.

Embora esta forma de aparelhamento da gestão metropolitana tenha facilitado 
planejamento e deliberações macrorregionais, é importante destacar o contexto em que 
estas foram realizadas. Principalmente na década de 1970, a imposição institucional do 
regime político e uma grande disponibilidade de recursos da União aliviavam tradicionais 
restrições das ações planejadas institucionalmente para as questões metropolitanas.

Nessa primeira fase, respaldadas pelo forte componente autoritário do modelo de planejamento e 
gestão, as regiões metropolitanas contavam com uma estrutura institucional e uma disponibilidade 
de recursos financeiros oriundos da União que permitiram a implementação de vários projetos, 
especialmente na área de saneamento básico, transporte e tráfego urbano. Com a crise financeira que 
se abate sobre o país nos anos 1980 e o início do processo de mobilização contra a ordem vigente e 
em favor da redemocratização, as brechas institucionais e as fragilidades do sistema de planejamento 
metropolitano são explicitadas. A escassez de recursos públicos tem como consequência imediata 
o estancamento dos investimentos federais nas grandes metrópoles, culminando com o desmonte 
do aparato de organismos metropolitanos que atuavam na promoção do desenvolvimento urbano 
(Azevedo e Mares Guia, 2004, p.100 apud Diógenes, 2012, p. 140-141).

Outro fator importante deste período de atuação da Aumef é que já se observava a 
falta de interesse dos prefeitos da RM de Fortaleza em participar de maneira cooperativa do 
Conselho Deliberativo, o que dificultava as ações deste (Ceará, 2009). Este fator se repete 
atualmente em vários conselhos das RMs mostrando que o protagonismo ou desinteresse 
dos prefeitos nas discussões do Conselho Deliberativo é componente independente do 
organograma administrativo, o que demanda bastante habilidade de seus presidentes na 
coordenação dessas discussões.

Após a extinção da Aumef, as responsabilidades pela gestão metropolitana passaram 
para as secretarias estaduais, que tinham raio de ação para todo o estado, ficando a RM de 
Fortaleza sem uma entidade exclusiva de planejamento e deliberação.

A LCE no 18/1999 estabeleceu o último marco legal do sistema de gestão da RM de 
Fortaleza. Entre as principais resoluções neste sentido, estabeleceu-se a criação do Conselho 
Deliberativo da Região Metropolitana de Fortaleza (CDM) e do Fundo de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Fortaleza (FDM). Nota-se, portanto, que, da estrutura anterior, 
manteve-se o Conselho Deliberativo, mas se extinguiu o Conselho Consultivo, dado que 
o mesmo não foi reportado na referida lei. Foi estabelecido, então, a partir de 1999, o 
posicionamento no organograma da gestão da RM de Fortaleza (figura 5).

FIGURA 5
RM de Fortaleza: posicionamento no organograma da gestão a partir de 1999

CDM Governador

Secretaria estadual

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) – 1999-2003

Secretaria do Desenvolvimento Local 

e Regional (SDLR) – 2003-2007

Secretaria das Cidades (SCidades) – 2007-atual

Elaboração dos autores.
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No entanto, destaca-se que o CDM da RM de Fortaleza se encontra hoje inoperante, 
e sua própria existência legal pode ser questionada à luz das modificações institucionais que 
ocorreram nas secretarias às quais o CDM estaria vinculado, como se observa na próxima seção.

4.2 Instrumentos de planejamento e gestão metropolitana

O CDM da RM de Fortaleza foi criado para promover o desenvolvimento articulado dos 
municípios que a compõem. Entre as suas atribuições específicas, a LCE no 18/1999 reporta:

I- aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU da RMF e todos os 
demais planos, programas e projetos indispensáveis à execução das funções públicas 
de interesse comum metropolitano;

II- definir as atividades, empreendimentos e serviços admitidos como funções de 
interesse comum metropolitano;

III- criar Câmaras Técnicas Setoriais, estabelecendo suas atribuições e competências;

IV- elaborar seu regimento interno;

Uma característica importante da composição do CDM segundo a Lei no 18/1999 
é que seus membros são da administração estadual (secretarias estaduais) ou municipal 
(representantes dos governos dos municípios que fazem parte da RM de Fortaleza). Ou seja, 
estabeleceu-se por lei que a sociedade civil, em suas várias representações de classes, não 
teria representantes diretos na composição do CDM. Os ajustes nesta lei (LCE no 34/2003) 
e sua transcrição para a criação da RM do Cariri (LCE no 78/2009) não modificaram esta 
composição formal dos conselhos.

As secretarias estaduais de vinculação direta do CDM no Ceará foram se modificando 
de acordo com a formatação administrativa dos governos estaduais eleitos (quadro 2).

QUADRO 2
RM de Fortaleza: evolução da vinculação e composição do CDM 

Lei/Ano LCE no 18/1999 LCE no 34/2003 Lei no 13.875/2007

Secretarias estaduais 
vinculadas ao CDM

Seinfra SDLR SCidades

Membros do CDM
Seinfra, Secretaria do Planejamento e 
Coordenação do Ceará (Seplan), prefeitos 
municipais da RM de Fortaleza 

SDLR, Seplan, prefeitos municipais 
da RM de Fortaleza

SCidades, Secretaria do Planejamento 
e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), 
prefeitos municipais da RM de Fortaleza

Presidente Titular da Seinfra Titular da SDLR Titular da SCidades

Elaboração dos autores.

Em 1999, o presidente do CDM era o titular da Seinfra. Com a criação da SDLR, 
em 2003, a presidência do CDM passou para o titular desta secretaria, sendo esta mudança 
registrada na LCE no 34/2003. Esta mudança na lei foi a última com tratamento formalizado 
versando sobre a composição do CDM da RM de Fortaleza.

A mudança de nomenclatura da SDLR para a SCidades foi registrada na Lei 
no 13.875/2007. No entanto, não houve modificações textuais nesta ou em leis subsequentes 
formalizando os membros e a presidência do CDM, tampouco a extinção formal deste 
conselho nos moldes estabelecidos na LCE no 34/2003. Portanto, a atual composição e 
presidência do CDM é resultado dedutivo/residual das mudanças na estrutura administrativa 
do governo do estado. Ou seja, para os fins de governança metropolitana, o CDM da RM 
de Fortaleza ainda seria o órgão de referência institucionalizado, e sua composição legal por 

Relatorio_Arranjos_Fortaleza.indb   17 11/09/2015   14:50:39



18 Relatório de Pesquisa

assimilações de funções entre secretarias seria aquela expressa na última coluna do quadro 2. 
No entanto, até mesmo o caráter legal desta estrutura pode ser questionado, uma vez que 
não foi expresso em lei. A SCidades, em seu diagnóstico, chamou essa situação de “limbo 
institucional”(Ceará, 2009).

Além dos membros do conselho, outro cargo importante criado pela LCE no 18/1999 
e modificado pela LCE no 34/2003 dentro do CDM é o de secretário. A este, cabem as 
seguintes tarefas além de secretariar as reuniões do conselho:

• adotar as providências necessárias ao cumprimento das resoluções do CDM da RM 
de Fortaleza, sempre mediante a articulação com as entidades e órgãos públicos de 
interesse comum, no âmbito metropolitano;

• assessorar o CDM da RM de Fortaleza por meio de subsídios técnicos à formulação de 
políticas e diretrizes, estudos, pesquisas e planos de interesse para o desenvolvimento 
metropolitano;

• proceder à compatibilização das propostas anuais de investimentos necessários 
à consecução do desenvolvimento metropolitano, para viabilizar técnica e 
institucionalmente esses investimentos;

• dar apoio técnico e organizacional aos poderes municipais, em particular à 
compatibilização dos planos municipais com o interesse metropolitano;

• proceder às atividades de promoção dos serviços técnicos especializados relativos à 
construção do sistema de informações, unificação das bases cadastrais e cartográficas 
e manutenção do sistema de dados socioeconômicos, territoriais, ambientais e 
institucionais da RM de Fortaleza; e

• a avaliação da eficácia das ações de interesse metropolitano, em especial das Fpics.

O responsável por este cargo importante de apoio técnico, operacional e avaliativo em 
1999 era o diretor do Departamento de Políticas Urbanas da Seinfra. Em 2003, este cargo 
passou para a Coordenadoria de Políticas Urbanas da SDLR, e finalmente, por afinidade de 
funções, hoje pertence à Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano e Territorial da SCidades.

Vale destacar que, quando da constituição da RM do Cariri, em 2009, a composição do 
conselho desta região previu um maior número de participantes das secretarias estaduais,5 
além dos prefeitos de cada município integrante. Nesse sentido, a atual composição do 
CDM da RM de Fortaleza faz-se por substituição dedutiva de rubrica das secretarias 
estaduais na Lei no 34/2003 e, em outra configuração mais atualizada, poderia incluir 
não apenas componentes de outras secretarias estaduais, como também a participação de 
entidades representativas da sociedade civil.

Assim como o CDM, o FDM da RM de Fortaleza ainda não foi extinto 
institucionalmente. O órgão deveria funcionar como o principal instrumento de realização 
de serviços para as Fpics, compreendendo entre estes:

• atividades de planejamento de desenvolvimento da RM de Fortaleza;
• gestão de negócios relativos à RM de Fortaleza;
• execução de Fpics no âmbito metropolitano;
• execução e operação de serviços urbanos de interesse metropolitano;

5. Secretários das seguintes secretarias: SCidades (presidente), Seplag, Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Seinfra, Secretaria 
do Turismo (Setur), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (Cede), e 
Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam). 
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• execução e manutenção de obras e serviços de interesse da RM de Fortaleza; e
• elaboração de planos e projetos de interesse metropolitano.

O fundo, no entanto, nunca foi alimentado, mesmo tendo a possibilidade de captação 
em várias fontes de recursos como estabelece a LCE no 18/1999:

• recursos orçamentários destinados pela União, pelo estado e pelos municípios que 
integram a RM de Fortaleza;

• recursos de operação de crédito com entidades nacionais e internacionais;
• recursos provenientes de retorno financeiro de empréstimos e subempréstimos para 

investimentos em obras, serviços e projetos de interesse metropolitano;
• renda auferida com a aplicação de seus recursos no mercado financeiro;
• transferências a fundo perdido proveniente de entidades públicas ou privadas 

nacionais e internacionais; e
• recursos provenientes de outras fontes.

Também por desígnio funcional indutivo da LCE no 34/2003 e Lei Estadual 
no  13.875/2007, a movimentação financeira do FDM seria realizada em conjunto 
pelos secretários da SCidades e Seplag, que também são responsáveis pelo Fundo de 
Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri (FDMC).

Embora a gestão estruturada da RM de Fortaleza por meio do CDM esteja inoperante 
desde 2004, várias ações de planejamento urbano e regional foram realizadas pelo governo 
do estado nos últimos anos. Apesar de algumas terem sido discutidas, a efetivação delas não 
passou por deliberação formal do conselho, muito menos fizeram parte de um conjunto 
de empreendimentos contidos em um Plano Diretor Metropolitano, que sequer foi 
elaborado. Outros projetos e empreendimentos importantes foram inseridos na RM e são 
apresentados a seguir (Ceará, 2009).

4.2.1 Plano Estratégico da RM de Fortaleza (Planefor)

Foi uma importante tentativa de planejamento integrado voltado para a RM de Fortaleza ainda 
na década de 1990. Foi criado por iniciativa do setor privado empresarial – Centro Industrial 
do Ceará (CIC), Câmara dos Diretores Lojistas do Ceará (CDL), Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec) e Federação do Comércio do Ceará (Fecomércio) –, e tratava-se de 
um plano de compromissos entre o poder público e a sociedade (que também deveria ser 
representada por associações, movimentos comunitários e outras organizações sociais), para 
identificação e seleção de ações e projetos buscando o desenvolvimento da região.

Este plano de intenções ganhou representatividade junto ao CDM da RM de 
Fortaleza, porém sem repercussão institucional para a formatação do planejamento 
integrado para esta região.

4.2.2 Trem Metropolitano de Fortaleza (Metrofor)

O projeto para o Metrofor começou a ser moldado ainda no tempo da autarquia 
metropolitana (Aumef ) na década de 1980, tendo suas obras iniciadas apenas recentemente, 
nos anos 2000. O trem metropolitano deve atender diariamente a cerca de 485 mil 
passageiros localizados principalmente nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, 
Maranguape e Pacatuba. Além de proporcionar uma diminuição do tempo de viagem entre 
casa e trabalho, o Metrofor deve possibilitar, ainda, a redução da poluição ambiental, do 
congestionamento das vias urbanas e dos acidentes de trânsito.
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Por sua importância, este projeto foi discutido tanto na Câmara Técnica de Transporte 
quanto no próprio CDM, percorrendo, portanto, as instâncias disponíveis de gestão 
metropolitana no final da década de 1990. Ainda neste caso, as discussões não geraram 
deliberações efetivas que modificassem o projeto ou o seu planejamento.

Há outros projetos importantes citados em atas do CDM, mas sem registros de 
análises em câmaras técnicas especializadas, conforme se vê adiante.

4.2.3 Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos 
         (Prourb)

Este projeto constituiu-se no principal instrumento da política urbana do estado, compilando 
ações nas áreas de planejamento urbano, desenvolvimento institucional (estado e prefeituras), 
implantação de obras estruturantes para a dinâmica regional e de infraestrutura para as áreas 
carentes. Embora tenha beneficiado onze municípios da RM de Fortaleza, o Prourb não tinha 
ação exclusiva para a região, mostrando, de outra forma, um viés de fortalecimento de cidades 
estratégicas no interior, no intuito de reduzir a macrocefalia econômica e estrutural da RM de 
Fortaleza, ou, mais especificamente, de Fortaleza. Embora este planejamento inter-regional 
com enfoque redistributivo seja importante, não deve ocorrer com o ônus da fragmentação 
institucional da governança intrarregional, principalmente quando se trata de RMs onde há 
grande concentração populacional.

4.2.4 Cipp

Trata-se de uma das principais ações estratégicas de desenvolvimento socioeconômico do 
estado do Ceará, pois compreende a consolidação de um complexo industrial, formado 
sobretudo por indústrias de base que devem impulsionar toda a matriz produtiva do estado. 
Está vinculado a um porto oceânico moderno e competitivo, configurando uma Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) com localização estratégica no Nordeste do Brasil.

O planejamento do complexo ocorreu durante a década de 19906 e teve sua inauguração 
em março de 2002. Está localizado na RM de Fortaleza, na divisa dos municípios de 
Caucaia e São Gonçalo do Amarante e distante cerca de 60 km de Fortaleza. Embora vários 
planos e estudos tenham sido estruturados para dimensionar o impacto ambiental e urbano 
que ocorreria quando em pleno funcionamento,7 nenhum fórum metropolitano abrigou as 
discussões, muito menos deliberações corretivas ou de monitoramento.

Outros programas setoriais e equipamentos que passaram à margem da estrutura 
formal de governança metropolitana, mas que foram e/ou continuam sendo importantes 
para a evolução da RM de Fortaleza são o Plano Diretor de Habitação do Estado do Ceará,8 
o Programa de Infraestrutura Básica em Saneamento de Fortaleza (Sanear I), o Programa 
de Infraestrutura Básica em Saneamento do Estado do Ceará (Sanear II),9 o Programa de 

6. O Cipp constituiu um dos projetos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Sustentado do Ceará (1995-1998) e, no âmbito nacional, 
fez parte dos programas Brasil em Ação e Avança Brasil. 
7. Ver o Plano de Estruturação Urbano-Regional da Área de Influência do Cipp e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Cipp 
(Ceará, 2009). 
8. Identificação e proposta de correção das carências habitacionais, além de um novo modelo de gestão e monitoramento nesta área. 
9. Projeto para a melhoria significativa de todo o sistema de cobertura de água e esgoto em todo o estado, com obras também voltadas 
para o tratamento de resíduos sólidos. 
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Desenvolvimento do Turismo (Prodetur),10 o Centro Muntifuncional de Feiras e Eventos 
(Centro de Eventos),11 e as obras da Copa.12

Vale destacar, ainda, o Projeto de Melhorias Urbana e Ambiental do Rio Maranguapinho 
(Promurb Maranguapinho) e o Projeto Rio Cocó, que ganharam suas próprias estruturas 
de governanças (criação, implementação e monitoramento) dentro da SCidades. Ambos 
envolvem ações de barragem, dragagem e urbanização paisagística às margens dos rios, como 
também remoção de famílias em áreas de risco e acomodação em habitações de interesse 
social construídas. Estes dois últimos projetos ainda estão ativos constando no próprio Plano 
Plurianual (PPA) para o período de 2012-2015. Juntamente com outras intervenções na 
RM de Fortaleza, os projetos foram pensados como intervenções locais, sem uma articulação 
metropolitana dentro do próprio estado, e muito menos entre os municípios.

4.3 Orçamento e financiamento (PPA)
A participação da RM de Fortaleza no orçamento estadual (PPA) do período 2012-2015 teve 
um acréscimo em relação ao período anterior (2007-2011), impulsionado, principalmente, 
pelas demandas relacionadas à realização da Copa de 2014. A melhoria da mobilidade 
urbana aparece como prioridade nesse contexto, realizada por meio de ações como a 
implantação do trem metropolitano, do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), de estações 
de metrô, do arco rodoviário, entre outros. Já na área de desenvolvimento urbano, a RM 
vem com duas grandes ações já citadas, o Projeto Rio Cocó e o Promurb Maranguapinho, 
juntamente com outras obras relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) para melhorias do saneamento ambiental e habitacional (quadro 3).

Embora tenha ocorrido um aumento substancial do orçamento para a RM de 
Fortaleza, todos os programas citados foram discutidos em instâncias outras que não a do 
CDM, dado que este teve sua última reunião protocolada em 2004. Ou seja, as intervenções 
ocorrem na região sem que sejam planejadas.

QUADRO 3
RM de Fortaleza: programas para as Fpics − PPA 2012-2015

Fpics Ação/Programa
Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2012 
RM de Fortaleza

PPA 2012  
Ceará

PPA 2012-2015  
Ceará

003 - Transporte e 
logística do estado do 
Ceará

14.159 - Obras complementares. Companhia de Integração 
Portuária do Ceará (Cearaporto)

       4.800.000 

  1.015.078.691   8.181.112.774 

14.171 - Implantação e operação do Metrofor - Linha Leste 19.999.999,70 

14.360 - Implantação do Arco Rodoviário Metropolitano        8.000.000 

14.777 - Construção da ponte estaiada        7.000.000 

14.779 - Estação do metrô - obras      12.540.618 

14.780 - Projeto de Modernização Tecnológica (Promotec) - 
aquisições de equipamentos

     33.000.000 

19.791 - Implantação do Metrofor - 1º Estágio - Linha Sul      62.949.222 

19.840 - Implantação do Metrofor - 1º Estágio - Linha Sul      42.314.000 

14.171 - Implantação e operação do Metrofor - Linha Leste  

19.855 - VLT Parangaba/Mucuripe - obras    114.029.947 

Outros    588.929.826 

Total    873.563.613 

(Continua)

10. Fortalecimento estrutural (sistema viário, equipamentos urbanos, aeroporto e proteção ambiental) dos corredores turísticos do estado. 
11. Megaestrutura inaugurada em 2012 para atrair grandes eventos, visando fomentar o turismo de negócios e dinamizar a cadeia 
turística de modo geral.
12. Reforma do estádio de futebol e obras de mobilidade urbana contidas na matriz de responsabilidade dos municípios que irão sediar 
partidas da Copa do Mundo de 2014. 
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(Continuação)

Fpics Ação/Programa
Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2012 
RM de Fortaleza

PPA 2012  
Ceará

PPA 2012-2015  
Ceará

031 - Desenvolvimento 
urbano

14.343 - Projeto Cocó - urbanização de áreas        9.431.124 

     144.809.892      673.654.062 

19.767 - PAC - melhoria urbana e ambiental do rio 
Maranguapinho

      53.229.721 

19.771 - Projeto Rio Cocó - implantação de barragem e dragagem      44.913.854 

Outros        6.643.151 

Total    114.217.850 

Fpics Ação/Programa
Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2012 
RM de Fortaleza

PPA 2012  
Ceará

PPA 2012-2015  
Ceará

032 - Saneamento 
ambiental

19.845 - Estruturação de abastecimento de água em localidades 
urbanas

     76.368.661 

     330.824.290   1.208.910.664 

19.849 - Estruturação de esgotamento sanitário em localidades 
urbanas

   114.624.285 

19.854 - Gestão de saneamento      22.620.926 

Outros             79.500 

Total    213.693.372 

033 - Habitacional

13.840 - Projeto Rio Cocó - construção de habitações de interesse 
social - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

     31.400.000 

     245.613.627      778.307.849 

13.882 - Promurb/Maranguapinho - construção de habitações de 
interesse social - PAC

     87.882.154 

13.924 - Projeto Dendê - construção de habitações de interesse 
social

     72.354.796 

14.112 - Pró-Moradia - construção de habitações de interesse 
social

     18.220.000 

Outros        9.812.298 

Total    219.669.248 

  Total 6.456.438.668 18.315.354.948 81.847.178.412 

Fonte: PPA 2012-2015 e Seplag/Ceará.

5 AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA DA RM DE 
   FORTALEZA

Os gastos orçados e executados em programas do PPA atual que beneficiam a RM de 
Fortaleza só se configuram como tal por rubrica relacionada à incidência no município 
beneficiado. Ou seja, todos os gastos não foram pensados, concatenados e direcionados 
institucionalmente para a RM, mas para os municípios que a compõem, via secretarias 
estaduais responsáveis e muitas vezes independentes. A macrogovernança da RM de 
Fortaleza, em sua forma deliberativa, foi substituída pela análise pontual dos projetos que 
tratam das Fpics. O CDM, que deveria ser protagonista no desenvolvimento articulado 
destes e de outros projetos, tem sua existência hoje questionada até mesmo do ponto de 
vista legal, como visto anteriormente.

A inexistência do CDM, hoje, é o principal indicativo de falha institucional dos 
arranjos de gestão da RM de Fortaleza. A sua revitalização, entretanto, não garantiria 
um melhor uso dos recursos públicos se as dificuldades que o levaram a terminar suas 
atividades forem sistêmicas. Neste ponto, faz-se importante investigar a atuação do CDM 
na tentativa de identificar suas falhas e acertos.
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5.1 Atuação do CDM da RM de Fortaleza

A análise da atuação do CDM de Fortaleza é uma aproximação para a avaliação do sistema 
de gestão instalado. Ressalta-se, então, que existe uma avaliação para um estudo de caso, 
dado que o mesmo sistema de conselho, em outro contexto temporal ou institucional, 
poderia obter resultados diferentes. Para a análise de atuação do conselho, foram coletadas 
informações de atas, regimentos e resoluções do conselho, assim como referenciais 
bibliográficos sobre o tema, entre os quais se destaca o diagnóstico de governança da 
secretaria estadual responsável. Ademais, entrevistas não estruturadas foram realizadas 
com atores públicos da esfera estadual, disponíveis para complementar e/ou corrigir 
interpretações equivocadas ou incompletas dos documentos.

Os documentos encontrados relacionados às reuniões do CDM foram os 
seguintes: i) regimento interno; ii) atas de reuniões do conselho e de câmaras técnicas; 
e iii) resoluções. Vale destacar que todos os documentos encontrados, com exceção das 
resoluções, estão em forma de minutas e sem as assinaturas requeridas, o que põe em 
dúvida seu valor legal. No entanto, mesmo que informais, os documentos funcionam 
como registros de acontecimentos e intenções do CDM, o que é importante para este 
relatório de análise de gestão.

Uma análise geral das atas mostra esforços nas buscas pela regulamentação da atuação 
do próprio CDM e pela criação das câmaras técnicas setoriais, e apenas uma apresentação de 
projeto para discussão e análise no pouco tempo de atuação do CDM. Embora o regimento 
interno disponível do CDM sugerisse pelo menos seis reuniões anuais, a frequência com 
que ocorreram foi bem menor.

A primeira ata, de 13/8/2001, mostra uma proposta inicial de criação de quatro 
câmaras técnicas setoriais: a de desenvolvimento social, a de desenvolvimento econômico, 
a de desenvolvimento urbano e meio ambiente, e a de desenvolvimento institucional. Esta 
proposta foi ratificada na segunda reunião (19/11/2001), porém, modificada na terceira 
reunião protocolada, que aconteceu quase três anos depois (26/8/2004). Nesta, duas câmaras 
técnicas foram aprovadas (Câmara Setorial de Transporte Urbano e Mobilidade Urbana, e 
Câmara Técnica de Habitação), sendo a diminuição do número de câmaras justificada na 
concentração de esforços e maior objetividade. Ressalta-se, ainda, que somente a Câmara 
de Transportes foi efetivamente implementada, com a definição dos entes participantes 
(sociedade civil e entidades de classes incluídas) e com o registro de pelo menos uma reunião 
(30/3/2005) evidenciando a apresentação de um projeto de mobilidade urbana (Metrofor).

Quanto ao andamento das reuniões registradas, nota-se a participação recorrente 
dos representantes municipais (prefeitos), o que demonstra, por um lado, uma boa 
representatividade local nas discussões, mas, por outro, a necessidade de um presidente de 
conselho com habilidade suficiente para diluir protagonismos desvirtuados.

Uma preocupação também registrada em ata por parte dos conselheiros é com a 
disponibilidade de recursos para os investimentos. O FDM, mesmo tendo sido regularizado, 
nunca foi alimentado, o que foi desestimulando a participação no CDM até o ostracismo.

Portanto, até mesmo em seu pouco tempo de vigência, o CDM não mostrou ser efetivo 
em tratar as questões metropolitanas de maneira adequada e com resolubilidade. No entanto, 
é preciso entender que boa parte da falha registrada nesse sentido deve-se mais à falta de 
uma estrutura de apoio para o CDM do que à forma como este instrumento de gestão foi 
formalizado. É relato comum aos que já analisaram a atuação do CDM que “a inexistência 
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de recursos financeiros específicos para a RMF e de uma Secretaria Executiva devidamente 
estruturada e aparelhada para dar suporte à atuação do conselho, bem como a falta de efetivação 
das referidas câmaras contribuíram para a baixa performance do CDM” (Ceará, 2009).

É também notório que um espaço de diálogo entre a sociedade e o poder público 
para debater os diversos problemas da RM é necessário, uma vez que estes problemas não 
reconhecem fronteiras municipais, e que as próprias ações e políticas individuais neste meio 
podem ser fonte ou combustível de externalidades espaciais. Em um contexto de grande 
transformação, em que se observa o fortalecimento da atividade industrial de base, a guerra 
fiscal como instrumento de atração de empresas, o estímulo ao comércio internacional e 
ao turismo, e um grande crescimento das atividades de construção civil e imobiliária, os 
instrumentos de governança metropolitana deveriam ser ainda mais fortalecidos.

6 CONCLUSÃO

O processo de desmonte do sistema de planejamento das questões metropolitanas 
ocorreu no Brasil a partir da década de 1990, sendo um resultado adverso do processo de 
descentralização administrativa. Analisando os efeitos da CF/1988, neste aspecto, Balbim 
et al. (2011) afirmam:

com a valorização concomitante do poder municipal e, principalmente, as falhas de articulação 
entre as três esferas de governo e as deficiências nas relações intergovernamentais, expressando os 
problemas do federalismo brasileiro, a gestão metropolitana no Brasil entrou, a partir de 1988, em 
um processo de enfraquecimento e desarticulação.

A forma como os estados começaram a desmontar os arranjos de gestão vigentes 
variaram ao sabor das prioridades elencadas pelos governadores e pela restrição fiscal 
destes. No caso da RM de Fortaleza, o desmonte ocorreu em duas etapas culminando em 
uma situação atual de desamparo e até mesmo questionamento sobre a validade legal dos 
instrumentos de gestão. Em um primeiro momento, o órgão que cuidava exclusivamente 
das questões metropolitanas foi extinto, sendo suas funções absorvidas pelas secretarias 
afins, que passaram a contar com dois instrumentos de gestão metropolitana: o CDM 
e o FDM. Apesar da regulamentação, a atuação efetiva desses instrumentos no trato 
das questões metropolitanas passou de marginal para nula no decorrer dos anos 2000, 
caracterizando a situação atual de governança institucional da RM de Fortaleza.

É importante que este “limbo” institucional da gestão metropolitana da RM de 
Fortaleza seja revertido. E, nesse processo, é preciso considerar que antigos arranjos de 
gestão podem não ter a eficácia esperada para tratar os problemas de hoje. Tampouco se 
deve presumir que novos instrumentos de ação pública, como os CPs e as PPPs, sejam 
isoladamente capazes de contingenciar os crescentes problemas da metrópole.

A oportunidade é para trocas de experiências com outras RMs que possuem arranjos 
de governança diferenciados e eficazes, a fim de que possam contribuir para a formulação 
de um arranjo específico para a RM de Fortaleza. 
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