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1 INTRODUÇÃO

O estudo exposto neste relatório pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried 
Emanuel Heuser (FEE), com o apoio da Fundação Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional (Metroplan), faz parte do Projeto Governança Metropolitana 
no Brasil, desenvolvido no âmbito do Termo de Cooperação Técnica com o Ipea. Este 
relatório apresenta o Componente I da pesquisa e seus desdobramentos, nos quais 
foram desenvolvidos os aspectos referentes à caracterização do Arranjo Institucional de 
Gestão da região metropolitana de Porto Alegre (RM de Porto Alegre) e a avaliação da 
governança metropolitana nesse espaço.

A governança pública pode ser entendida como um aspecto instrumental da 
governabilidade, enquanto a governabilidade diz respeito à capacidade política do 
governo em agregar interesses e a governança se refere à capacidade financeira, gerencial 
e técnica do governo para formular e implementar as políticas públicas, colocando em 
prática as metas coletivas definidas pelo programa de governo, legitimado pelos cidadãos. 
Assim, enquanto a governabilidade se refere às condições de legitimidade, necessárias 
para um governo realizar transformações, a governança se refere à capacidade de ação 
do Estado para transformar políticas em realidade (Araújo, 2002).

A metropolização vem se configurando como uma tendência de organização do 
espaço no Brasil, tanto como fenômeno socioespacial quanto político-institucional, o 
que repercutiu na importância e no aumento das regiões metropolitanas (RMs) no país. 
Desse modo, a governança desses espaços, sobretudo em relação às funções públicas de 
interesse comum (Fpics), apresenta-se como um desafio, dado o formato das relações 
federativas no país a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em que a esfera 
municipal passou a ter maior autonomia.

Nessa lógica, esta pesquisa, realizada no âmbito da Rede Ipea, tem como referência 
o marco das relações federativas e procura investigar as especificidades, condições e 
condicionantes da governança metropolitana, com o objetivo de fornecer subsídios para 
a gestão, implementação e avaliação das políticas públicas metropolitanas, assim como 
possibilitar o fortalecimento da questão metropolitana na agenda política do país.

A partir da configuração dos arranjos e desenhos institucionais de gestão das 
RMs e das Fpics selecionadas para esta pesquisa – uso e ocupação do solo e habitação, 
saneamento ambiental e transporte –, o estudo buscou caracterizar, analisar e avaliar 
a gestão metropolitana, enfocando igualmente a perspectiva de interação dos atores 
econômicos, políticos e sociais, que contribuem para a conformação e transformação 
do espaço metropolitano e possibilitam a sua gestão.

Algumas questões centrais orientaram o desenvolvimento do trabalho:

• Qual é a importância do arranjo institucional de gestão metropolitana?

• O que caracteriza um “bom” arranjo?

• A existência de um “bom” desenho institucional garante a qualidade da gestão e da 
governança metropolitana?

• Os atores sociais e políticos e os agentes econômicos se reconhecem nestes arranjos 
institucionais?

• Pode-se dizer que há governança metropolitana na RM de Porto Alegre?
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8 Relatório de Pesquisa

Em síntese, por meio dessas questões centrais buscou-se identificar o desenho 
institucional de gestão metropolitana na RM de Porto Alegre, suas características mais 
importantes e os principais atores envolvidos nesse arranjo, no sentido de verificar as 
potencialidades e limitações para a governança metropolitana.

As diretrizes metodológicas foram inicialmente desenvolvidas pelo Ipea, sendo 
definidas objetivamente e validadas em conjunto com as instituições participantes em 
duas oficinas realizadas no ano de 2012.

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento, sistematização e análise de 
informações e dados sobre os desenhos e arranjos de gestão metropolitana e gestão das 
Fpics obtidos em fontes documentais, muitas dessas disponíveis em meios informacionais, 
sítios dos órgãos governamentais e das instituições pesquisadas, entre outras.

De forma introdutória, nas seções 2 e 3 são apresentados os aspectos do contexto 
socioeconômico atual da RM de Porto Alegre, sendo considerados alguns dos principais 
indicadores disponíveis em 2012. A partir da configuração territorial, são analisadas 
algumas características gerais da população e sua distribuição no recorte metropolitano 
e as características econômicas desse espaço, destacando-se as áreas metropolitanas 
responsáveis pela dinâmica econômica da região.

A seção 4 apresenta a análise da legislação de referência relacionada ao processo de 
institucionalização da RM e do arranjo de gestão existente, e também são apresentadas as 
Fpics selecionadas para esta pesquisa – uso e ocupação do solo e habitação, saneamento 
ambiental e transporte – abrangidas pela legislação.

A seção 5 apresenta o arranjo institucional da gestão metropolitana na RM de 
Porto Alegre, com a caracterização das instâncias de gestão metropolitana, em que são 
considerados aspectos relacionados a composição, funções, subordinação da instância na 
hierarquia do governo estadual, atribuições e poderes, assim como o histórico de atuação 
e o detalhamento das instituições que integram essas instâncias. Esta seção também traz os 
instrumentos de planejamento e gestão metropolitana, planos e programas voltados para 
o desenvolvimento da região, para a regulação das Fpics e a análise da inserção da gestão 
e dos programas referentes à RM na legislação orçamentária do estado, considerando 
os planos plurianuais (PPAs) 2008-2011 e 2012-2015 e as leis orçamentárias anuais 
(LOAs) de 2010, 2011 e 2012.

A seção 6 trata da avaliação da governança metropolitana, apresentando uma 
análise e reflexão sobre o desenho institucional de gestão metropolitana na RM de Porto 
Alegre, enfocando suas características mais importantes e os principais atores envolvidos 
no arranjo, no sentido de examinar as potencialidades e limitações para a governança 
metropolitana nesse espaço.

Na seção 6, além da análise documental, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com atores econômicos, políticos e da sociedade civil organizada, incluindo-se também 
depoimentos e palestras em áudio desses atores em reuniões e seminários voltados para 
o debate das relações federativas e questões metropolitanas. Foram obtidas informações 
complementares a partir de análise de material (apresentações de palestras e vídeos) 
disponibilizado eletronicamente em sítios das instituições pesquisadas.
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9Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Porto Alegre

Essa análise consistiu na avaliação objetiva e qualitativa das informações e dados 
documentais apresentados nas seções 3 e 4, e na avaliação qualitativa a partir das 
informações obtidas em entrevistas semiestruturadas e outros materiais correlatos.

Nas entrevistas semiestruturadas, com questões diferenciadas para cada grupo 
de atores – setor público, setor privado e sociedade civil organizada –, buscou-se 
aprofundar os seguintes tópicos: i) arranjos de gestão metropolitana; ii) instâncias de 
gestão; iii) articulações para governança metropolitana; iv) instrumentos de planejamento 
e gestão; v) orçamento e financiamento; vi) áreas de investimento; vii) Fpics; e 
viii) indicação de atores-chave para a gestão metropolitana (apêndice B).

Em relação aos arranjos de gestão metropolitana investigou-se, na opinião dos 
entrevistados, quais seriam as estruturas e os arranjos institucionais considerados 
relevantes para a gestão e o desenvolvimento da RM de Porto Alegre, considerando 
a contribuição desse arranjo para a participação de cada setor – público, privado e 
sociedade civil organizada – em ações e projetos metropolitanos.

Quanto ao segundo tópico, os entrevistados foram questionados sobre quais 
instâncias de gestão – fóruns, conselhos, agências, entre outras – participam ou possuem 
conhecimento, e como ocorre o funcionamento dessas.

Nas articulações para a governança metropolitana buscou-se identificar em quais 
articulações, em relação a projetos ou investimentos metropolitanos, os entrevistados 
participam, e qual a relevância dessa articulação para o desenvolvimento da governança 
metropolitana na RM de Porto Alegre.

Ao abordar o tópico sobre os instrumentos de planejamento e gestão, os 
questionamentos referiram-se a quais seriam, na opinião dos entrevistados, 
os instrumentos que contribuem para a gestão metropolitana.

Em relação ao orçamento e financiamento, questionou-se a existência de programas 
orçamentários municipais e estaduais destinados à solução de problemas metropolitanos, 
quais as principais fontes e se existiria concentração desses recursos em alguma 
área específica.

Em termos de áreas de investimentos, os entrevistados foram questionados sobre 
quais áreas metropolitanas demandariam investimentos estratégicos e quais as dificuldades 
e os incentivos percebidos para que ocorra a realização dos investimentos.

No que tange às Fpics, buscou-se investigar quais, na opinião dos entrevistados, 
se destacam na RM de Porto Alegre e quais as articulações existentes para a efetividade 
dessas, assim como sobre o conhecimento do entrevistado em relação a programas 
orçamentários destinados à solução de problemas metropolitanos, e quais seriam as 
principais fontes desses recursos.

No último tópico, os entrevistados indicaram quais atores-chave do setor público, 
do setor privado e da sociedade civil organizada consideram fundamentais para a gestão 
metropolitana na RM de Porto Alegre.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA RM DE PORTO ALEGRE

2.1 Institucionalização e configuração territorial

A RM de Porto Alegre encontra-se entre as primeiras RMs brasileiras instituídas em 1973. 
De acordo com a legislação, essas regiões foram caracterizadas como um “conjunto de 
municípios de uma mesma comunidade socioeconômica que, independentemente de sua 
vinculação administrativa, visavam à realização de serviços públicos de interesse comum”.

Segundo Alonso (2008), o fenômeno metropolitano no Brasil passou a ser percebido 
a partir das transformações iniciadas nos anos 1930. Contudo, no Rio Grande do Sul a 
metropolização foi percebida mais amplamente apenas a partir dos anos 1960, quando 
Porto Alegre ultrapassou 600 mil habitantes, e já eram observados os primeiros sinais 
de conurbação entre os municípios de seu entorno. Além do crescimento da população, 
sob o aspecto econômico, os indicadores apontavam para uma elevação da concentração 
territorial da produção industrial e dos serviços na área.

A partir da percepção do fenômeno metropolitano, dados os efeitos progressivos 
dos problemas comuns entre o município de Porto Alegre e os municípios de seu 
entorno, surgiu a necessidade de um planejamento integrado da área, que teve início 
em 1967, pela iniciativa da prefeitura municipal de Porto Alegre, com a constituição 
da Associação Metropolitana de Municípios (Amem), que integrava dez municípios: 
Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapucaia 
do Sul, São Leopoldo e Viamão.

Alonso (2008) argumenta que a Amem pode ser considerada como pioneira e 
precursora da institucionalização da RM de Porto Alegre. Entretanto, nessa época a 
problemática metropolitana já fazia parte da pauta política em todas as instâncias da 
administração pública. Nesse contexto, em 1970, foi criado o Conselho Metropolitano 
de Municípios (CMM) e o Grupo Executivo da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(Germ). Essas instâncias apresentavam como principal objetivo a implementação de um 
processo de planejamento integrado e eram constituídas pelas três esferas de governo, 
contando com a participação dos municípios, de um representante do governo do 
estado e de um representante do Ministério do Interior, e estavam habilitadas a atuar 
integradamente na questão metropolitana do Rio Grande do Sul.

Em 1971, com o ajuste do Acordo Básico de Cooperação Técnica entre Brasil e 
Alemanha, o governo alemão comprometeu-se a enviar um grupo de especialistas em 
planejamento regional para trabalhar com a equipe brasileira do Germ. Esse trabalho 
resultou na elaboração do Plano de Desenvolvimento Metropolitano (PDM) e no 
desenvolvimento de diversos projetos relacionados às atividades de interesse comum entre 
os municípios: áreas de transportes (Trensurb), saneamento básico, distritos industriais, 
cadastro metropolitano, cidades novas, entre outros (Alonso, 2008).

Situada na zona nordeste do Rio Grande do Sul, em 2012, a RM de Porto Alegre 
ocupava uma área territorial de 10.345,45 km², correspondente a 3,67% da superfície 
total do estado (281.748,538 km), sendo Porto Alegre – município mais antigo dessa 
configuração, uma das quatro primeiras cidades do estado (1809) e capital do Rio Grande 
do Sul – considerado como o município sede da região.

Em sua configuração institucional, a RM de Porto Alegre conta com 34 municípios.
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11Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Porto Alegre

A configuração territorial atual da RM de Porto Alegre resultou de um processo 
de inclusões municipais, em que muitos municípios foram criados a partir de 
desmembramentos e emancipações de territórios de municípios já pertencentes à 
configuração original de 1973. Esse processo de desmembramentos, emancipações e 
inclusão de novos municípios repercutiu em um aumento de 4,5 mil km2 da área da 
configuração original da região de 1973 (mapa 1).

MAPA 1
RM de Porto Alegre: configuração territorial (2012)

Ano  de inclusão

Municípios

01 - Alvorada
02 - Araricá
03 - Arroio dos Raios
04 - Cachoeirinha
05 - Campo Bom

17 - Ivoti
18 - Montenegro

19 - Nova Hartz
20 - Nova Santa Rita
21 - Novo Hamburgo

11 - Estância Velha
12 - Esteio
13 - Glorinha
14 - Gravataí
15 - Guaíba
16 - Igrejinha

24 - Porto Alegre
25 - Roiante
26 - Santo Antônio da Patrulha
27 - São Jerônimo

28 - São Leopoldo
29 - São Sebastião do Caí
30 - Sapiranga
31 - Sapucaia do Sul
32 - Taquara
33 - Triunfo
34 - Viamão

22 - Parobé
23 - Portão

06 - Canoas
07 - Capela de Santana
08 - Charqueadas
09 - Dois irmãos

10 - Eldorado do Sul

1973
1989
1994
1998
1999
2000
2001
2010
2011
2012

Fonte: Martins (2013).

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

Apesar do aumento expressivo na área territorial e no número de municípios que 
formalmente compõem a área metropolitana, mais que o dobro da primeira formação 
em 1973, Silva (2003) advertiu que nem todos os municípios da RM estavam integrados 
fortemente pela mancha urbana, formando um tecido urbano único. A integração permanecia 
concentrada entre os municípios da composição metropolitana inicial. Ressalta-se que o 
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processo de inclusão de municípios na área metropolitana nem sempre priorizou como 
critério a existência de conurbação, que melhor identificaria o fenômeno da metropolização.

Em relação ao processo de institucionalização da RM de Porto Alegre, observou-se que 
após 2001 houve um período de quase uma década sem inclusões de novos municípios na 
área metropolitana. Porém, desde 2010 pode-se considerar uma retomada nas inclusões, 
com a integração de mais três municípios.

Estendendo-se ao norte da Laguna dos Patos, a RM é cortada em sua extensão por 
seis bacias hidrográficas: a bacia do lago Guaíba, cujas margens beiram Porto Alegre, e as 
bacias dos rios Gravataí, dos Sinos, Caí e Jacuí em sua parte baixa, e em pequena parte 
da bacia dos rios Taquari e Antas, nos municípios de Montenegro e Triunfo.

A bacia do rio dos Sinos concentra o maior número de municípios da RM de Porto 
Alegre (24 no total), seguida da bacia do rio Caí, onde se encontram doze municípios 
metropolitanos. O território de Porto Alegre, o município sede da RM, é atravessado por 
duas bacias hidrográficas, dos rios Guaíba e Gravataí; observa-se que a bacia do rio Gravataí 
encontra-se totalmente dentro da área metropolitana legalmente instituída (quadro 1).

QUADRO 1
RM de Porto Alegre: relação dos municípios por bacia hidrográfica (2012) 

Bacia hidrográfica e número de municípios 
pertencentes à RM de Porto Alegre na bacia

Municípios da RM de Porto Alegre na bacia hidrográfica

Capela de Santana Ivoti Portão

Caí
(12 municípios)

Dois Irmãos Montenegro São Sebastião do Caí

Estância Velha Nova Hartz Sapiranga

Igrejinha Nova Santa Rita Triunfo

Gravataí
(9 municípios)

Alvorada Glorinha Santo Antônio da Patrulha

Cachoeirinha Gravataí Taquara

Canoas Porto Alegre  Viamão

Guaíba
(5 municípios)

Canoas Guaíba Triunfo

Eldorado do Sul Porto Alegre  

Jacuí
(6 municípios)

Arroio dos Ratos Eldorado do Sul São Jerônimo

Charqueadas Montenegro Triunfo

Sinos
(24 municípios)

Araricá Glorinha Portão

Cachoeirinha Gravataí Rolante

Canoas Igrejinha Santo Antônio da Patrulha

Campo Bom Ivoti São Leopoldo

Capela de Santana Nova Hartz São Sebastião do Caí

Dois Irmãos Nova Santa Rita Sapiranga

Esteio Novo Hamburgo Sapucaia do Sul

Estância Velha Parobé Taquara

Taquari-Antas
(2 municípios)

Montenegro  

Triunfo    

Fonte: Martins (2013).

Obs.: Dada a divisão político-administrativa, vários municípios estão situados na região de mais de uma bacia hidrográfica.

No território metropolitano é encontrada uma importante área de proteção 
ambiental (APA), definida por lei, a APA Estadual Delta do Jacuí, integrando os 
municípios de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Triunfo e Eldorado do Sul. Esta 
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13Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Porto Alegre

área, constituída por terras públicas e privadas, possui uma superfície de 22.826,39 ha, 
sendo 14.242,05 ha pertencentes ao Parque Estadual Delta do Jacuí, como unidade de 
proteção integral. A APA tem por objetivo a proteção dos recursos naturais, assegurando 
o uso sustentável desses e buscando a adequação das atividades humanas às características 
ambientais (Lei no 12.371/2005).

Outra APA encontrada na RM de Porto Alegre é a APA do Banhado Grande, 
que está situada nos municípios de Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e 
Viamão e integra o conjunto de banhados formadores do rio Gravataí, conhecidos pelos 
nomes de Banhado do Chico Lomã, Banhado dos Pachecos e Banhado Grande (Decreto 
Estadual no 38.971/1998). O Banhado dos Pachecos, localizado próximo à via RS-040, 
com aproximadamente 2.543,46 ha, foi instituído legalmente como Refúgio de Vida 
Silvestre (Decreto Estadual no 41.559/2002).

No município de Viamão, encontra-se o Parque Estadual de Itapuã, criado em 
1973 pelo Decreto Estadual no 22.535, com 5.566,50 ha de área destinada à proteção 
de recursos naturais, fauna e flora, e de sítios arqueológicos de valor histórico e cultural.

A RM de Porto Alegre é atravessada por duas rodovias federais, a BR-116 e a 
BR-290. A primeira estrada tem início no extremo sul do estado, no município de 
Jaguarão, fronteira com o Uruguai; corta a RM no sentido sul-norte, passando pelos 
municípios metropolitanos de Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Esteio, 
Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha e Dois Irmãos, e 
segue ao norte dando acesso ao estado de Santa Catarina. A BR-290, que corta a RM no 
sentido oeste-leste, inicia-se no oeste do estado, no município de Uruguaiana, fronteira 
com a Argentina, passando pelos municípios metropolitanos de São Jerônimo, Arroio 
dos Ratos, Eldorado do Sul, Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, 
Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, terminando no encontro com a BR-101, no 
município de Osório, que dá acesso à Santa Catarina, via litoral (Alonso e Brinco, 
2006, p. 5).

De acordo com a configuração do território da RM de Porto Alegre em 2012, 
encontram-se entre os municípios com maior extensão territorial, acima de 800 km2: 
Viamão (1.494,26 km2), Santo Antônio da Patrulha (1.048,90 km2), São Jerônimo 
(937,05 km2) e Triunfo (823,42 km2), que correspondem a 41,60% da área metropolitana. 
Entre os com menor extensão territorial, abaixo de 50 km2, encontram-se os municípios 
de Esteio (27,54 km2), Araricá (35,29 km2) e Cachoeirinha (43,77 km2), correspondendo 
a apenas 1,03% da área total da RM.

Conforme os dados de população e área do Censo Demográfico de 2010, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica da RM de Porto 
Alegre era de 390 habitantes/km2. Os municípios com maior densidade demográfica, 
considerando aqueles com mais de 2 mil habitantes por km2, eram: Esteio (2.932 
habitantes/km2), Porto Alegre (2.837 habitantes/km2), Alvorada (2.763 habitantes/km2), 
Canoas (2.470 habitantes/km2), Sapucaia do Sul (2.233 habitantes/km2) e São Leopoldo 
(2.092 habitantes/km2). Quanto aos de menor densidade demográfica, considerando 
aqueles com menos de 50 habitantes por km2, eram: Glorinha (21 habitantes/km2), 
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São Jerônimo (24 habitantes/km2), Triunfo (31 habitantes/km2), Arroio dos Ratos 
(32 habitantes/km2) e Santo Antônio da Patrulha (38 habitantes/km2) (mapa 2).

MAPA 2
RM de Porto Alegre: municípios e habitantes por km2 (2012)

Fonte: Martins (2013).

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

Em 2010, a RM de Porto Alegre apresentava uma taxa de urbanização de 96,9%, 
contra os 95,5% verificados no Censo de 2000. Entre os municípios metropolitanos, 28 
apresentavam urbanização acima de 80%, cinco estavam na faixa entre 50% e 79,9%, 
e somente um munícipio, Glorinha, apresentava taxa de urbanização de apenas 30% 
(quadro 2). O baixo grau de urbanização de Glorinha tem como uma das causas a criação 
desse município em 1988 pelo desmembramento da área territorial que pertencia à parte 
rural do município de Gravataí.

Ressalta-se que a configuração territorial da área metropolitana apresenta municípios 
de diferentes portes, que constituem legalmente a região, havendo algumas disparidades 
em termos do grau de urbanização.
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QUADRO 2
RM de Porto Alegre: taxa de urbanização (2010)

Taxa de urbanização (%) Quantidade de municípios Municípios por faixa de urbanização

100 4 
Porto Alegre Cachoeirinha  

Alvorada Canoas  

96,0 – 99,9 9

Esteio 
(99,9%)

Sapucaia do Sul 
(99,6%)

São Leopoldo 
(99,6%)

Dois Irmãos 
(98,9%)

Novo Hamburgo 
(98,3%)

Guaíba 
(97,8%)

Charqueadas 
(97,7%)

Estância Velha 
(97,4%)

Sapiranga 
(96,4%)

90,0 – 95,9 8

Campo Bom 
(95,4%)

Igrejinha 
(95,4%)

Gravataí 
(95,2%)

Arroio dos Ratos 
(95,2%)

Parobé 
(94,4%)

Viamão 
(94,0%)

Ivoti 
(90,9%)

Montenegro 
(90,3%)

80,0 – 89,9 7

Eldorado do Sul 
(89,7%)

Nova Santa Rita 
(85,7%)

Nova Hartz 
(83,2%)

Taquara 
(82,8%)

Araricá 
(82,2%)

Portão 
(81,7%)

São Sebastião do Caí 
(80,3%)

   

50,0 – 79,9 5

Rolante 
(78,6%)

São Jerônimo 
(77,1%)

Santo Antônio da Patrulha 
(70,8%)

Triunfo 
(65,4%)

Capela de Santana 
(59,6%)

 

Abaixo de 50 1
Glorinha 
(30,0%)

   

Fonte: Martins (2013).

2.2 Características da população

Segundo os dados do censo (IBGE), em 2010 a RM de Porto Alegre contava com uma 
população total de 4,03 milhões de habitantes, correspondendo a 37,70% dos habitantes 
do Rio Grande do Sul. No período 2000-2010, a taxa de crescimento populacional anual 
foi de 0,71%, praticamente metade da taxa de 1,59% observada no período 1991-2000.

Em 2010, considerando a distribuição etária da população em quatro faixas de 
idade, na RM, 21,36% das pessoas residentes possuíam idade abaixo de 14 anos, 40,66% 
entre 15 e 39 anos, 29,71% entre 40 e 64 anos, e 8,28%, acima de 65 anos. Em 
relação aos Censos de 1991 e 2000, observou-se uma gradativa redução nas primeiras 
duas faixas de idade e aumento nas demais faixas etárias, o que denota um progressivo 
crescimento da população de idosos – conforme a Lei Estadual no 10.741/2003, as 
pessoas denominadas idosas são aquelas com idade igual ou superior a 60 anos (tabela 1).
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TABELA 1
RM de Porto Alegre: população total, participação por faixas de idade, participação da 
população residente no município sede e participação da população total da RM de 
Porto Alegre no Brasil e no Rio Grande do Sul (1991, 2000 e 2010)

População 1991 2000 2010

População total da RM de Porto Alegre 3.281.499 3.783.096 4.032.062

Participação (%) da população de 0 a 14 anos 29,96 26,21 21,36

Participação (%) da população de 15 a 39 anos 43,31 42,32 40,66

Participação (%) da população de 40 a 64 anos 21,61 25,14 29,71

Participação (%) da população de 65 anos e mais   5,13   6,33   8,28

Participação (%) da população residente no município sede (Porto Alegre) 38,5 35,96 34,95

Participação (%) da população da RM de Porto Alegre na população do Brasil   2,23   2,23   2,11

Participação (%) da população da RM de Porto Alegre na população do Rio Grande do Sul 35,91 37,13 37,70

Fonte: Martins (2013).

Em termos de concentração populacional, em 2010, Porto Alegre, com 1,409 
milhão de habitantes, concentrava 34,95% da população metropolitana. Entre os demais 
municípios da RM, os com maior população, considerando aqueles com mais de 200 mil 
pessoas residentes, eram: Canoas (323,8 mil habitantes), Gravataí (255,7 mil habitantes), 
Viamão (239,4 mil habitantes), Novo Hamburgo (238,9 mil habitantes) e São Leopoldo 
(214 mil habitantes). Por sua vez, os municípios com menor população, considerando 
aqueles com menos de 10 mil habitantes, eram: Araricá (4,9 mil habitantes) e Glorinha 
(6,8 mil habitantes). Observa-se que dos 34 municípios integrantes da RM de Porto Alegre, 
dezoito possuíam população entre 20 mil e 100 mil habitantes (quadro 3), e os quatorze 
municípios da configuração original da RM concentravam 86,3% da população da região.

Em relação à concentração populacional do município sede, observada nos censos 
demográficos anteriores, percebe-se uma redução gradual, de 38,50% em 1991 para 35,96% 
em 2000, e para 34,95% em 2010. Ressalta-se que o crescimento anual da população de 
Porto Alegre no período 2000-2010 foi de 0,39%, contra 0,83% no período 1991-2000.

QUADRO 3
Distribuição por municípios da população total na RM de Porto Alegre (2010)

População
Número de 
municípios

Municípios por faixa da população
Participação (%) dos municípios na 
população da RM de Porto Alegre

> 1 milhão 1 Porto Alegre   34,95

> 100 mil
< 400 mil

8

Canoas Novo Hamburgo Sapucaia do Sul

Gravataí São Leopoldo Cachoeirinha 42,58

Viamão Alvorada    

> 50 mil
< 100 mil

7

Guaíba Campo Bom Parobé  

Esteio Montenegro   11,82

Sapiranga Taquara  

> 20 mil
< 50 mil

Estância Velha Igrejinha Nova Santa Rita  

Santo Antônio da Patrulha Portão São Jerônimo 8,30
11 Charqueadas Dois Irmãos São Sebastião do Caí  

Eldorado do Sul Triunfo    

> 10 mil
< 20 mil

Ivoti Nova Hartz Capela de Santana 2,06

Rolante Arroio dos Ratos  

< 10 mil 2 Glorinha Araricá 0,29

Fonte: Martins (2013).
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Na RM de Porto Alegre, em 2010, havia 1.337.671 unidades domiciliares 
permanentes onde residia quase a totalidade dos moradores da área metropolitana. 
No entanto, de acordo com os dados do IBGE foram encontrados na RM 169 
aglomerados subnormais – assentamentos irregulares, comumente conhecidos como 
favelas, vilas, entres outros – nos quais se encontram moradias em condições precárias, 
em que residiam 242.784 pessoas. A maior parte, 79,6% dessas moradias inadequadas, 
estava localizada em Porto Alegre, onde se achavam 108 desses aglomerados, em que 
residiam 192.843 pessoas. Nos municípios de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas 
havia 42 aglomerados subnormais, onde residiam 35.609 pessoas (tabela 2).

TABELA 2
Domicílios particulares permanentes, moradores em domicílios particulares permanentes, 
domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais (2010)

Domicílios e moradores
RM de  

Porto Alegre
Porto  
Alegre

Novo 
Hamburgo

São  
Leopoldo

Canoas Demais 
municípios

Domicílios particulares permanentes (unidades) 1.337.671    508.456   80.409   71.208 103.914    573.684

Moradores em domicílios particulares 
permanentes (pessoas) 3.931.487 1.397.364 237.742 213.202 322.984 1.760.195

Domicílios particulares ocupados em 
aglomerados subnormais (unidades)      70.373      56.024     6.361     1.923     1.896        4.159

População residente em domicílios particulares 
ocupados em aglomerados subnormais (pessoas)    242.784    192.843   22.047     6.697     6.865      14.332

Número de aglomerados subnormais (unidades) 169 108 19 12 11 19

Fonte: Martins (2013).

Faz-se a ressalva que a metodologia empregada pelo IBGE para caracterizar 
aglomerados subnormais não considera os pequenos grupos de moradias inadequadas, 
sendo que esses grupos podem ser encontrados de forma difusa, principalmente nos 
municípios com menor concentração populacional.

Em resumo, as condições e a distribuição da população no espaço metropolitano 
demonstram maior concentração de habitantes no município sede e nos municípios 
da primeira configuração institucional. A RM reflete a redução do crescimento 
populacional do estado, podendo-se considerar um processo de envelhecimento da 
população. Os problemas de inadequação nas condições de moradia tendem a se localizar 
no município sede, que concentra a maior parte da população da RM de Porto Alegre.

2.3 Características econômicas: produto interno bruto (PIB) e valor agregado bruto (VAB)

De acordo com os últimos dados divulgados sobre o PIB municipal, a RM de Porto 
Alegre, em 2010, representava 44,39% do produto interno bruto a preços de mercado 
(PIB pm) do Rio Grande do Sul. Se comparada a participação da RM no PIB do estado 
nos anos anteriores, pode ser observada uma tendência de redução desde 2006, em que 
a participação da região era de 46,39% (tabela 3).
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TABELA 3
PIB pm da RM de Porto Alegre e participação do PIB da RM de Porto Alegre no PIB 
estadual (2006-2010)

Ano PIB pm da RM de Porto Alegre (R$ mil) PIB pm da RM de Porto Alegre/PIB pm do Rio Grande do Sul (%)

2006   72.753.064 46,39

2007   80.386.882 45,52

2008   89.729.690 44,98

2009   96.857.126 44,87

2010 112.080.502 44,39

Fonte: Martins (2013).

Considerando a participação dos municípios no PIB da RM em 2010, Porto 
Alegre concentrava 38,40% do produto, seguido de Canoas com 14,76%, e somados à 
participação dos municípios de Gravataí (6,32%), Triunfo (5,15%), Novo Hamburgo 
(4,81%), Cachoeirinha (3,89%), São Leopoldo (3,68%), Esteio (2,29%) e Guaíba 
(2,20%), chegava-se a 81,52% do PIB metropolitano. Entre os municípios com menor 
participação encontravam-se Capela de Santana, com 0,10%, e Araricá, com 0,06% 
(mapa 3).

A RM de Porto Alegre apresentava, em 2010, um PIB per capita de R$ 27.797, 
superior ao produto per capita estadual no mesmo período, que foi de R$ 23.606. 
Em relação ao PIB per capita municipal, na RM encontravam-se dois extremos: o maior 
PIB do estado – o município de Triunfo – com R$ 223.848 per capita e o segundo 
menor PIB municipal – o município de Alvorada – com R$ 7.528 per capita. O PIB 
per capita de Porto Alegre foi de R$ 30.525 (quadro 4).

Ressalva-se que a mobilidade da população entre os municípios – muitas vezes 
os habitantes residem em um município, mas realizam atividades de trabalho em 
outro – faz com que o PIB per capita torne-se pouco adequado para a análise da renda 
nos municípios.
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MAPA 3
PIB pm na RM de Porto Alegre e participação percentual dos municípios no PIB da RM de 
Porto Alegre (2010)

Participação (%) PIB da RM de Porto Alegre

PIB (pm) 2010 R$ mil
70.344 - 1.010.047
1.375.090 - 2.572.026
4.125.576 - 7.081.795
16.547.966 - 16.547.966
43.038.100 - 43.038.100

01 - Alvorada  1,31%
02 - Araricá  0,06%
03 - Arroio dos Raios  0,11%
04 - Cachoeirinha  3,89%
05 - Campo Bom 1,39%

17 - Ivoti 0,41%
18 - Montenegro 1,61%
19 - Nova Hartz 0,39%

20 - Nova Santa Rita 0,53%
21 - Novo Hamburgo 4,81%11 - Estância Velha 0,73%

12 - Esteio 2,29%
13 - Glorinha 0,21%
14 - Gravataí 6,32%
15 - Guaíba 2,20%
16 - Igrejinha 0,78%

24 - Porto Alegre 38,40%
25 - Roiante 0,24%
26 - Santo Antônio da Patrulha 0,53%
27 - São Jerônimo 0,29%
28 - São Leopoldo 3,68%
29 - São Sebastião do Caí 0,38%

30 - Sapiranga 1,23%
31 - Sapucaia do Sul 2,07%
32 - Taquara 0,66%
33 - Triunfo 5,15%
34 - Viamão 1,98%

22 - Parobé 0,59%
23 - Portão 0,65%

06 - Canoas 14,76%
07 - Capela de Santana 0,10%
08 - Charqueadas 0,90%
09 - Dois irmãos 0,65%

10 - Eldorado do Sul 0,68%

Fonte: Martins (2013).

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

Em termos da estrutura do VAB, em 2010 os serviços representavam a maior 
participação na RM de Porto Alegre, 66,92%, seguidos da indústria, com participação 
de 32,38%, e da agricultura, com apenas 0,70%. O VAB metropolitano correspondia 
a 43,27% do VAB total do estado. A indústria metropolitana representava 47,97% do 
VAB da indústria do Rio Grande do Sul; os serviços equivaliam a 46,63% do valor 
estadual e a agricultura, apenas 3,49% (tabela 4).
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QUADRO 4
RM de Porto Alegre: PIB per capita a preços de mercado dos municípios, por faixas de 
valores (2010)

PIB municipal per capita Número de municípios Municípios

> R$ 100.000
< R$ 250.000

1 Triunfo    

> R$ 40.000
< R$ 60.000

1 Canoas    

> R$ 30.000
< R$ 40.000

5
Cachoeirinha Glorinha Porto Alegre

Esteio Montenegro  

> R$ 20.000
< R$ 30.000

12

Campo Bom Gravataí Nova Hartz

Charqueadas Guaíba Nova Santa Rita

Dois Irmãos Igrejinha Novo Hamburgo

Eldorado do Sul Ivoti Portão

> R$ 10.000
< R$ 20.000

11

Araricá Santo Antônio da Patrulha Sapiranga

Estância Velha São Jerônimo Sapucaia do Sul

Parobé São Leopoldo Taquara

Rolante São Sebastião do Caí  

> R$ 5.000
< R$ 10.000

4
Alvorada Capela de Santana  

Arroio dos Ratos Viamão  

Fonte: Martins (2013).

TABELA 4
Estrutura do VAB da RM de Porto Alegre e participação no VAB do Rio Grande do Sul (2010)

Estrutura VAB
RM de Porto Alegre Participação (%) da RM de  

Porto Alegre no VAB do RSR$ mil Estrutura (%)

Total 94.791.640 100,00 43,27

Agricultura      664.360     0,70   3,49

Indústria 30.696.360   32,38 47,97

Serviços 63.430.920   66,92 46,63

Fonte: Martins (2013).

Em estudo sobre a dinâmica da economia da RM de Porto Alegre, Alonso e Brinco 
(2006, p. 9) identificaram subespaços no território metropolitano, onde são encontrados 
os municípios considerados como os polos de crescimento da região.

No eixo norte-sul, na área do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo e São Leopoldo 
concentram-se o setor coureiro-calçadista – especializado nos gêneros em couro, peles e 
produtos similares –, papel e papelão, que se destacam também como polos de comércio 
e serviços.

Na parte sul da RM, Porto Alegre polariza um subespaço caracterizado por um 
parque industrial diversificado, fornecedor de produtos de maior valor agregado, 
onde são encontrados setores da petroquímica, metalúrgica, produtos alimentares e 
complexo automotivo. Essa parte da região também responde por um setor terciário 
diversificado, onde são encontrados serviços comerciais, de saúde, educação, transportes, 
telecomunicações e intermediações financeiras.
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Em termos do VAB industrial da RM, Porto Alegre e mais dois municípios desse 
subespaço, Gravataí e Canoas, em 2009, concentravam 50,57% do VAB metropolitano, 
passando a 46,56% em 2010. Nesse contexto, observa-se que o valor da produção 
industrial na região estava concentrado nos municípios de Canoas, Porto Alegre, 
Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Triunfo, que respondiam por 71,63% do 
VAB industrial da RM de Porto Alegre em 2009, passando a 67,57% em 2010.

Com relação aos serviços na RM de Porto Alegre, a concentração do VAB 
encontrava-se no município sede, Porto Alegre, com percentuais de 48,95% em 2009 
e 47,79% em 2010 (tabela 5).

TABELA 5
RM de Porto Alegre: participação dos municípios metropolitanos no VAB (2009-2010)
(Em %)

RM de Porto Alegre/
municípios 

Participação no VAB da RM de Porto Alegre 

2009 2010

Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços

RM de Porto Alegre 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Canoas     0,72   22,87   14,69     0,71   17,39   13,89

Porto Alegre     3,28   17,12   48,95     3,30   18,23   47,79

Gravataí     2,61   10,58     3,81     2,42   10,94     4,04

Novo Hamburgo     2,19     3,78     4,83     2,52     4,19     4,95

São Leopoldo     0,38     3,39     3,69     0,38     4,02     3,85

Triunfo     9,34   13,89     1,65     8,20   12,81     1,70

Demais municípios   81,48   28,37   22,38   82,47   32,43   23,77

Fonte: Martins (2013).

Ao se considerar a participação da RM de Porto Alegre e municípios metropolitanos 
no VAB do Rio Grande do Sul (47,97% em 2010), observa-se que o percentual de 
32,41% do VAB industrial estava concentrado em seis municípios: Porto Alegre (8,75%), 
Canoas (8,34%), Triunfo (6,15%), Gravataí (5,25%), Novo Hamburgo (2,01%) e São 
Leopoldo (1,93%). Na participação em serviços (em 2010, 46,63% do VAB estadual), 
22,28% concentravam-se em Porto Alegre (tabela 6).

Em resumo, pode-se considerar que apesar do número expressivo de municípios 
que legalmente constituem o espaço metropolitano, a dinâmica econômica se estabelece 
a partir de apenas seis deles, onde estão concentradas as atividades industriais de maior 
valor agregado, assim como um setor terciário dinâmico, com maior diversidade e gama 
de serviços.
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TABELA 6
Participação da RM de Porto Alegre e municípios metropolitanos no VAB do Rio Grande 
do Sul (2009-2010)
(Em %)

RM de Porto Alegre/
municípios 

Participação no VAB do Rio Grande do Sul

2009 2010

Agropecuária Indústria Serviços Agropecuária Indústria Serviços

RM de Porto Alegre 3,54 49,25 47,73 3,49 47,97 46,63

Canoas 0,03 11,26   7,01 0,02   8,34   6,48

Porto Alegre 0,12   8,43 23,37 0,12   8,75 22,28

Gravataí 0,09   5,21   1,82 0,08   5,25   1,89

Novo Hamburgo 0,08   1,86   2,30 0,09   2,01   2,31

São Leopoldo 0,01   1,67   1,76 0,01   1,93   1,80

Triunfo 0,33   6,84   0,79 0,29   6,15   0,79

Demais municípios 2,88 13,97 10,68 2,88 15,56 11,08

Fonte: Martins (2013).

2.4 Emprego e ocupação

Em relação às condições conjunturais de emprego e ocupação da população, com base 
na Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da RM de Porto Alegre, no período de 
dez anos, entre 2002 e 2011, houve uma redução de mais da metade da taxa total 
de desempregados na RM, que passou de 16,7% em 2002 para 7,3% em 2011.

No mesmo período, o número de ocupados aumentou em média 3% ao ano (a.a.), 
enquanto a população economicamente ativa (PEA) cresceu a um nível inferior, em 
média 1,9% a.a. Isso revela uma relativa melhoria no mercado de trabalho, considerando 
que a taxa de desemprego desde 2003 manteve uma trajetória de queda, e o número de 
desocupados, que em 2002 chegava a 266 mil, caiu para 150 mil em 2011 (tabela 7).

TABELA 7
RM de Porto Alegre: estimativas da população total, da população em idade ativa (PIA), 
da PEA, dos ocupados, dos desempregados e dos inativos e taxas de participação e de 
desemprego (2002-2011)

Ano PIA (10 anos ou mais) PEA Ocupados Desocupados Taxa de participação da PEA/PIA (%) Taxa de desemprego total (%)

2002 3.019 1.736 1.470 266 57,5 15,3

2003 3.057 1.771 1.475 296 57,9 16,7

2004 3.123 1.807 1.520 287 57,9 15,9

2005 3.199 1.835 1.569 266 57,4 14,5

2006 3.269 1.855 1.590 265 56,9 14,3

2007 3.335 1.898 1.653 245 56,9 12,9

2008 3.393 1.992 1.769 223 58,7 11,2

2009 3.470 2.016 1.792 224 58,1 11,2

2010 3.518 2.030 1.853 177 57,7   8,7

2011 3.606 2.059 1.909 150 57,1   7,3

Fonte: Martins (2013).

Obs.: Estimativas em 1 mil pessoas. A configuração da RM de Porto Alegre utilizada pela PED inclui apenas 23 municípios da configuração atual da 
região: Canoas, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Nova Hartz, Dois Irmãos, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, 
Esteio, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Viamão, Eldorado do Sul, Glorinha, Parobé, Triunfo, Araricá e Nova Santa Rita.
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Dessa maneira, pode-se considerar que na última década, de modo geral, houve 
uma melhora nas condições de emprego e ocupação na RM de Porto Alegre.

2.5 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese)

Este índice é similar ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e tem como objetivo mensurar e 
acompanhar o nível de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O cálculo do índice 
abrange um conjunto de indicadores sociais e econômicos em quatro blocos temáticos: 
educação, renda, saneamento e domicílios, e saúde. Com base no Idese, em 2009, o nível 
de desenvolvimento, em geral, dos 34 municípios que compõem a RM encontrava-se 
na faixa entre 0,6 e 0,899, em que a maior parte dos municípios apresentou índice entre 
0,7 e 0,799 (quadro 5).

QUADRO 5
RM de Porto Alegre: Idese (2009)

Idese por faixas Número de municípios Municípios e índices

0,8-0,899 5

Esteio
(0,846)

Porto Alegre
(0,838)

Campo Bom
(0,812)

Canoas
(0,840)

Cachoeirinha
(0,827)

 

0,7-0,799 20

Montenegro
(0,799)

Novo Hamburgo
(0,748)

Taquara
(0,721)

Ivoti
(0,780)

Sapucaia do Sul
(0,747)

Triunfo
(0,721)

Dois Irmãos
(0,780)

Eldorado do Sul
(0,745)

Alvorada
(0,720)

Charqueadas
(0,777)

Arroio dos Ratos
(0,743)

São Jerônimo
(0,720)

São Leopoldo
(0,765)

São Sebastião do Caí
(0,737)

Estância Velha
(0,718)

Gravataí
(0,760)

Viamão
(0,729)

Sapiranga
(0,707)

Guaíba
(0,754)

Igrejinha
(0,726)

 

0,6-0,699 9

Parobé
(0,696)

Portão
(0,667)

Glorinha
(0,636)

Rolante
(0,685)

Nova Santa Rita 
(0,651)

Capela de Santana (0,631)

Santo Antônio da Patrulha 
(0,681)

Nova Hartz
(0,649)

Araricá
(0,611)

Fonte: Martins (2013).

O município com maior índice foi Esteio, com 0,846, e o menor foi Araricá, com 
índice de 0,611. Porto Alegre apresentou Idese de 0,838, e o índice geral para o Rio 
Grande do Sul foi de 0,776.

O bloco Idese Renda Alvorada apresentou o menor índice, 0,573, e dois municípios 
apresentaram índices acima de 0,9: Canoas, com índice de 0,978, e Esteio, com índice 
de 0,928. A maior parte dos municípios apresentou índice na faixa entre 0,6 e 0,699 
(quadro 6). Para Porto Alegre o índice foi de 0,880 e para o Rio Grande do Sul de 0,813.
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QUADRO 6
RM de Porto Alegre: Idese Renda (2009)

Idese Renda por faixas Número de municípios Municípios e índices

Acima de 0,899 2
Canoas
(0,978)

Esteio
(0,928)

 

0,8-0,899 9

Cachoeirinha
(0,899)

Dois Irmãos
(0,819)

Triunfo
(0,809)

Porto Alegre
(0,880)

Nova Santa Rita 
(0,813)

Montenegro
(0,809)

Eldorado do Sul
(0,856)

Campo Bom
(0,810)

Ivoti
(0,805)

0,7-0,799 9

Novo Hamburgo
(0,788)

São Leopoldo 
(0,748)

Estância Velha (0,728)

São Sebastião do Caí (0,770)
Igrejinha
(0,741)

Sapiranga
(0,710)

Portão
(0,761)

Gravataí
(0,734)

Glorinha
(0,700)

0,6-0,699 13

Guaíba
(0,696)

Nova Hartz
(0,668)

Arroio dos Ratos 
(0,635)

Charqueadas
(0,692)

São Jerônimo 
(0,666)

Parobé
(0,606)

Sapucaia do Sul
(0,692)

Rolante
(0,662)

Viamão
(0,600)

Taquara
(0,689)

Araricá
(0,659)

 

Santo Antônio da Patrulha 
(0,674)

Capela de Santana (0,640)  

0,5-0,599 1 Alvorada (0,573)    

Fonte: Martins (2013).

No bloco Idese Saneamento, em 2009, o maior índice foi o de Porto Alegre, 0,748. 
Nesse bloco, dez municípios apresentam índice abaixo de 0,4, o menor índice foi o do 
município de Araricá, 0,118 (quadro 7).

Entre os municípios que se encontravam com o índice abaixo de 0,3, estavam aqueles 
que ainda possuem baixo grau de urbanização, como Capela de Santana e Glorinha. 
Dado que o índice de saneamento considera a existência de redes de água e esgoto, os 
municípios que ainda possuem zona rural, onde há outros tipos de saneamento, tendem 
a apresentar um índice menor. O índice de saneamento para o Rio Grande do Sul foi 
de 0,569.

No bloco Idese Saúde, todos os municípios metropolitanos, em 2009, apresentaram 
índices na faixa entre 0,8 e 0,899. O município com o maior índice foi Dois Irmãos, 
com 0,897, e o município com o menor foi Arroio dos Ratos, com 0,807. Porto Alegre 
apresentou um índice de 0,827, e o índice para o estado foi de 0,850.

No bloco Idese Educação, todos os municípios metropolitanos encontravam-se na 
faixa entre 0,8 e 0,999. O maior índice encontrado foi o do município de Esteio, com 
0,928, e o menor foi o índice do município de Glorinha, 0,812. O índice para Porto 
Alegre foi de 0,891 e para o Rio Grande do Sul, de 0,870.
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QUADRO 7
RM de Porto Alegre: Idese Saneamento (2009)

Idese Saneamento por faixa Número de municípios Municípios e índices

0,7-0,799 1
Porto Alegre 
(0,748)

   

0,6-0,699 9

Campo Bom
(0,683)

Alvorada
(0,658)

Esteio
(0,637)

Cachoeirinha
(0,667)

Charqueadas
(0,650)

Montenegro
(0,612)

Canoas
(0,662)

Arroio dos Ratos 
(0,649)

São Leopoldo 
(0,609)

0,5-0,599 6

Viamão
(0,597)

Gravataí
(0,554)

Dois Irmãos
(0,545)

Sapucaia do Sul
(0,569)

Ivoti
(0,549)

Guaíba
(0,543)

0,4-0,499 8

Novo Hamburgo
(0,493)

São Sebastião do Caí
(0,446)

Taquara
(0,425)

São Jerônimo
(0,483)

Eldorado do Sul
(0,434)

Estância Velha
(0,413)

Parobé
(0,463)

Igrejinha
(0,430)

 

Abaixo de 0,4 10

Sapiranga
(0,396)

Nova Hartz
(0,229)

Nova Santa Rita 
(0,150)

Rolante
(0,358)

Capela de Santana
(0,200)

Araricá
(0,118)

Triunfo
(0,354)

Portão
(0,197)

 

Santo Antônio da Patrulha 
(0,324)

Glorinha
(0,174)

 

Fonte: Martins (2013).

Quando se considera o nível de desenvolvimento da RM com base no Idese, observa-se 
que no índice geral a maior parte dos municípios apresenta nível de desenvolvimento na 
mesma faixa do nível estadual, de resto muito influenciado pela RM de Porto Alegre, 
entre 0,7 e 0,799.

Nos índices de educação e saúde todos os municípios da RM de Porto Alegre 
encontram-se na faixa entre 0,8 e 0,999, mesma faixa observada para o Rio Grande 
do Sul.

O índice de renda apresenta certa disparidade entre os municípios da RM: 
quatorze deles apresentam índices entre 0,5 e 0,699, abaixo do índice do estado (0,813). 
No saneamento são encontrados os índices mais baixos, em que dezoito municípios 
apresentam índices abaixo de 0,5.

3 NOVOS PROJETOS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA METROPOLITANA

3.1 Habitação e saneamento

Segundo a Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sehabs), entre 2011 e 2013 a produção habitacional no estado deverá alcançar 7.864 
unidades, com investimentos de R$ 234.667.367.

Considerando a produção habitacional por conselhos regionais de desenvolvimento 
(Coredes) na RM de Porto Alegre, no Corede Metropolitano Delta do Jacuí, onde estão 
agregados dez municípios metropolitanos, incluindo Porto Alegre, os investimentos em 
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unidades habitacionais somam R$ 8,240 milhões, sendo R$ 240 mil de repasse estadual 
e R$ 8 milhões repassados pela União. Para o Corede Vale do Rio dos Sinos, que integra 
quatorze municípios metropolitanos, os investimentos somam R$ 1,126 milhão, sendo 
R$ 300 mil de repasse estadual e R$ 826 mil de repasse federal.

Para o Programa de Regularização Fundiária, no período 2011-2013, foram 
destinados aos municípios metropolitanos: R$ 86.553.615 para Porto Alegre; 
R$ 1.240.624,20 para Canoas; R$ 6.207.483,73 para Gravataí; R$ 780.885,38 para 
Sapiranga; e R$ 39 mil para Portão.

Em termos de saneamento estão previstos até 2015 investimentos de 
R$ 2.847.929.566,28 para o Rio Grande do Sul, com R$ 2.029.602.477,21 
provindos dos Programas de Aceleração do Crescimento (PACs) – PAC I e PAC II. 
Desses R$ 1.671.660.752,17 do PAC e R$ R$ 357.941.725,03 de contrapartida do 
estado, R$ 770.452.423,07 de recursos próprios e R$ 47.874.666 de recursos da Sehabs. 
Desses valores, o total de R$ 2.651.602.286,44 é destinado a obras e R$ 148.452.613,84 
a projetos e, do total de investimentos para o estado, R$ 1.427.683.619,90 são destinados 
à área metropolitana (tabela 8).

TABELA 8
Investimentos em saneamento previstos até 2015

Corede Número de municípios metropolitanos Investimentos (R$)

Total Coredes na RM de Porto Alegre 34 1.427.683.619,90

Centro-Sul   3      52.107.176,35

Metropolitano Delta do Jacuí 10    646.361.008,31

Paranhana Encosta da Serra   4      74.542.154,43

Vale do Caí   3        4.292.547,51

Vale do Rio dos Sinos 14    650.380.733,30

Fonte: Projetos Sehabs, Seminário Novos Gestores – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Disponível em: <http://
www.famurs.com.br>.

Elaboração dos autores.

Dentro do Programa Estadual de Saneamento para Pequenas Comunidades, na 
RM de Porto Alegre, considerando os Coredes situados no recorte metropolitano, os 
investimentos somam, até 2015, R$ 1.452.513,16 (tabela 9).

TABELA 9
Programa Estadual de Saneamento para Pequenas Comunidades (Sehabs/RS)

Corede Número de municípios metropolitanos Investimentos (R$) 

Total Coredes na RM de Porto Alegre 34 1.452.513,16

Centro-Sul   3    276.305,36

Metropolitano Delta do Jacuí 10    141.715,92

Paranhana Encosta da Serra   4    108.230,92

Vale do Caí   3    578.940,48

Vale do Rio dos Sinos 14    347.320,48

Fonte: Projetos Sehabs, Seminário Novos Gestores – Famurs. Disponível em: <http://www.famurs.com.br>.

Elaboração dos autores.
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Em relação ao PAC, entre os principais investimentos previstos em obras e projetos 
no período 2013-2014, os municípios metropolitanos somam R$ 379.772.297,36 para o 
PAC I e R$ 202.776.149,62 para o PAC II, totalizando R$ 582.548.446,98 (tabela 10).

TABELA 10
Principais investimentos em saneamento previstos no PAC I e no PAC II (2013-2014)

Município Modalidade Fonte de recursos R$

PAC I + PAC II   582.548.446,98

PAC I   379.772.297,36

Alvorada/Viamão Sistema de esgoto sanitário OGU1 146.478.686,61

Esteio/Sapucaia Sistema de esgoto sanitário OGU 143.479.168,36

Guaíba Sistema de esgoto sanitário BNDES   56.174.166,75

Campo Bom/Sapiranga Sistema de abastecimento de água BNDES   32.171.271,98

Portão Sistema de esgoto sanitário OGU        254.173,81

Canoas Sistema de esgoto sanitário OGU     1.214.829,85

PAC II 202.776.149,62

Cachoeirinha/Gravataí Sistema de esgoto sanitário BNDES   39.206.887,00

Alvorada/Viamão Sistema de esgoto sanitário OGU 115.608.336,65

Charqueadas Sistema de abastecimento de água OGU   15.319.294,97

Montenegro Sistema de abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário OGU     1.785.671,00

Triunfo Sistema de abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário OGU        842.000,00

Santo Antônio da Patrulha Sistema de abastecimento de água BNDES   20.013.960,00

Rolante Sistema de esgoto sanitário OGU/Funasa2   10.000.000,00

Fonte: Projetos Sehabs, Seminário Novos Gestores – Famurs. Disponível em: <http://www.famurs.com.br>.

Notas: 1 Orçamento Geral da União (OGU).
2 Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Elaboração dos autores.

3.2 Obras viárias

Conforme dados da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), para o período 
2011-2014 estão previstas diversas obras, várias delas referentes à duplicação da malha 
estadual. Na RM de Porto Alegre um dos projetos em andamento é a duplicação da 
ERS-118, com a construção de um trecho de 22,5 km, que atravessa os municípios 
metropolitanos de Sapucaia do Sul e Gravataí, com investimentos de mais de R$ 30 
milhões desde 2011.

Desde 2009 está em discussão junto ao governo do estado a implantação da RS-010, 
que se caracteriza como uma ligação rodoviária proposta em região de baixa densidade 
de ocupação urbana, cruzando os municípios metropolitanos de Gravataí, Esteio, Novo 
Hamburgo e São Leopoldo, correspondente ao segmento leste do Anel Rodoviário 
Metropolitano e ao sistema viário lindeiro entre os municípios de Porto Alegre e Novo 
Hamburgo (figura 1).

A proposta inicial previa a construção da obra mediante concessão para parceria 
público-privada (PPP), e um projeto de 40 km de rodovia, constituindo um novo eixo 
de integração metropolitana com os municípios situados ao norte de Porto Alegre.
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FIGURA 1
Segmento leste do Anel Rodoviário Metropolitano – RS-010

Fonte: Documento Síntese Análise de Viabilidade RS-010, setembro de 2009. Disponível em: <http://www.seinfra.rs.gov.br>.

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

Outra relevante obra viária iniciada no mês de setembro de 2009 é o subtrecho 
entre a BR-116/RS-118 e a BR-290/RS da rodovia federal BR-448/RS, conhecida como 
Rodovia do Parque, que se apresenta como uma alternativa para amenizar o tráfego 
de veículos na RM (figura 2). A obra contempla 22,34 km de extensão, cruzando os 
municípios metropolitanos de Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre, e formará 
um anel rodoviário, que receberá grande parte do tráfego das regiões da Serra, Vale dos 
Sinos, Caí e Paranhana. Os investimentos totais para a execução da obra somam em 
torno de R$ 824 milhões, completamente financiados com recursos públicos federais.

Em termos da infraestrutura de transportes ainda são observadas ações previstas 
entre 2011 e 2014 para os transportes hidroviários na RM de Porto Alegre, entre as 
quais se encontram o porto de Porto Alegre, para o qual está prevista a implantação do 
Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code) e 
a adequação à legislação portuária internacional; investimentos de cerca de R$ 1 milhão 
na recuperação de guindastes para a operação portuária, assim como a reintegração de 
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posse de áreas ocupadas irregularmente (Cais Marcílio Dias e Cais Navegantes), onde 
posteriormente há previsão de implantação de empresas da indústria naval.

FIGURA 2
Rodovia BR-448/RS, subtrecho entre a BR-116/RS-118 e a BR-290/RS

Fonte: Disponível em: <http://www.br448rodoviadoparque.com.br/br448/consorcioGerenciador.php>.

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

Outros projetos e investimentos hidroviários também são previstos: um terminal 
de passageiros em Porto Alegre e a sinalização da Lagoa dos Patos; a manutenção e 
ampliação do calado entre Porto Alegre e Rio Grande; o transporte entre os municípios 
de Porto Alegre e Guaíba e o arrendamento do Cais Mauá em Porto Alegre; a fiscalização 
e o monitoramento das hidrovias, a recuperação de embarcações e a readequação da 
hidrovia do rio Jacuí.

Em relação ao transporte aeroportuário, há previsão de contratação de projetos 
para aeroportos regionais ou internacionais novos ou existentes, com o objetivo da 
ampliação e da qualificação dos aeroportos, para o aumento da capacidade de transporte 
de cargas e passageiros, em função da realização de grandes eventos no Rio Grande do 
Sul. No PPA 2012-2013 está previsto um orçamento de R$ 169.173.215 para essas 
obras. Há a proposta da construção de um novo aeroporto internacional na RM de 
Porto Alegre, que contaria com duas pistas de 3.200 m x 60 m cada, com capacidade 
para 40 milhões de passageiros/ano.

Em relação às obras de ampliação do aeroporto existente no município de Porto 
Alegre, entretanto, cabe destacar o Decreto Estadual no 45.212/2007, que instituiu 
um grupo de trabalho coordenado pela antiga Secretaria de Habitação, Saneamento 
e Desenvolvimento Urbano (Sehadur). Este grupo inclui representantes do gabinete 
do governador, Casa Civil, Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Infraestrutura 
e Logística, Secretaria da Administração e Recursos Humanos e Procuradoria-Geral 
do Estado, visando à promoção de ações para a ampliação do Aeroporto Internacional 
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Salgado Filho, e voltado em especial para a questão das desapropriações necessárias na 
área de ampliação do aeroporto.

Em 2010, foram ajuizadas ações de desapropriação, que foram encaminhadas para 
audiências de conciliação, realizadas por magistrados na Central de Conciliações da 
Justiça Federal em Porto Alegre, no período entre o final do ano de 2010 e o início de 
2011. Na primeira etapa desse procedimento, apenas cinco dos setenta processos tratados 
ficaram pendentes para providências adicionais, sendo os demais processos finalizados 
sem a necessidade de tramitação nas varas federais de Porto Alegre.

Em 2011 foi aberto o edital, cujo objeto era a “contratação de empresa para 
elaboração e execução dos programas ambientais previstos nas obras de ampliação da 
pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/
RS”. No entanto, conforme informações no site da Infraero, em 1o de fevereiro de 2012 
esta licitação foi homologada como “fracassada”.

Segundo informações da Justiça Federal, em março de 2012 foi realizada pelo 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscon) uma reunião 
para discutir a questão das residências existentes na área de ampliação do aeroporto, 
ainda não totalmente desocupada, sendo registrada a ocorrência de um novo conflito, 
decorrente das desapropriações já concluídas, na medida em que os moradores que 
ainda se encontravam na área seriam inquilinos dos antigos proprietários. Assim, as 
desapropriações permaneciam no aguardo do cumprimento do acordo realizado entre os 
órgãos públicos, referente ao pagamento de aluguel social até que as unidades de novo 
conjunto habitacional fossem concluídas. Nesse processo houve a preocupação quanto 
à situação dos moradores na época, que praticamente não possuíam acesso aos serviços 
públicos do município, uma vez que quase todas as residências já haviam sido demolidas, 
de forma que o local se encontrava em estado precário. Porém, de acordo com a Seinfra, 
um dos maiores problemas para a duplicação da pista do aeroporto Salgado Filho é o 
solo, que não é suficientemente compactado para receber a estrutura da pista.

3.3 Obras da Copa 2014 − Porto Alegre

No município de Porto Alegre, diversas obras viárias foram realizadas, com previsão 
para conclusão em 2013 e 2014, denominadas Obras da Copa. Entre essas obras 
encontram-se a duplicação de avenidas, a adequação dos corredores de ônibus em função 
da implantação do bus rapid transit (BRT), um sistema de monitoramento para os 
corredores de ônibus, a construção do Complexo da Estação Rodoviária Intermunicipal 
e a ampliação do Aeroporto Salgado Filho, já citada.

De acordo com o portal da transparência da Secretaria Municipal Extraordinária 
da Copa 2014 (Secopa) de Porto Alegre, em março de 2013 os investimentos em 
obras que estavam em andamento somaram um total de R$ 865.519.765,10. Para a 
realização dessas obras, foram negociadas várias ações de desapropriação que somaram 
R$ 79.959.000,00 (tabela 11).
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TABELA 11
Copa 2014: obras em execução, no município de Porto Alegre (março/2013)

Obras da Copa 2014
Financiamento 

(R$)
Contrapartida 

(R$)
Total de 

investimentos (R$)
Desapropriações1 

(R$) 

Total de investimentos 484.400.000,00 381.119.765,10 865.519.765,10 79.959.000,00

RS-A.01 – Corredor Avenida Tronco 129.300.000,00     4.300.000,00 133.600.000,00 19.959.000,00

RS-A.02 – Corredor Terceira Avenida Perimetral   94.600.000,00   99.527.369,20 194.127.369,20 25.800.000,00

RS-A.03 – Corredor Avenida Padre Cacique/
Avenida Edvaldo Pereira Paiva   78.200.000,00   40.980.175,20 119.180.175,20 -

RS-A.04 – Monitoramento dos três corredores   13.700.000,00 -   13.700.000,00 -

RS-A.05 – BRT Avenida Protásio Alves   53.000.000,00   24.900.795,19   77.900.795,19   4.500.000,00

RS-A.06 – BRT Avenida João Pessoa   28.000.000,00   36.520.000,00   64.520.000,00 -

RS-A.07 – Corredor Rua Voluntários da Pátria   24.000.000,00   71.300.000,00   95.300.000,00 25.300.000,00

RS-A.08 – Prolongamento da Severo Dullius   21.600.000,00   61.400.000,00   83.000.000,00   2.400.000,00

RS-A.09 – Complexo da Rodoviária   19.000.000,00   12.521.979,24   31.521.979,24   2.000.000,00

RS-A.10 – BRT Avenida Bento Gonçalves   23.000.000,00   29.669.446,27   52.669.446,27 -

Fonte: Portal da Transparência Porto Alegre. Disponível em: <http://portaltransparencia.procempa.com.br/portalTransparencia/copaObraLista.
do?viaMenu=true>.

Nota: 1 Os valores das desapropriações estão inclusos no total de investimentos.

3.3.1 Revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre

O Decreto Estadual no 42.256/2003, alterado pelos decretos no 43.730/2005 e 
no 44.676/2006, instituiu uma comissão com o objetivo de efetuar estudos para a 
revitalização do Cais Mauá, situado no porto de Porto Alegre, considerando que o 
governo do estado possui interesse na revitalização da área portuária do município, sob 
os aspectos econômicos, urbanísticos, culturais e sociais.

Em 2011, conforme informações da Central de Licitações (Celic) da Subsecretaria 
de Administração do Estado, foi aprovado pelo governo do estado, em 23 de novembro de 
2011, o projeto de revitalização do Cais do Porto Mauá, que deverá ser executado pelo 
Consórcio Porto Cais Mauá do Brasil S.A., em um modelo de concessão de 25 anos.

Os principais objetivos da obra, além do aspecto econômico, estão relacionados à 
reabilitação do patrimônio histórico do município e do estado. A concessionária deverá 
realizar o pagamento de R$ 3 milhões/ano referentes ao aluguel da área, valor que 
deverá ser revertido para investimentos e benfeitorias portuárias, administradas pela 
Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). O consórcio está composto por dois 
grupos estrangeiros, com participação do capital em 51% e 39%, respectivamente, e 
um grupo nacional com participação acionária de 10%.

3.3.2 Distritos industriais

Em relação à promoção do desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul, o Decreto 
Estadual no 32.666/1987 dispôs sobre nova regulamentação do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Industrial (Proedi), alterando a Lei no 6.595/1973, que autorizou 
o Poder Executivo a conceder incentivos às indústrias, discorrendo sobre os distritos 
industriais. O Proedi, que integra o Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de 
Atividades Produtivas (Seadap), tem como objetivo apoiar, por meio de incentivos fiscais, 
materiais e financeiros, os projetos de empresas que venham a realizar investimentos no 
estado, dos quais resultem a implantação ou expansão de unidades industriais.
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Nos distritos industriais há possibilidade de implantação ou relocalização de projetos 
industriais e atividades interligadas, em geral de pequeno e médio porte, como também 
a possibilidade de investimentos de grande porte. Em 2013, o Rio Grande do Sul dispõe 
de terrenos para negociação em três áreas industriais na RM de Porto Alegre (mapa 4 e 
quadro 8), à venda para empresas interessadas, a preços subsidiados. Para a compra, as 
empresas interessadas devem apresentar para análise da Secretaria de Desenvolvimento e 
Promoção do Investimento (SDPI) um projeto de viabilidade econômico-financeiro que, 
em caso de aprovação, possibilitará a reserva do terreno para a implantação do projeto.

MAPA 4
Terrenos do Rio Grande do Sul para negociação no Distrito Industrial de  
Montenegro-Triunfo (DIMT), na Área Industrial de Guaíba e no Distrito Industrial de 
Alvorada-Viamão (DIAV) (2013)

Fonte: Imagens: SDPI, Porque investir no Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.sdpi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=149>.

Elaboração dos autores.

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

Em dezembro de 2012 uma indústria local especializada na produção de celulose 
anunciou a aprovação do projeto para a expansão da unidade fabril no Rio Grande do 
Sul. Com um investimento previsto de R$ 4,6 bilhões, a fábrica, localizada no município 
de Guaíba, na RM, apresenta uma produção de 450 mil toneladas de celulose/ano e 
prevê um aumento da capacidade de produção até o ano de 2015 para aproximadamente 
1,75 mil toneladas/ano.

A empresa estima que somente para a construção da nova planta devam ser criados 
em torno de 7 mil empregos diretos, além de 17.100 empregos indiretos, devido à 
previsão de utilização de serviços e insumos de fornecedores locais; posteriormente, com o 
funcionamento da planta, deverão ser criados 2.500 empregos diretos. Os investimentos 
serão divididos em três áreas: industrial, florestal e infraestrutura. Em relação à 
infraestrutura a empresa vem investindo cerca de R$ 40 milhões na execução de obras 
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viárias no entorno da fábrica, para garantir a logística de transporte de cargas e também 
melhorar a mobilidade urbana. A previsão da empresa é que os investimentos na nova 
planta devam gerar durante a fase de construção em torno de R$ 102 milhões de 
recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)/ano, e 
com o funcionamento da fábrica a partir de 2015, R$ 1,4 bilhão de ICMS/ano.1

QUADRO 8
RM de Porto Alegre: áreas industriais com disponibilidade de terrenos para a 
implantação de projetos industriais (2013) 

Áreas industriais

DIAV Área Industrial em Guaiba DIMT

Área total: 258,78 ha
Infraestrutura: básica implantada, arruamento, 
esgoto pluvial, energia elétrica AT 13,8kV, 
telefonia e rede de água.
Disponibilidade de lotes: a partir de 5 mil m2.
Acessos: rodoviário pela RS-118 e direto à 
Alvorada pela estrada municipal Passo dos 
Negros (Avenida Presidente Vargas).
Localização: leste da RM de Porto Alegre.
Empresas implantadas: 32 unidades 
implantadas e sete em fase final de 
implantação.

Área total: 932,78 ha
Infraestrutura: em parte, arruamento, 
energia elétrica AT 13,8kV, telefonia, rede 
de água.
Disponibilidade de lotes: a partir de 50 
mil m2.
Acessos: BR-116 (Porto Alegre-Pelotas) 
e estrada municipal do Conde (Avenida 
Ismael Chaves Barcellos).
Localização: RM de Porto Alegre – oeste.
Empresas implantadas: uma empresa 
implantada, sete em projeto e um 
empreendimento em negociação com o 
estado.

Área total: 718,58 ha
Infraestrutura: completa, arruamento, redes de energia 
elétrica em AT 13,8kV e 69kV, telefonia, rede de água 
e disponibilidade de gás. Possibilidade de utilização do 
porto fluvial Santa Clara de propriedade da Companhia 
Petroquímica do Sul (Copesul) a cerca de 6 km do local.
Disponibilidade de lotes: a partir de 15 mil m2.
Acessos: rodoviário BR-386 (Tabaí-Canoas), RS-124 e 
TF-010, hidroviário pelo rio Caí e porto Santa Clara da 
Copesul, ferroviário pelo ramal da ALL.
Localização: RM de Porto Alegre junto ao Polo 
Petroquímico de Triunfo.
Empresas implantadas: atualmente oito empresas 
implantadas, sendo duas de grande porte e uma em fase 
de implantação.

Fonte: SDPI, Guia de Investimentos RS. Disponível em: <http://www.sdpi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=149>.

3.3.3 Polo Naval do Jacuí

Com o Decreto Estadual no 49.492/2012 foi instituído o Polo Naval do Jacuí, que integra 
o Programa de Estruturação, Investimento e Pesquisa em Gás Natural, Petróleo e Indústria 
Naval do Rio Grande do Sul (PGPIN) (Lei no 13.710/2011). O polo naval, localizado 
às margens dos rios Jacuí e Taquari, visando à consolidação do Programa RS Indústria 
Oceânica, abrange cinco municípios: os municípios metropolitanos de Charqueadas. 
São Jerônimo e Triunfo e os municípios de General Câmara e Taquari, em função da 
considerada “aptidão hidroviária” desses municípios, dada a proximidade do polo gerador 
de mão de obra e a presença de indústrias fornecedoras de insumos e serviços.

O Decreto Estadual no 47.976/2011 criou o Comitê Gestor do PGPIN, que definirá 
as áreas prioritárias, declaradas como áreas de interesse social do estado, para a instalação 
de indústrias fornecedoras de insumos e serviços.

3.3.4 Capacitações tecnológicas

No município de Porto Alegre, desde 2008, com investimento que já alcança R$ 285 
milhões, encontra-se instalado um relevante Centro de Tecnologia para Desenvolvimento 
de Semicondutores (chips) – produção de circuitos integrados (CIs) para identificação por 
radiofrequência (RFID) e aplicações específicas. A Ceitec S.A. é uma empresa pública 
federal ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que tem como 
papel estratégico o desenvolvimento da indústria microeletrônica no Brasil.

Na RM de Porto Alegre estão localizadas sete das principais universidades do estado, 
sendo três universidades públicas e quatro privadas (quadro 9).

1. Disponível em: <http://www.celuloseriograndense.com.br/>.
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QUADRO 9
RM de Porto Alegre: principais universidades (2012)

Universidades na RM de Porto Alegre Sede Tipo

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Porto Alegre Pública

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) Porto Alegre Pública

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) Porto Alegre Pública

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) Porto Alegre Privada

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) São Leopoldo Privada

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Canoas Privada

Universidade Feevale Novo Hamburgo Privada

Fonte: SDPI. Disponível em: <http://www.sdpi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=149>.

Somados a três universidades privadas – PUC-RS, Unisinos e Feevale – encontram-se 
instalados parques tecnológicos, que buscam agregar empresas e conhecimentos para 
gerar novas tecnologias (quadro 10).

QUADRO 10
RM de Porto Alegre: parques tecnológicos (2012)

Parque Universidade Cidades de abrangência Região

Parque Científico e Tecnológico da 
PUC-RS –Tecnopuc

PUC-RS Porto Alegre Metropolitana do Delta do Jacuí

Parque Tecnológico do Vale dos 
Sinos – Valetec

Feevale
Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Novo 
Hamburgo e Sapiranga

Vale do Rio dos Sinos

Parque Tecnológico de São 
Leopoldo – Tecnosinos

Unisinos São Leopoldo Vale do Rio dos Sinos

Fonte: SDPI. Disponível em: <http://www.sdpi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=149>.

3.3.5 Instrumentos de incentivo aos investimentos e fontes de financiamentos

Entre os instrumentos empregados para a promoção do desenvolvimento econômico 
do estado e suas respectivas regiões, incluindo a área metropolitana, estão o Fundo 
Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS) e o Programa de 
Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Integrar/RS).

O Fundopem, instituído pela Lei Estadual no 11.916/2003, alterada pelas leis 
no 13.708/2010 e no 13.843/2012, consiste na postergação do recolhimento do ICMS 
incremental, em função da realização de um projeto de investimento, e no financiamento 
desse montante postergado com prazo de carência de até sessenta meses e com amortização 
de até 96 meses. O Integrar/RS é um incentivo adicional ao Fundopem/RS, na forma de 
um percentual de abatimento sobre a parcela mensal de amortização do fundo. O percentual 
de abatimento do Integrar/RS varia entre 10% e 90%, incidente sobre cada parcela a 
ser amortizada do financiamento, incluindo o valor principal e os respectivos encargos, 
sendo determinado por empreendimento, considerando o município de localização do 
empreendimento, a geração de emprego e o incremento da massa salarial promovida, 
como também o impacto ambiental.

Na promoção do desenvolvimento local e regional, junto à SDPI, está o projeto Sala 
do Investidor para Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Afins – Desenvolvimento 
Econômico e Territorial das Regiões do Rio Grande do Sul, que se caracteriza como um 
desdobramento do programa Sala do Investidor do Sistema de Desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul – Processo para Gestão de Ações de Investimento, instituído pelo Decreto 
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Estadual no 48.396/2011. Este consiste em um canal do Sistema de Desenvolvimento 
do Rio Grande do Sul, gerido pela SDPI, com o escopo de coordenar as ações de 
investimento e desenvolvimento local e/ou regional com os municípios, pelas secretarias 
municipais de desenvolvimento ou afins.

As secretarias locais são consideradas como elementos-chave para operacionalização 
e interlocução com os projetos de instalação ou expansão de atividades industriais no 
estado. Dessa forma, o novo projeto Sala do Investidor para Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento e Afins – Desenvolvimento Econômico e Territorial das Regiões do Rio 
Grande do Sul busca ampliar a interlocução dos municípios com o governo do estado, 
havendo a previsão da organização de um processo profissional de atendimento e gestão 
para as ações ligadas ao desenvolvimento econômico local e regional, em termos do 
investimento em atividades industriais e da infraestrutura local.

Em relação ao fomento das atividades produtivas, o Rio Grande do Sul conta com 
três bancos: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), voltado 
para financiamentos de longo prazo, e trabalha em cooperação com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Banco do Desenvolvimento 
do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul), que se caracteriza como a maior agência 
de fomento do país, com ativos de R$ 2 bilhões em dezembro de 2010; e o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), uma instituição financeira que atua como 
banco múltiplo.

4 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

Esta seção apresenta as legislações de referência que institucionalizaram a RM de Porto 
Alegre, instituíram as instâncias de gestão, as Fpics e dispuseram sobre a organização 
regional do Rio Grande do Sul.

4.1 Gestão da RM de Porto Alegre

4.1.1 Criação e institucionalização da RM de Porto Alegre

A RM de Porto Alegre foi instituída legalmente por força da Constituição Federal de 
1967 (Artigo 157, § 10) e pela Emenda Constitucional de 1969 (Artigo 164), que, 
mediante lei complementar, permitiram o estabelecimento das primeiras RMs brasileiras. 
Conforme a legislação, as RMs foram definidas como “um conjunto de municípios de 
uma mesma comunidade socioeconômica”, que, independentemente de sua vinculação 
administrativa, visava à realização de serviços públicos de interesse comum.

Em 1973, a RM de Porto Alegre foi instituída formalmente pela Lei Complementar 
Federal (LCF) no 14, de 8 de junho de 1973, a qual criou as primeiras oito RMs 
brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém 
e Fortaleza.

Inicialmente a região foi composta por quatorze municípios: Alvorada, Cachoeirinha, 
Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto 
Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão. Em 2010 a RM passou 
a ser composta oficialmente por 32 munícipios, alcançando 34 municípios em 2015. 

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   35 20/10/2015   14:03:11



36 Relatório de Pesquisa

Com a CF/1988, Capítulo III, Artigo 25, § 3o, a prerrogativa de instituir RMs foi 
deslocada do âmbito da União para os estados-membros. Nessa perspectiva, em 1989, 
a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (CE/1989), Artigo 2o, manteve a RM 
de Porto Alegre, incorporando oito municípios a sua formação original: Dois Irmãos, 
Eldorado do Sul, Glorinha, Ivoti, Nova Hartz, Parobé, Portão e Triunfo.

Posteriormente, outros municípios foram incorporados à RM. Em 1994 foi incluído 
o município de Charqueadas; em 1998, foi a vez de Nova Santa Rita e Araricá; em 
1999, mais três municípios incluídos: Montenegro, São Jerônimo e Taquara. No ano 
2000, incorporaram-se dois municípios: Santo Antônio da Patrulha e Arroio dos Ratos. 
Em 2001, apenas um: Capela do Santana; e nos anos recentes três municípios foram 
incluídos: Rolante, em 2010; Igrejinha, em 2011; e São Sebastião do Caí, em 2012 
(quadro 11).

Ressalva-se que devido à regulamentação da organização regional do Rio Grande 
do Sul, Lei Estadual Complementar no 11.740/2002, Artigo 7o, parágrafo único: “As 
leis complementares com as finalidades previstas nos artigos anteriores entrarão em 
vigor no primeiro dia da legislatura subsequente àquela em que tiverem sido editadas”. 

Segundo os requisitos apresentados e aceitos para a inclusão dos municípios na 
RM, em conformidade com a Lei Complementar no 11.740/2002, uma característica 
recorrente encontrada nos pedidos de inclusão é o fato de o município ter sido criado 
a partir da área territorial de um município já pertencente à região. Outro argumento 
recorrente nos pedidos refere-se à proximidade com o município-sede, Porto Alegre, 
ou com outros municípios pertencentes à RM. Os municípios, por meio do ingresso, 
possuem o intuito da obtenção de uma inserção nos projetos de desenvolvimento 
integrado da “Grande Porto Alegre”, e igualmente a possibilidade de inserção em projetos 
governamentais específicos para os municípios pertencentes às RMs, como aqueles das 
áreas de habitação e os programas sociais (Martins, 2013).

A CE-RS de 1989 nos artigos 16, 17 e 18, alterados pela Emenda Constitucional 
no 28 de 13 de dezembro de 2001, apresentou critérios e definições sobre a organização 
regional do estado. Entre os critérios para a instituição das RMs, atribuídos também a 
outras formas de organização regional – aglomerações urbanas e microrregiões –, estava 
o pressuposto de que essas teriam por finalidade integrar “a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas do interesse do estado e de municípios limítrofes do 
mesmo complexo geoeconômico e social”, existindo ainda a possibilidade de instituição 
de redes de municípios, que não necessariamente teriam municípios limítrofes.
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QUADRO 11
RM de Porto Alegre: formação (2013-2015) 

RM de Porto Alegre em 2013 – 32 municípios

Ano de criação 
do município

Municípios da configuração  
original e os acrescidos

Ano de inclusão (RM de 
Porto Alegre) e número total 
de municípios

Instrumento legal de ingresso na RM

1965
1965
1959
1939
1959
1954
1880
1926
1927
1809
1846
1954
1961
1880

Alvorada
Cachoeirinha
Campo Bom
Canoas
Estância Velha
Esteio
Gravataí
Guaíba
Novo Hamburgo
Porto Alegre
São Leopoldo
Sapiranga
Sapucaia do Sul
Viamão

1973
(14 municípios)

LFC no 14, de 8/6/1973, Artigo 1o

1959
1988
1988
1964
1987
1982
1963
1831

Dois Irmãos
Eldorado do Sul (emancipado de Guaíba)
Glorinha (emancipado de Gravataí)
Ivoti
Nova Hartz (emancipado de Sapiranga)
Parobé (emancipado de Taquara)
Portão
Triunfo

1989
(22 municípios)

CE 3/10/1989, Artigo 2o

1982 Charqueadas (emancipado de São Jerônimo)
1994
(23 municípios)

Lei Complementar Estadual (LCE) no 10.234, 
de 29/7/1994

1995
1992

Araricá (desmembrado de Sapiranga e Nova Hartz)
Nova Santa Rita (emancipado de Canoas)

1998
(25 municípios)

LCE no 11.201, de 30/7/1998
LCE no 11.198, de 28/7/1998

1873
1860
1886

Montenegro
Taquara
São Jerônimo

1999
(28 municípios)

LCE no 11.307, de 15/1/1999
LCE no 11.340, de 21/6/1999
LCE no 11.318, de 26/3/1999

1964
1809

Arroio dos Ratos
Santo Antônio da Patrulha

2000
(30 municípios)

LCE no 11.539, de 1/11/2000
LCE no 11.530, de 21/9/2000

1987 Capela do Santana (desmembrado de Portão e Canoas)
2001
(31 municípios)

LCE no 11.645, de 28/6/2001

1954 Rolante
2010
(32 municípios)

LCE no 13.496, de 3/8/2010

RM de Porto Alegre em 2015 – 34 municípios

1964 Igrejinha
2011
(33 municípios)

LCE no 13.853, de 22/12/2011

1875 São Sebastião do Caí
2012
(34 municípios)

LCE no 14.047, de 9/7/2012

Fonte: CE-RS.

Conforme a lei, cada uma dessas formas que fosse instituída deveria estabelecer um 
órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei complementar, 
e com recursos financeiros necessários e específicos advindos do orçamento do estado e 
dos municípios.

O Artigo 17 da CE-RS/1989 especificou que as leis complementares referentes às 
inclusões de municípios terão efeitos somente após a edição da lei municipal que aprove 
o ingresso do município na organização regional criada. A constituição também permitiu 
a instituição de órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional voltados para a 
gestão das Fpics (Artigo 18).
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A LCE no 9.479/1991 regulamentou o Artigo 16 da CE, definindo a RM no 
Artigo 3o como:

O agrupamento de municípios limítrofes que apresentem a ocorrência e a tendência de 
continuidade da malha urbana e de complementaridade de funções urbanas, núcleo constituído 
pela capital estadual ou metrópole regional e a população urbana de 1.500.000 habitantes exigindo 
planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes.

Em 2002, essa lei foi revogada pela Lei Estadual Complementar no 11.740, que 
regulamentou os três artigos constitucionais (16, 17 e 18) referentes à organização 
regional do estado. Essa nova lei permitiu, especificamente, a inclusão à RM de Porto 
Alegre daqueles municípios que apresentassem elementos em comum, físico-territoriais,  
político-administrativos, socioeconômicos e culturais. Entre esses elementos 
encontravam-se: a continuidade territorial e a tendência de conurbação; a taxa de 
urbanização; o dinamismo econômico; a diversidade e a qualificação das funções urbanas; 
e a potencialidade de contribuição material para a região.

Os municípios também deveriam apresentar elementos funcionais com os 
municípios metropolitanos, como os deslocamentos diários da população, e após a 
emancipação deveriam manter divisas com municípios integrantes da RM, sendo que 
a instituição ou alteração de composição da região passou a ser avaliada em função de 
sua gestão e atingimento de objetivos no prazo de seis anos (Artigo 8o).

Ressalta-se que em 1994, antes dessa nova regulamentação dos artigos constitucionais, 
a Lei Estadual no 10.116 criou a Política de Desenvolvimento Urbano, com a finalidade 
de melhoria da qualidade de vida nas cidades e núcleos urbanos do Rio Grande do Sul.

Dentro dessa política foram dispostos objetivos e critérios, e listados instrumentos 
relacionados a diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins urbanos, sobre 
a elaboração de planos e de diretrizes gerais de ocupação do território pelos municípios 
do estado.

Em termos da função social da propriedade, a lei dispôs como exigências 
fundamentais de ordenação do território a obrigatoriedade de planos diretores para 
municípios com mais de 20 mil habitantes e para todos os municípios pertencentes à 
RM e aglomerações urbanas. A lei reiterou a atribuição do estado na instituição de RMs, 
aglomerações urbanas ou outras formas de organização regional em função da promoção 
do desenvolvimento urbano mediante a implementação da Política de Desenvolvimento 
Urbano, articulada às ações públicas e privadas de caráter supramunicipal. Ressalta-se que 
o Artigo 166 da CE também já apontava diretrizes para uma política de desenvolvimento 
estadual e regional, por meio do planejamento regionalizado.

Cabe destacar que o Rio Grande do Sul permaneceu com uma única RM, porém 
a partir dos anos 1990 foram criadas outras formas de organização regional, sendo três 
aglomerações urbanas: a de Pelotas em 1990, a do Nordeste em 1994 e a do Litoral 
Norte em 2004; duas redes de cidades em 2005, cidades históricas do Sul e municípios 
da fronteira Mercado Comum do Sul (Mercosul), e recentemente a microrregião do 
Celeiro em 2012.
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4.1.2 Instituição de sistema de gestão

Esta subseção apresenta as legislações que instituíram e regulam o Sistema de Gestão da 
RM de Porto Alegre nos seguintes itens: arranjo formal ou institucionalizado; outras 
formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano; criação de conselho específico; 
criação de fundo específico; e Fpics selecionadas – uso e ocupação do solo e habitação, 
saneamento e transporte.

Em se tratando das Fpics, um conjunto de legislações apresentadas não se refere 
direta e exclusivamente à RM de Porto Alegre, mas, em certa medida, são leis que 
produzem efeitos sobre a organização da gestão metropolitana.

Arranjo formal ou institucionalizado

Em termos da gestão metropolitana na época da criação da RM de Porto Alegre 
foram instituídos, em conformidade com o Artigo 2o da LFC no 14/1973, o conselho 
deliberativo e o conselho consultivo pela Lei Estadual no 6.656/1973, que definiu suas 
competências e composição, e pelo Decreto Estadual no 23.070/1974, que dispôs sobre 
as suas competências e definiu a execução dos serviços públicos de interesse comum sob a 
competência do conselho deliberativo. Esses conselhos tiveram vigência até dezembro de 
2011, quando foram revogados com a criação do Conselho Deliberativo Metropolitano 
(CDM) nos moldes previstos na CE/1989.

Em 1975, com o Decreto Estadual no 23.856 foi instituída a Fundação Estadual 
de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), em conformidade com a Lei 
no 6.748/1974, que autorizou sua criação e estabeleceu suas finalidades enquanto órgão 
executor de ações de planejamento metropolitano, definidas pelos conselhos deliberativo 
e consultivo criados em 1973.

Os conselhos deliberativo e consultivo de 1973 passaram por diversas alterações na 
composição e nos seus regimentos internos ao longo do período de existência, em função 
das transformações no contexto institucional, devido às mudanças econômicas, sociais 
e políticas, em especial, as trocas de governos, que provocaram diferentes alterações na 
estrutura administrativa do estado. A constituição do conselho deliberativo, disposta 
no Artigo 2o do Decreto Estadual no 23.070/1974, foi alterada em 1976 pelo Decreto 
Estadual no 24.392; em 1983, pelo Decreto Estadual no 31.152; em 1996, pelo 
Decreto Estadual no 36.587; em 1997, pelo Decreto Estadual no 37.693; este último 
revogado em 1999 pelo Decreto Estadual no 39.286.

Observa-se que essas instâncias foram criadas para atuação em um contexto de um 
governo ditatorial, marcado pela forma de planejamento tecnoburocrático centralizado 
no Estado, nos moldes de uma lei federal (LCF no 14/1973). A partir da década de 
1980, com o processo de abertura política no país, que teve como ápice a CF/1988, essas 
instâncias, em certa medida, começaram a perder o potencial de articulação. A relação 
dos entes federados nesses conselhos ocorria de forma vertical, ou seja, a instituição da 
RM se dava pela esfera federal, as deliberações ficavam a cargo dos estados-membros e a 
participação dos municípios tinha apenas caráter consultivo. Atrelado a isso somava-se 
o fato de que a CF/1988, artigos 29 e 30, estabeleceu maior autonomia aos municípios, 
que passaram a reger-se por lei orgânica, legislando sobre assuntos locais.
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Dentro de uma perspectiva de descentralização, com a CF/1988, os estados-membros 
passaram a se organizar, e a serem regidos pelas constituições e leis que adotassem, 
abrindo a possibilidade de instituírem RMs, aglomerações urbanas e microrregiões para 
fins de planejamento e execução de Fpics. Conforme exposto, no Rio Grande do Sul 
a CE/1989 manteve a RM de Porto Alegre, criada pela lei federal, mas para sua gestão 
abriu a perspectiva de criação de um conselho deliberativo, conforme Artigo 16 § 2o: 
“Cada região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou rede de municípios 
disporá de órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição fixadas em lei 
complementar” (redação dada pela Emenda Constitucional no 28, de 13 de dezembro 
de 2001), que acabou sendo instituído e regulamentado somente nos anos de 2011 e 
2012, com a criação do CDM e do Gabinete de Governança Metropolitano (GGM) 
da RM de Porto Alegre.

Cabe destacar que o conselho deliberativo previsto na CE/1989, a princípio, deveria 
ser constituído a partir dos prefeitos e presidentes das Câmaras Municipais de todos 
os municípios metropolitanos, que na época somavam o total de 22, o que pode, em 
certa medida, justificar a criação do conselho somente passados mais de vinte anos 
da Constituição.

A descentralização e o caráter participativo no planejamento regional voltado para 
a integração do estado, municípios e comunidades locais, que nos anos 1990 repercutiu 
na criação de outras formas de organização regional supramunicipais e planejamento 
descentralizado, em 1987 já se fazia presente no Decreto Estadual no 32.567, que trazia 
disposições sobre a descentralização das atividades setoriais da administração pública 
direta e indireta.

Nesse contexto de mudanças institucionais, a Metroplan, ao longo dos anos, foi 
vinculada a diferentes secretarias de estado e, em 1991, passou a atuar no planejamento 
das regiões do estado e não mais especificamente no planejamento da RM de Porto Alegre.

Em 1997, pela Lei Estadual no 10.943, foi instituída a Secretaria Especial da 
Região Metropolitana (Serm) voltada para a “supervisão, coordenação e assessoramento 
de programa e serviços, bem como execução de obras, que lhe forem afetadas por 
determinação do Chefe do Poder Executivo, de interesse da Região Metropolitana 
de Porto Alegre.” Entretanto, essa secretaria foi extinta em 1999, pela Lei Estadual 
no 11.324, que instituiu a Secretaria Especial da Habitação, onde foram lotados os 
cargos criados na Serm.

Outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano

No contexto democrático dos anos 1990 foram criadas outras institucionalidades com 
caráter supramunicipal voltadas à atuação em prol do desenvolvimento das regiões do 
Rio Grande do Sul. Estas institucionalidades, apesar de não constituírem propriamente 
instâncias de gestão metropolitana, atuam sobre o recorte metropolitano, e de diferentes 
maneiras articulam e mobilizam atores políticos, econômicos, sociais e a população da 
região. Em alguns casos, essas institucionalidades até mesmo se articulam aos sistemas de 
gestão estaduais. Entre essas institucionalidades destacam-se: as associações de municípios 
filiadas a Famurs, os Coredes, os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas e os 
consórcios públicos.
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As associações de municípios caracterizam-se como pessoas jurídicas de direito 
privado, de natureza civil, não sendo passíveis de institucionalização. Contudo, a Famurs, 
criada em 1976, e que agrega as associações municipais do estado, foi declarada legalmente 
como de utilidade pública em 1988, pela Lei Municipal da prefeitura de Porto Alegre, 
no 6.206, em conformidade com a Lei Municipal no 2.926, de 1966, que permitia esse 
tipo de declaração para sociedades civis, associações e fundações constituídas no território 
do município, que exclusivamente servissem à coletividade. Em 1994, a federação teve 
sua atividade decretada como de utilidade pública no âmbito estadual pela Lei no 10.114 
e foi reconhecida como Entidade Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul.

Entre 1988 e 2000 foram criados seis comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas 
na RM de Porto Alegre: o Comitê do Lago Guaíba (Decreto no 8.989/1998, alterado pelo  
Decreto no 43.418/2004); o Comitê Gravataí (Decreto no 33.125/1989, alterado  
pelo Decreto no 43.425/2004); o Comitê dos Sinos (Decreto no 32.774/1988,  
alterado pelo Decreto no 43.625/2005); o Comitê Caí (Decreto no 38.903/1998, alterado 
pelo Decreto no 43.349/1994); o Comitê Baixo Jacuí (Decreto no 40.225/2000,  
alterado pelo Decreto no 43.866/2005); e o Comitê Taquari-Antas (Decreto 
no 38.558/1998, alterado pelo Decreto no 43.520/2004). Observa-se que as alterações 
nos decretos iniciais dos comitês referem-se à composição de seus membros.

Os comitês de bacias integram o Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH) 
(Lei Estadual no 10.350/1994), cujo Artigo 18, regulamentado pelo Decreto no 37.034/1996, 
versou sobre a constituição dos seus membros. Os comitês foram instituídos com a finalidade 
de congregar os representantes de usuários da água, da população residente na região de 
uma bacia hidrográfica e dos órgãos da administração direta federal e estadual, com atuação 
relacionada aos recursos hídricos. Os membros de um comitê de bacia são instituições ou 
organismos representados pela pessoa credenciada pelo comitê, em que o número de membros 
e a composição das representações devem refletir as características regionais relacionadas aos 
recursos hídricos na bacia e a configuração socioeconômica e cultural da região.

Entre as institucionalidades de maior destaque na questão do planejamento 
regional no Rio Grande do Sul estão os Coredes, criados pela Lei no 10.283/1994 e 
regulamentados pelo Decreto no 35.764/1994.

No recorte metropolitano, atualmente são encontrados cinco conselhos: Centro-Sul, 
Paranhana-Encosta da Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e Metropolitano Delta 
do Jacuí. Este último instituído oficialmente apenas em 2003 pelo Decreto no 42.777. 
Os Coredes caracterizam-se por serem instituições fundadas e organizadas anteriormente 
à instituição legal (quadro 12).

QUADRO 12
RM de Porto Alegre: fundação e institucionalização dos Coredes 

Data da fundação Corede Lei de criação

20/12/1991 Centro-Sul

Lei no 10.283, de 17/10/1994, e regulamentados pelo 
Decreto no 35.764, de 28/12/1994.

2/7/1993 Paranhana-Encosta da Serra

9/1/1992 Vale do Caí

5/7/1994 Vale do Rio dos Sinos

9/12/1996 Metropolitano Delta do Jacuí Decreto no 42.777, de 22/12/2003.

Fonte: Büttenbender, Siedenberg e Allebrandt (2011).

Elaboração dos autores.
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A legislação designou aos Coredes as seguintes atribuições:

i) promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional no diagnóstico de suas 
necessidades e potencialidades, para a formulação e implementação das políticas de desenvolvimento 
integrado da região; ii) elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional; manter espaço 
permanente de participação democrática, resgatando a cidadania, através da valorização da ação 
política; iii) constituir-se em instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme 
estabelece o Artigo 149, parágrafo 8o, da Constituição do Estado; iv) orientar e acompanhar, de 
forma sistemática, o desempenho das ações dos governos estadual e federal na região; e v) respaldar 
as ações do governo do estado na busca de maior participação nas decisões nacionais.

Em 1999, pela Lei Estadual no 11.305, que alterou a Lei Estadual no 10.283/2003, 
foram instituídas junto aos Coredes, em cada município, as Comissões de Avaliação 
dos Serviços Públicos Estaduais (Casepes), que tinham como principal objetivo 
controlar e acompanhar os investimentos estaduais, com a avaliação do desempenho 
dos órgãos públicos do estado nos respectivos municípios. Em 2000, a Lei no 11.451, 
além das comissões setoriais para temas específicos, já previstas no Artigo 4o da Lei 
no 10.283, incluiu a implantação, em cada município, dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento (Comudes).

A Lei Estadual no 11.179/1998, alterada pela Lei Estadual no 11.920/2003, 
dispôs sobre a consulta popular, processo que tem como objetivo deliberar sobre os 
investimentos e serviços de interesse regional a serem incluídos na proposta orçamentária 
anual do estado, que devem ser definidos por meio da consulta direta à população. 
Conforme a lei, a consulta popular deverá ser precedida de audiência pública regional e 
de assembleias públicas municipais e regionais, sendo de competência dos Coredes e dos 
Comudes a organização do processo. Dessa forma, a identificação dos investimentos de 
interesse regional ficou relacionada à consulta ao eleitorado dos municípios integrantes 
de cada Corede.

O período dos anos 1990 também foi marcado por novas perspectivas no 
planejamento e gestão na administração pública, passando de um modelo de gestão 
e planejamento tecnoburocrático para formas de gestão gerenciais, com diferentes tipos 
de planejamento: estratégico, situacional e, em especial, o planejamento participativo, 
que tem como prerrogativa incluir toda a sociedade no processo de formulação e 
implantação de políticas públicas.

A Lei Federal no 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto no 6.017/2007, 
possibilitou a criação de consórcios públicos intermunicipais, previstos no Artigo 241 da 
CF/1988 e EC no 19/1998. Nesses termos, foram criados em 2007 e 2010 dois consórcios 
públicos na RM de Porto Alegre que integram a maior parte de seus municípios.

O primeiro deles – o Consórcio Pró-Sinos –, com protocolo de intenções ratificado 
pelas câmaras municipais dos municípios integrantes em 2007, não tem caráter específico 
de consórcio metropolitano, pois integra os municípios no recorte territorial da bacia 
do Rio dos Sinos, mas, entre os municípios que constituem a bacia, 24 pertencem à 
configuração institucional da RM de Porto Alegre.

O segundo deles – o Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) –, criado em 2010, teve o protocolo de intenções 
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ratificado pela Câmara Municipal de Porto Alegre, sob a Lei Municipal no 11.013, e 
agrega dez municípios metropolitanos, entre eles Porto Alegre.

O Decreto Estadual no 48.491/2011 criou o Comitê Estadual dos Sinos. Este 
comitê atua na Sehabs e na Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sema), e sua finalidade é acompanhar os trabalhos desenvolvidos dentro do PAC I, 
PAC II e os planos municipais e regionais de saneamento básico. Conforme alteração do 
Decreto no 49.043/2012, o comitê passou a denominação de Comissão Estadual sobre 
a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.

Diante de tantas outras formas de articulação inseridas no recorte metropolitano, 
a gestão metropolitana nos moldes do arranjo institucional criado na década de 1970 
tornou-se insuficiente, repercutindo em um vazio de governança. Assim, a partir de 2010 
teve início na RM de Porto Alegre a construção de um novo arranjo institucional.

Criação de conselho específico

Em 2011, a Lei no 13.854, de 26 de dezembro de 2011, criou o CDM, previsto na 
CE/1989 (artigos 16, 17 e 18, regulamentados pela Lei no 11.740/2002), e também o 
GGM, instalado na Metroplan, com alteração da Lei no 6.748/1974. A regulamentação 
dessas instâncias de gestão metropolitana ocorreu em 26 de março de 2012 pelo 
Decreto no 48.946.

Criação de fundo específico

Fundo de investimentos urbano (Fundurbano)

Para dar suporte financeiro à gestão metropolitana, pela Lei no 6.652, de 12/12/1973, 
foi criado o Fundo de Investimentos Urbano (Fundurbano-RS). Esse fundo constituía 
o suporte financeiro para:

i) o custeio das despesas de funcionamento dos conselhos deliberativos e consultivo da região 
metropolitana de Porto Alegre e do órgão executivo; ii) elaboração de planos e projetos e execução 
de serviços comuns de interesse da RM de Porto Alegre; iii) contrapartida a recursos federais, 
estaduais e municipais, na execução de programas de obras e serviços comuns; e iv) elaboração de 
planos e projetos e à execução de obras de infraestrutura e bem-estar social dos centros urbanos 
do Estado.

Segundo a lei, o fundo deveria operar com recursos próprios e de terceiros, estimados 
a partir de:

i) dotações específicas; ii) resultado operacional próprio; iii) 5% do Fundo de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Artigo 4o do Decreto Federal no 73.600, 
de 8/2/1974; iv) provenientes de convênios, contratos e acordos celebrados entre o Estado e 
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais; v) contribuições do setor público 
e privado; vi) transferências da União e dos municípios; e vii) outros recursos que, por sua natureza, 
poderiam ser destinados.

O Poder Executivo ficou autorizado a abrir com o programa da Secretaria de 
Coordenação e Planejamento um crédito especial até o limite de Cr$ 10 milhões. 
A execução do programa de aplicações com recursos do Fundurbano-RS estava submetida 
à entidade financeira integrante da administração estadual, o Banrisul, que prestava contas 
mensalmente à Secretaria de Coordenação e Planejamento e semestralmente à Sefaz.
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O Fundurbano/RS, conforme o Decreto Estadual no 23.532/1974, que aprovou 
seu regimento interno, era administrado pelo conselho diretor, composto por membros 
designados pelo governador do estado, e presidido pelo secretário de coordenação e 
planejamento. Cabia ao conselho “formular a política financeira, fixar normas de 
operações e deliberar quanto à aplicação dos recursos, articular-se com entidades 
financeiras públicas em vista da integração de programas e aprovar convênios, contratos 
e protocolos”.

Os recursos financeiros do fundo eram administrados pelo grupo executivo, 
constituído por um secretário-executivo, um assessor técnico e um assessor financeiro, 
designados pelo governador do estado. Cabia ao grupo executivo fixar as diretrizes 
operacionais e elaborar a proposta orçamentária e a programação financeira do fundo, 
como também elaborar normas para a aplicação dos recursos de acordo com as finalidades 
previstas. Conforme a Lei no 6.776/1974 as deliberações do conselho diretor se davam 
somente depois de ouvido o conselho deliberativo da RM.

Em 1975, pelos decretos estaduais nos 3.427, 3.428 e 3.429, de 26/12/1975, e 
também pelos nos 3.434, 3.435, 3.436, 3.437, 3.438, 3.439 e 3.440, de 29/12/1975, com 
a interveniência do presidente do conselho diretor do Fundurbano e do Banrisul, foram 
celebrados convênios objetivando obras de infraestrutura urbana em municípios não 
pertencentes à RM de Porto Alegre, localizados em diferentes regiões do Rio Grande do 
Sul, nos municípios de Mostardas, Herval, Santa Vitória do Palmar, Pinheiro Machado, 
Piratini, Dom Pedrito, Pedro Osório, Lavras do Sul, São José do Norte e Caçapava 
do Sul.

Em 1991, com a Lei no 9.438, o Fundurbano passou a ser presidido pelo secretário do 
Planejamento Territorial e Obras e administrado por um conselho diretor composto por 
cinco membros, dois deles indicados pela Famurs e os demais designados pelo governador 
do estado. A prestação de contas do fundo passou a ser dirigida mensalmente à Secretaria 
do Planejamento Territorial e Obras, e o Poder Executivo foi autorizado à abertura de 
créditos adicionais no orçamento da secretaria para realocar recursos orçamentários de 
acordo com projetos e atividades correspondentes.

Esse fundo, ainda vigente, ao longo de sua trajetória acabou voltado para o 
financiamento de diferentes regiões do estado. Em 1998, com a Lei no 11.138, no 
Artigo 1o, foi acrescentado às finalidades do fundo: “dar suporte financeiro à elaboração 
de planos, projetos e execução de obras de infraestrutura e bem-estar social às pequenas 
comunidades rurais”.

Em 2003, pelo Decreto Estadual no 42.418, o Fundurbano-RS foi integrado à 
Caixa Econômica Estadual – Agência de Fomento, com a integração condicionada às 
disponibilidades do fundo destinadas ao desenvolvimento urbano.

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (FDM)

Em 2012, na segunda reunião do Pleno do novo CDM, ocorrida no mês de novembro, 
foi apresentada a minuta de projeto de lei para a criação do FDM de Porto Alegre. 
Esse fundo deverá ser gerido pela Junta de Planejamento e Execução Financeira (JPEF) 
indicada pelo CDM e terá como finalidade o seguinte.
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1) Dar suporte financeiro ao planejamento integrado e à execução de ações e 
Fpics dele decorrentes, entre o estado e os municípios da região metropolitana 
de Porto Alegre.

2) Constituir-se em contrapartida para recursos oriundos de organismos 
federais, estaduais e municipais, com vistas à execução de programas de 
obras e serviços de interesse comum da RM de Porto Alegre.

3) Contribuir com recursos financeiros para a melhoria dos serviços 
públicos de interesse dos municípios, visando à melhoria da qualidade 
de vida e ao desenvolvimento socioeconômico da região, reduzindo as 
desigualdades sociais.

De acordo com a minuta, os recursos do fundo poderão ser próprios ou advindos 
de financiamentos ou subsídios, decorrentes da elaboração de planos ou projetos de 
interesse da RM, de encargos financeiros decorrentes de empréstimos concedidos pela 
União ou por estado-membro, ou de fundos por esses administrados, assim como da 
execução de obras previstas nos planos diretores da RM de Porto Alegre.

Os recursos serão constituídos na proporção de 50% de recursos do estado e de 50% 
dos municípios que integram a região, cabendo ao estado o percentual líquido de 
5% do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e aos municípios, 5% do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM), que será incluído nas suas respectivas leis de 
diretrizes orçamentárias (LDOs). De acordo com o proposto na segunda reunião do 
Pleno, a contribuição dos municípios será progressiva, iniciando em 1% e alcançando 
5% no período de cinco anos.

Também poderão constituir-se recursos a partir de:

i) transferências em função de convênios, contratos e acordos celebrados entre o Estado e 
instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais; ii) contribuições de pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas; iii) transferências da União, do estado e dos municípios para a 
execução de planos e programas de interesse comum da RM de Porto Alegre; iv) empréstimos 
nacionais e internacionais, doações e cooperações internacionais e de acordos intergovernamentais; 
v) recursos advindos do rateio de custos referentes a obras de interesse comum; vi) operações de 
crédito e rendas da aplicação de recursos; vii) dotações sem previsão de contrapartida ou restituição, 
consignadas ao FDM, por organismos nacionais ou internacionais, inclusive por organizações não 
governamentais; viii) produtos de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo estado 
ou por município integrante da RM de Porto Alegre, para financiamento de funções públicas de 
interesse comum; e ix) outros recursos que forem destinados a ele.

O Poder Executivo ficará autorizado a abrir crédito especial no orçamento da 
Secretaria de Obras, Irrigação e Desenvolvimento Urbano (SOP), de acordo com 
programa e limite a serem estabelecidos.

A execução dos programas de aplicações com recursos do FDM será submetida à 
JPEF, que contará com o apoio operacional do GGM, responsável por contabilizar e 
prestar contas do FDM semestralmente ao CDM.

A JPEF contará com sete membros, três representantes dos municípios e um 
representante da sociedade civil que integrarão a diretoria executiva e serão indicados 
pelo CDM, e três representantes das secretarias da Fazenda, do Planejamento, Gestão 
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e Participação Cidadã, e da SOP, todos designados pelo governador do estado. 
A junta elaborará o regimento interno que definirá a instituição oficial que realizará as 
operações financeiras.

Na aplicação dos recursos destinados ao atendimento das finalidades previstas, a JPEF 
somente deliberará depois de ouvido o CDM, por intermédio de sua diretoria executiva.

Ao entrar em vigor a lei que cria o FDM, as leis referentes ao Fundurbano-RS serão 
todas revogadas.

Na segunda reunião do Pleno do CDM em 21 de novembro de 2012 abriu-se 
o debate sobre a criação do FDM, em que todos os prefeitos da RM de Porto Alegre 
deverão ser ouvidos. A perspectiva quanto à contribuição de 5% do FPM, repassado 
pela União, é que esta contribuição venha a substituir os gastos com obras que estão 
sendo subsidiados pelo estado, e também a auxiliar no planejamento estratégico da RM. 
A inspiração da criação do fundo teria base na RM de Barcelona, onde existe um fundo 
que permite a realização de muitas obras e ações metropolitanas.

Ressalva-se que um dos fatores para a criação do fundo ainda não foi acordado 
efetivamente: trata-se do fato que, no processo eleitoral municipal de 2012, 21 prefeitos 
envolvidos no debate não se reelegeram ou conseguiram eleger os sucessores, o que criou 
a necessidade da articulação de novos consensos com os novos prefeitos.

4.2 Fpics

A RM de Porto Alegre atualmente não possui uma definição legal sobre as Fpics. 
Inicialmente alguns serviços comuns de interesse metropolitano foram definidos pelo 
Artigo 3o do Decreto Estadual no 23.070/1974. Após a CE/1989, pela LC no 9.479/1991, 
que regulamentava o Artigo 16 da CE referente à organização regional, foram definidas 
Fpics. No entanto, conforme já citado, em 2002, a Lei Estadual Complementar 
no 11.740, ao alterar a regulamentação do Artigo 16 e regulamentar os outros dois artigos 
constitucionais, 17 e 18, referentes à organização regional, revogou a Lei no 9.479/1991, 
não dispondo de uma definição sobre as Fpics. Apesar de o Decreto no 23.070 não ter 
sido revogado, os serviços comuns relacionados no Artigo 2o estavam sob as competências 
do conselho deliberativo de 1973, que foi extinto em 2011.

Os serviços comuns da RM definidos pelo Decreto no 23.070/1974, Artigo 3o, 
§ 1o eram:

(a) planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social da região metropolitana de 
Porto Alegre; (b) saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e 
serviço de limpeza pública; (c) uso do solo metropolitano; (d) transportes e sistema viário; (e) 
produção e distribuição de gás combustível canalizado; (f ) aproveitamento dos recursos hídricos e 
controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei federal; e (g) outros serviços incluídos 
na área de competência do conselho deliberativo por lei federal.

A execução desses serviços comuns deveria ser realizada pela concessão do serviço 
à entidade estadual, seja por constituição de empresa metropolitana ou por convênio.
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Na CE/1989, nos artigos 16, 17 e 18 foi prevista a criação de instâncias que 
deveriam atuar na organização, planejamento e execução de Fpics:

Art. 16 – O estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 
de seu interesse e de municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e social, poderá, 
mediante lei complementar, instituir região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. 
Art. 17– As leis complementares previstas no artigo anterior só terão efeitos após a edição da lei 
municipal que aprove a inclusão do município na entidade criada. Art. 18 – Poderão ser instituídos 
órgãos ou entidades de apoio técnico de âmbito regional para organizar, planejar e executar 
integradamente as funções públicas de interesse comum.

A LC no 9.479/1991, que dispôs sobre a organização regional do estado, ao 
regulamentar o Artigo 16 da CE/1989, especificou de forma clara as Fpics, tanto para 
as RMs quanto para as demais formas de organização regional, sendo:

I – a prestação de serviços de utilidade pública que atendam ao interesse de mais de um município, 
tais como os serviços de água e esgoto e o sistema viário (transporte urbano); II – a prestação 
de serviços de utilidade pública que, restritos ao território de um município da região, sejam de 
algum modo dependentes, concorrentes ou confluentes de serviços supramunicipais, tais como o 
controle da localização de empreendimentos industriais que causem poluição; III – a disciplina do 
uso do solo urbano e rural, a defesa e a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural; 
IV – a aplicação de estímulos técnicos e financeiros para suporte e desenvolvimento das atividades 
econômicas; V – a definição da política de desenvolvimento da região e a fixação de diretrizes 
estratégicas, programas e projetos visando a sua educação; VI – a compatibilização e a coordenação 
da execução dos programas e projetos federais, estaduais e municipais, relativos à função de 
interesse comum; VII – o acompanhamento e a avaliação dos investimentos públicos e privados 
que provam impacto ambiental, econômico e social na região.

A LC no 11.740/2002, que revogou a LC no 9.479/1991, ao regulamentar os três 
artigos constitucionais referentes à organização regional, previu, em seu Artigo 7o, que 
somente as leis complementares que instituam RM, aglomeração urbana, microrregião 
ou rede de municípios deverão conter:

I – os municípios que compõem a região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião ou 
rede; II – as funções públicas que serão objeto de gestão comum; III – a forma de gerenciamento 
coletivo das funções públicas; IV – os recursos necessários para o atendimento de seus objetivos;  
V – os critérios de avaliação e a forma de revisão dos objetivos da instituição ou da alteração proposta.

A seguir, serão apresentadas as leis que regulamentam o uso e ocupação do solo e 
habitação, saneamento ambiental e transportes, Fpics selecionadas para fins desta pesquisa.

4.2.1 Uso e ocupação do solo e habitação

Quanto ao uso e à ocupação do solo, a Lei Federal no 6.766/1979, em seu Artigo 
13, estabeleceu que os estados-membros fossem os responsáveis por legislar “quando o 
loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que 
pertença a mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, 
definidas em lei estadual ou federal”; e quando o loteamento ou desmembramento 
estiver localizado em área de município integrante de região metropolitana, “o exame 
e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana”. A lei 
estabeleceu ainda que:

todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do órgão metropolitano, se houver, onde se 
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localiza o município, e da aprovação da prefeitura municipal ou do Distrito Federal, quando for o 
caso, segundo as exigências da legislação pertinente (redação dada pela Lei Federal no 9.785/1999).

Entretanto, ressalva-se que a Lei Federal no 6.766 não se caracteriza como instrumento 
jurídico suficiente para normatizar o uso e a ocupação do solo, tais atribuições estão a 
cargo dos municípios.

Em 1989, o provimento no 21/1989 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, com base na Lei Federal no 6.766/1979, estabeleceu a obrigatoriedade 
da anuência prévia da Metroplan aos parcelamentos do solo na RM de Porto Alegre. 
Em 1994, a fundação passou a responder também pelo planejamento e anuência prévia 
do uso do solo para as aglomerações urbanas do estado.

Conforme exposto, em nível estadual a primeira lei que regulamentou a ocupação 
do solo no Rio Grande do Sul data de 1994, Lei Estadual no 10.116, que dispôs sobre 
os critérios e requisitos mínimos para a definição e a delimitação de áreas urbanas e de 
sua expansão, e estabeleceu diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins 
urbanos, para a elaboração de planos e para a ocupação do território pelos municípios.

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (Sehis)

Em 1995, a Lei Estadual no 10.529 instituiu o Sehis. O sistema era integrado pelo 
Conselho Estadual de Habitação (CEH), órgão coordenador do sistema; pela Secretaria 
das Obras Públicas, Saneamento e Habitação (SOPSH); pela Caixa Econômica Estadual, 
como agente financeiro; por órgãos da administração pública direta estadual e municipal; 
pelos conselhos municipais de habitação e entidades regionais ou metropolitanas, 
incluindo as companhias de habitação, empresas, cooperativas, consórcios, associações 
comunitárias, fundações ou outras formas associativas privadas, voltadas para as 
atividades na área de habitação de interesse social. Conforme a legislação, o Sehis possui 
como objetivos:

articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que desempenham 
funções no campo da habitação de interesse social; e viabilizar e promover o acesso à habitação 
urbana e rural para a população de baixa renda, implementando, inclusive, uma política 
de subsídios.

Em 1996, a Lei Estadual no 10.529 foi alterada pela Lei Estadual no 10.811, que 
introduziu a prestação de garantia destinada ao financiamento para a conclusão, reforma, 
recuperação e regularização de imóveis vinculados a programas habitacionais, e de outros 
investimentos de relevante interesse público na área habitacional, desde que aprovados 
pelo CEH. Em 2004, a Lei no 12.222/2004 introduziu uma definição de habitação de 
interesse social contemplando as questões de segurança e equilíbrio ambiental.

Em 1999, o Decreto no 39.658 criou um grupo de trabalho (GT) cuja função 
era definir os procedimentos gerais para a aprovação e o licenciamento de projetos 
habitacionais de interesse social no Rio Grande do Sul. Esse GT teve por objetivo 
“otimizar as ações dos órgãos públicos estaduais intervenientes no processo”; e promover 
“ações de reorganização espacial, qualificação urbana e de regularização fundiária em 
assentamentos populacionais, irregulares, consolidados, localizados em áreas estaduais”. 
A coordenação ficou a cargo da Secretaria Especial da Habitação, e o grupo foi composto 
por representantes dos seguintes órgãos: Metroplan; Fundação Estadual de Proteção 

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   48 20/10/2015   14:03:11



49Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da RM de Porto Alegre

Ambiental (Fepam); Departamento de Recursos Naturais Renováveis (DRNR); 
Departamento de Recursos Hídricos (DRH); Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer); Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan); e Companhia 
Estadual de Energia Elétrica (CEEE).

Entretanto, a Lei Estadual no 10.529/1995 foi revogada pela Lei no 13.017/2008, 
atual lei que rege o Sehis, e também dispôs sobre o Fundo Estadual de Habitação de 
Interesse Social (Fehis) e seu Conselho Gestor. A partir da alteração o sistema ficou 
composto pela Sehadur; Conselho Gestor do Fehis; Banrisul; Conselho Estadual 
das Cidades; conselhos no âmbito dos municípios e regiões; órgãos e instituições da 
administração pública e instituições regionais ou metropolitanas que desempenham 
funções complementares ou afins com a habitação; fundações, sociedade, sindicatos, 
associações comunitárias, cooperativas habitacionais; e agentes financeiros autorizados 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A Lei Estadual no 13.017/2008 sofreu alterações, sendo uma delas estabelecida 
pela Lei no 13.210/2009, a qual definiu que as transferências de recursos do Fehis aos 
municípios e cooperativas da área habitacional estão condicionadas ao oferecimento 
de contrapartida mínima de 30% do valor de repasse do estado, devendo ser realizadas 
com a observância à LDO estadual e à LCF no 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Em 2012, a partir da Lei Estadual no 13.984, o Poder Executivo foi autorizado a 
negociar, com incentivos, a liquidação antecipada dos financiamentos habitacionais ativos 
e todos os imóveis incorporados ao estado pela extinção da Companhia de Habitação do 
Estado do Rio Grande do Sul (Cohab/RS) em 1995 (Lei no 10.357). Em 2013, o Decreto 
no 50.056 regulamentou o Artigo 11, § 3o, da Lei Estadual no 13.017, com a definição 
da composição do Conselho Gestor do Fehis que integra: Secretaria de Habitação e 
Saneamento; Metroplan; Sefaz; quatro representantes (titular e suplente) da sociedade 
civil; e integrantes do Conselho Estadual das Cidades, com garantia de um quarto das 
vagas aos representantes dos movimentos populares.

Conselho Estadual das Cidades

Em março de 2005, a partir do Decreto no 43.686, ficou instituído o Conselho Estadual 
das Cidades. Esse conselho caracteriza-se como um órgão de natureza deliberativa e 
consultiva, integrante da estrutura da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (atual Sehabs), com a finalidade de propor e deliberar sobre diretrizes para a 
formulação e a implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, assim 
como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe o Artigo 43, inciso I, da 
Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001 (quadro 13).

Entretanto, essa composição sofreu modificações em 2011 (quadro 14), em que 
houve uma reordenação e redistribuição das competências específicas de cada secretaria. 
A Lei Estadual no 13.601, de 2011, estabeleceu que compete à Secretaria de Habitação 
e Saneamento: “propor políticas de desenvolvimento urbano; formular, coordenar e 
executar a política de habitação de interesse social e de desenvolvimento urbano; executar 
a política de regularização urbana e fundiária e coordenar e executar a remoção e o 
reassentamento de pessoas localizadas em áreas de risco”.
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QUADRO 13
Composição do Conselho Estadual das Cidades (2005) 

Representantes Instituições/órgãos

Estado

l Sehadur
l Secretaria de Obras Públicas e Saneamento (Sops)
l Assembleia Legislativa do Estado (ALRS)
l Metroplan

Conselhos l Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea)

Federações
l Famurs
l Federação dos Comerciantes de Material de Construção (Fecomac)
l Federação das Empresas de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs)

Associações e movimentos

l União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs)
l Central dos Movimentos Populares (CMP)
l Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam)
l Movimento Nacional da Luta pela Moradia (MNLM)
l Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes)
l Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul (Saergs)

Fonte: Decreto no 43.686/2005.

QUADRO 14
Composição do conselho após alteração (2011)

Representantes Instituições/órgãos

Estado

l Sehabs
l Corsan
l ALRS
l Metroplan

Conselhos l Crea

Associações e movimentos

l Uvergs
l CMP
l Conam
l MNLM
l Abes
l Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (OIcergs)
l Associação de Assessoria Comunitária (Aascom)

Suplentes
l UFRGS
l Federação das Indústrias do Estado (Fiergs)
l Associação Santanense do Deficiente Físico de Livramento (Assandef)

Fonte: Decreto no 13.601/2011.

À SOP compete “propor e executar a política de desenvolvimento das regiões 
metropolitanas, municípios e aglomerações urbanas”.

As competências desse conselho de acordo com o Artigo 2o são:

I – propor e deliberar sobre diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política estadual de 
desenvolvimento urbano;

II – acompanhar e avaliar a implementação da política estadual de desenvolvimento urbano, 
em especial as políticas de habitação e de planejamento territorial, de saneamento ambiental, 
de transportes e de mobilidade urbana, e ainda recomendar as providências necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos;

III – analisar e propor alterações em relação à legislação pertinente ao direito urbanístico;

IV – emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Federal no 10.257, de 10 de 
julho de 2001, e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano, observadas 
as diretrizes estabelecidas na Lei no 10.116, de 23 de março de 1994, e demais dispositivos afins 
destas normas;
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V – promover a cooperação entre os governos da União, do estado, dos municípios e a sociedade 
civil, na formulação e execução da política estadual de desenvolvimento urbano;

VI – promover, em parceria com organismos governamentais e não governamentais, nacionais 
e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e 
procedimentos com base nesses indicadores, para monitorar a aplicação das atividades relacionadas 
com o desenvolvimento urbano, conforme regulamentação posterior;

VII – estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos 
científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações das áreas urbanas;

VIII – promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados 
estratégicos alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos estaduais relacionados 
com as atividades do Conselho Estadual das Cidades;

IX – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle direto 
da população, com vista ao fortalecimento do desenvolvimento urbano sustentável;

X – propor e deliberar sobre as diretrizes para a distribuição regional e setorial do orçamento dos 
órgãos estaduais envolvidos em atividades afins às do Conselho Estadual das Cidades;

XI – elaborar, alterar e aprovar seu regimento interno;

XII – promover a realização da Conferência Estadual das Cidades, de seminários e encontros sobre 
temas de sua agenda, bem como analisar e propor convênios na área de desenvolvimento urbano 
sustentável e da propriedade urbana, a serem firmados com organismos municipais, estaduais, 
nacionais e internacionais públicos ou privados.

Regularização fundiária

A LC no 9.752/1992 regulamentou o Artigo 27 da CE/1989 referente à doação 
de áreas urbanas do domínio do estado, ocupadas por moradores de baixa renda. 
O Decreto no 34.668/1993, que regulamentou esta LC, instituiu a Comissão Estadual 
de Regularização das Terras Públicas Ocupadas, com a finalidade de analisar os 
requerimentos de regularização. Esta comissão era constituída por três representantes 
da Metroplan; um representante da Secretaria do Planejamento Territorial e Obras; um 
da Sefaz; e um indicado pela Federação Riograndense de Associações Comunitárias e 
Moradores de Bairros (Fracab).

O Decreto no 38.561/1998 instituiu a comissão executiva e o conselho consultivo 
para a implementação de ações para a regularização fundiária nas áreas urbanas de 
domínio do estado do Rio Grande do Sul. A comissão executiva era composta por 
um representante da Serm, que a presidia; um representante da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE); um da SOPSH; e um representante da Secretaria da Administração e dos 
Recursos Humanos (SARH). O conselho consultivo, que era coordenado pela Serm, 
contava com um representante da Fracab e um representante dos moradores de cada 
uma das áreas incluídas no programa.

Os decretos no 39.737/1999 e no 40.199/2000 autorizaram a suspensão e o 
arquivamento de todos os procedimentos judiciais tendentes à desocupação de áreas, 
edificações, prédios públicos e imóveis funcionais de propriedade do estado, que 
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incluíram dezesseis vilas no município de Porto Alegre, oito vilas em Sapucaia do Sul e 
uma vila em São Leopoldo.

O Decreto no 42.660/2003, que regulamentou o Artigo 3o, inciso VIII, da Lei 
no 10.529/1995, introduzido pela Lei no 11.987/2003, criou junto a Sehadur a Câmara 
Setorial da Regularização Fundiária, Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do 
Estado do Rio Grande do Sul, objetivando centralizar e agilizar o trâmite dos projetos 
habitacionais e da regularização fundiária apresentado para apreciação no âmbito 
estadual. A câmara foi composta por membros permanentes com direito a manifestação 
e voto: i) Sehadur; ii) PGE; iii) Procuradoria-Geral de Justiça; iv) Metroplan; v) Corpo 
de Bombeiros da Brigada Militar; vi) Cohab “em liquidação”; vii) Colégio Notarial 
do Brasil/Seção Rio Grande do Sul; viii) Colégio Registral do Rio Grande do Sul; 
e ix) Fepam.

Em 2012, o Decreto no 48.029 dispôs sobre o reconhecimento do Direito 
Fundamental Social à Moradia de famílias ocupantes de uma área pertencente ao estado 
já integrada ao Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social em execução 
pela Sehabs, onde se localiza a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) no 
município de Porto Alegre. Este decreto foi resultado de uma mobilização da sociedade 
civil e ação coletiva no período de 2010 a 2011, intitulado como O Morro é Nosso.

A mobilização foi deflagrada em função do Projeto de Lei no 388/2009 proposto pelo 
governo do estado, que visava à descentralização da Fase, uma das exigências do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo, para a execução das medidas socioeducativas 
de internação, conforme disposto na Lei Federal no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente). Mediante este projeto de lei, o governo autorizaria permutar a área do 
terreno da Fase por nove unidades de atendimento socioeducativo, com a desocupação da 
área, com cerca de 74 ha, onde estavam instaladas cerca de 20 mil pessoas em moradias, 
muitas delas precárias como as vilas Prisma, Gaúcha, Ecológica, Figueira, Santa Rita 
e União; a sede da Fase, que abriga menores infratores e com quadro de servidores em 
condições de trabalho deficitárias; e uma área considerada legalmente como reserva 
ambiental – Bioma Pampa, Área de Preservação Permanente.

Em 2001, conforme as recomendações e iniciativa da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Comissão Especial de Habitação 
Popular, o Decreto no 48.270/2011 instituiu o Banco de Terras do Estado do Rio 
Grande do Sul. O banco tem como finalidade prioritária a implementação da habitação 
de interesse social em função da redução do deficit habitacional; da necessidade do 
aproveitamento das áreas públicas não utilizadas e subutilizadas; de integração das 
políticas habitacionais federal, estadual e municipal, compatibilizando com as demais políticas 
setoriais de desenvolvimento urbano, de saneamento e de inclusão social; da necessidade 
de garantia da função social da propriedade e o direito à cidade, com a redução das 
desigualdades regionais e com a erradicação da pobreza extrema.

O Banco de Terras é integrado por áreas de terras não utilizadas ou subutilizadas 
do patrimônio do estado, suas autarquias ou fundações, contendo benfeitorias ou 
não; e por áreas adquiridas pelo estado, mediante permutas, transferências, compras, 
desapropriações, dação em pagamento.
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Habitação da população de baixa renda

A Ordem de Serviço no 47/1991-1995 instituiu o Programa de Melhoria na Qualidade 
de Vida das populações pobres, Vila Melhor, no sentido da melhora na infraestrutura 
em locais regularizados, doados ou cedidos, com a inclusão de abertura de vias, correção 
de traçado, drenagem superficial, abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia 
elétrica, pavimentação, telefonia pública, coleta de lixo, e a promoção de medidas 
preventivas e corretivas em locais de risco, com a relocalização das populações assentadas 
para áreas mais adequadas. Esse programa foi integrado por meio da Comissão de 
Coordenação e Controle do Programa pela Secretaria do Planejamento Territorial e 
Obras, por intermédio da Metroplan e Corsan; pela Secretaria de Minas, Energia 
e Comunicações, por intermédio da Companhia Riograndense de Telecomunicações 
(CRT) e da CEEE; pelos municípios do Rio Grande do Sul; e por órgãos da Defesa 
Civil e associações de moradores locais.

O Decreto Estadual no 40.525/2000 instituiu o Programa Estadual de Incentivo 
às Cooperativas Habitacionais Autogestionárias (Procoop), que visava regular as formas 
de acesso aos subsídios para a construção de moradias populares, por meio dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), de acordo com as diretrizes do CEH.

O Programa Estadual de Incentivo às Comunidades – Pró-Comunidade instituído 
pelo Decreto Estadual no 42.807/2004, implantado e administrado pela Sehadur com o 
objetivo de desenvolver e apoiar os projetos executados por cooperativas habitacionais 
e organizações da sociedade civil de interesse público, voltadas para a habitação e que 
se enquadrassem nos requisitos do programa, reconhecidas como agentes promotores 
de habitação de interesse social e de regularização fundiária no meio urbano e rural.

Em 2011, a Lei Estadual no 13.867 autorizou o Poder Executivo a doar imóveis ao 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a construção de unidades habitacionais 
para famílias de baixa renda.

Em 2012, a Lei Estadual no 13.789 dispôs sobre a assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para as famílias de 
baixa renda, com alteração da Lei Estadual no 13.017/2008. Essa lei permitiu a assistência 
técnica pública e gratuita para elaboração do projeto, construção, reforma ou ampliação, 
e regularização fundiária de habitação de interesse social, com abrangência de todos os 
trabalhos necessários, de projeto, acompanhamento e execução de obras e serviços, a 
cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.

A Lei no 14.039/2012 instituiu o Programa Aluguel Social, coordenado pela Sehabs, 
que tem como objetivo a transferência de recursos para famílias de baixa renda, em 
função de custear a locação de imóveis por tempo determinado. Esse benefício deve ser 
concedido às famílias residentes em áreas destinadas à execução de obras de infraestrutura 
necessárias ao desenvolvimento estadual; em áreas que estejam em situação de risco, 
decorrente de calamidade pública ou de situação de emergência; e em áreas públicas, 
em especial, áreas de risco e com processo de regularização fundiária.

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

A Lei Estadual no 13.841/2011, regulamentada pelo Decreto no 49.322/2012, dispôs 
sobre a participação do Rio Grande do Sul no PMCMV, de que trata a Lei Federal 
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no 11.977, de 7 de julho de 2009. Com essa lei o estado ficou autorizado a desenvolver as 
ações necessárias à complementação da construção de unidades habitacionais destinadas 
à população de baixa renda no âmbito do programa. Como proponente no Termo 
de Acordo e Compromisso com a instituição financeira autorizada, o estado poderá 
aportar recursos para a complementação da construção das unidades habitacionais; como 
interveniente no Termo de Acordo e Compromisso com o município/proponente ou 
com cooperativa e instituição financeira credenciada, o estado também poderá aportar 
recursos para a complementação da construção das unidades habitacionais; e ainda 
aportar recursos por meio de convênio com municípios ou cooperativas, limitado no 
valor máximo de R$ 5 mil por beneficiário.

Secretaria de Habitação e Saneamento

A Lei Estadual no 13.601/2011 reordenou e redistribuiu as competências específicas 
de cada secretaria. Nessa legislação, ficou estabelecido que compete à Secretaria de 
Habitação e Saneamento:

propor políticas de desenvolvimento urbano; formular, coordenar e executar a política de habitação 
de interesse social e de desenvolvimento urbano; executar a política de regularização urbana e 
fundiária e coordenar e executar a remoção e o reassentamento de pessoas localizadas em áreas 
de risco.

Enquanto à SOP compete “propor e executar a política de desenvolvimento das 
regiões metropolitanas, municípios e aglomerações urbanas”.

De acordo com o Decreto no 48.226/2011, compete à Sehabs, nos termos do 
Artigo 37 da Lei no 13.601, de 1o de janeiro de 2011:

(I) formular, coordenar e executar a política de habitação de interesse social e de desenvolvimento 
urbano; (II) executar a política de regularização urbana e fundiária; (III) coordenar e executar a 
remoção e o reassentamento de pessoas localizadas em áreas de risco; (IV) formular e coordenar 
programas e executar obras públicas na área de saneamento básico; e (V) propor políticas de 
desenvolvimento urbano.

4.2.2 Saneamento ambiental

O saneamento e a gestão de resíduos sólidos no Brasil estão regulados por duas 
políticas instituídas recentemente: a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 
instituída pela Lei no 11.445/2007 e regulamentada pelo Decreto no 7.212/2010, e 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei no 12.305/2010 
e regulamentada pelo Decreto no 7.404/2010. Essas duas políticas encontram-se em 
processo de implementação e foram definidas articuladamente de forma a “facilitar a 
identificação e equacionamento das zonas de sombreamento”.

Dentro dessas políticas, o saneamento básico é definido como “o conjunto de 
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas”.

Em relação aos resíduos sólidos, resumidamente cabe à PNSB orientar a prestação 
de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, enquanto à PNRS cabe 
orientar os geradores e gestores de resíduos sólidos das diferentes instâncias de gestão 
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pública, incluindo os privados, sobre o conjunto de procedimentos a serem adotados 
para a gestão dos resíduos sólidos.

Dessa forma, as ações de saneamento básico dos municípios e dos estados fazem 
parte do gerenciamento integrado de resíduos sólidos, observando-se que os municípios 
são geradores de resíduos de serviços de saúde e de construção civil e, muitas vezes, 
prestam serviços de coleta e destino final para os pequenos geradores desses resíduos. 
Assim, o Decreto Federal no 7.217/2010, que regulamentou a Lei no 11.445/2007, 
previu no Artigo 13 que “os planos de saneamento básico deverão conter prescrições 
para manejo dos resíduos sólidos urbanos, em especial dos originários de construção e 
demolição e dos serviços de saúde (...)”.

Dentro da PNSB não há obrigações por parte dos estados-membros para a elaboração 
de planos de saneamento básico, competência designada aos municípios. Contudo, a 
PNRS, que da mesma forma não traz obrigações para a elaboração de planos estaduais e 
supramunicipais de resíduos sólidos, induz a elaboração desses ao estabelecer que somente 
receberão recursos federais aqueles estados, regiões ou microrregiões e municípios que 
dispuserem de planos de resíduos sólidos.

Entretanto, a Lei Federal no 11.445/2007 situa que os planos e as políticas regionais 
de saneamento poderão ser estabelecidos por meio de consórcios entre os municípios, 
conforme o Artigo 13 a seguir.

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, 
aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a 
finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, 
a universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Cabe destacar que os planos e as políticas estaduais e regionais devem abordar os 
resíduos sólidos oriundos das diferentes atividades: urbanas, industriais, agrosilvopastoris, 
de mineração, de saúde, entre outras, bem como as políticas de resíduos sólidos deverão 
prever ações que minimizem a geração de resíduos sólidos e promovam a redução do 
desperdício de matérias-primas.

Em termos das ações de drenagem urbana, estas também são reguladas pelo Estatuto 
das Cidades e pela Lei no 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (PNPDEC), no sentido de promover a prevenção das inundações, 
estabelecendo no Artigo 2o que “é dever da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre”, e no 
Artigo 7o “são fixadas as competências dos estados”.

A legislação para o saneamento básico e para os resíduos sólidos no Rio Grande do 
Sul antecede as políticas nacionais. No entanto, alguns de seus instrumentos não foram 
efetivamente implantados e deverão ajustar-se à regulamentação nacional. Não existe 
previsão de uma articulação formal entre os diferentes planos e políticas estaduais, e 
envolvimento da autoridade metropolitana. Desse modo, não há na área do saneamento 
uma legislação específica que regule a temática na RM de Porto Alegre.

A Lei Estadual no 13.601/2011, que distribuiu as competências do saneamento 
entre a Sehabs, a SOP e a Sema, definiu as competências de cada secretaria: à Sehabs 
cabe “formular e coordenar programas e executar obras públicas na área de saneamento 
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básico”; à SOP cabe “propor e executar a política de desenvolvimento das regiões 
metropolitanas, municípios e aglomerações urbanas”; e à Sema cabe “participar, promover 
e atuar conjuntamente na coordenação política estadual de saneamento ambiental, em 
benefício da saúde pública e da proteção ambiental”.

Ressalta-se que a RM apenas foi mencionada na Lei no 12.037/2003.

Política Estadual de Saneamento

Esta política, disposta na Lei no 12.037/2003, conforme o Artigo 3o, determinou 
que: “[o] estado, em conjunto com os municípios, deve promover a organização, o 
planejamento e a execução das funções públicas de saneamento de interesse comum, 
na região metropolitana e aglomerações urbanas rurais, onde a ação supralocal se fizer 
necessária, respeitada a autonomia municipal”.

A lei ainda definiu os seguintes instrumentos para a formulação e implementação 
da Política Estadual de Saneamento:

I – o Sistema Estadual de Saneamento (Sesan); II – o Plano Estadual de Saneamento;  
III – o Fundo Estadual de Saneamento (Fesan); IV – o Código Estadual de Saneamento (Cesan); 
V – o Programa Permanente de Controle de Qualidade dos Serviços de Saneamento (PPCQSS); 
VI – o Sistema de Informações Gerenciais em Saneamento (Sigsan); VII – os planos municipais e 
regionais de saneamento.

De acordo com o Artigo 10, o Sesan foi concebido, estruturado e operacionalizado 
com base no suposto de que a gestão dos serviços de saneamento ocorrerá pela articulação 
e integração entre os municípios, o estado e a União, conforme estabelecido na CF/1988; 
e para qualquer modalidade de prestação de serviço público de saneamento, a entidade 
responsável deverá cumprir a legislação sanitária e ambiental em vigor quanto aos 
níveis de desempenho técnico e gerencial relacionado com o processo de “articulação e 
integração entre o município, o estado e a União na promoção da saúde da população” 
(quadro 15).

QUADRO 15
Sesan (2003)

Integrantes Atribuições

I – usuários dos serviços públicos de saneamento;
II – concessionárias, das permissionárias e dos órgãos municipais e estaduais 
      prestadores de serviços públicos de saneamento;
III – secretarias estaduais e municipais envolvidas com atuação na área do 
       saneamento e da saúde pública;
IV – entidades de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento tecnológico e 
       gerencial da área de saneamento;
V – órgãos gestores de recursos hídricos e ambientais relativos ao saneamento;
VI – órgãos responsáveis pelo planejamento estratégico e pela gestão financeira  
       do estado;
VII – dos órgãos representativos das empresas consultoras, construtoras, fabricantes, 
        fornecedoras de materiais, equipamentos e serviços de saneamento e das 
        entidades representantes da cadeia produtiva do estado;
VIII – associações profissionais das áreas de saneamento, da saúde, dos 
         recursos hídricos e do meio ambiente;
IX – dos órgãos estaduais responsáveis pela promoção do desenvolvimento 
       dos municípios;
X – da Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul (Agergs);
XI – órgãos ou entidades da União que atuam na área de saneamento, recursos 
       hídricos e meio ambiente no Estado; e
XII – eventuais consórcios intermunicipais por bacias hidrográficas porventura 
        existentes no estado.

I – execução e atualização do Plano Estadual de Saneamento;
II – proposição e implantação de mecanismos de articulação e 
      integração: entre o estado, os municípios e a União para o 
      tratamento de questão de saneamento; entre as empresas 
      públicas e/ou privadas direta ou indiretamente geradoras 
      de efluentes sólidos e/ou líquidos; entre os órgãos da 
      administração estadual envolvidos direta ou indiretamente 
      com o saneamento; e, sobretudo, para equacionamento e 
      solução de problemas de saneamento de interesses 
      comuns;
III – proposição e implantação de mecanismos de gestão: para 
       aplicação racional de recursos financeiros, com 
       maximização entre os benefícios gerados e os custos das 
       obras, instalações e serviços de saneamento; que 
       assegurem o cumprimento da legislação sanitária e 
       ambiental em vigor; que promovam o desenvolvimento 
       tecnológico e a capacitação de recursos humanos no 
       campo do saneamento, o aperfeiçoamento da legislação 
       pertinente na forma própria e o desenvolvimento 
       institucional, gerencial e técnico dos serviços de 
      saneamento do estado.

Fonte: Lei no 12.037/2003.
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Segundo os artigos 13, 14 e 15 da Lei no 12.037/2003, alterados pela Lei 
no 13.836/2011, foram criados como organismos de nível estratégico o Conselho 
Estadual de Saneamento (Conesan) e as Comissões Regionais de Saneamento (Cresans), 
de caráter consultivo, com a participação paritária assegurada entre o estado, municípios 
e a sociedade civil organizada, no âmbito dos Coredes, compatibilizado, quando possível, 
com as bacias hidrográficas.

O Decreto no 43.973/2005 regulamentou o Conesan como a instância superior 
do Sesan, definindo o conselho como órgão permanente de debates, proposições, 
deliberações e normatização das políticas públicas de saneamento do Rio Grande do 
Sul, em conformidade com as competências fixadas em lei, vinculado à Sehabs, presidido 
pelo respectivo secretário de estado. O decreto regulamentou, ainda, as Cresans, definidas 
e vinculadas ao Conesan.

O quadro 16 apresenta composição e atribuições do Conesan em 2005.

QUADRO 16
Composição e atribuições do Conesan (2005)

Composição Atribuições

I – secretário de estado das Obras Públicas e Saneamento;
II – secretário de estado do Meio Ambiente ou seu representante;
III – secretário de estado da Saúde ou seu representante;
IV – secretário de estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
       ou seu representante;
V – secretário de estado da Agricultura e Abastecimento ou seu representante;
VI – secretário de estado da Coordenação e Planejamento ou seu 
       representante;
VII – um representante da União, designado pelo órgão federal responsável 
        pela Política Nacional de Saneamento;
VIII – cinco representantes dos municípios, selecionados entre o universo de 
         todos os operadores municipais no estado, que serão convocados  
         pela Famurs;
IX – dois representantes de operadores municipais, indicados pela Associação 
       Nacional de Serviços Municipais de Saneamento Regional do Rio Grande 
       do Sul (Assemae Regional/RS);
X – dois representantes de operadores municipais, selecionados entre o 
      universo de todos os operadores municipais no estado, que serão 
      convocados pela Famurs;
XI – um representante de operador estadual, indicado pela Corsan;
XII – um representante dos comitês das bacias hidrográficas indicado pelo 
        Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH);
XIII – um representante das empresas privadas indicado pela Fiergs.

I – discutir e aprovar propostas de anteprojeto de lei referente ao 
     Plano Estadual de Saneamento, assim como as que devam ser 
     incluídas nos anteprojetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes 
     orçamentárias e orçamento do estado;
II – aprovar o relatório anual sobre a Situação de Salubridade 
      Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul;
III – exercer funções normativas e deliberativas relativas à formulação, 
       à implantação e ao acompanhamento da Política Estadual  
       de Saneamento;
IV – deliberar sobre fontes alternativas de recursos para a composição 
       do Fundo Estadual de Saneamento, nos termos da lei;
V – estabelecer diretrizes para a formulação de programas anuais de 
      aplicação de recursos do Fundo Estadual de Saneamento;
VI – orientar e aprovar a aplicação dos recursos do Fesan, em 
       consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Plano 
       Estadual de Saneamento;
VII – decidir originariamente os conflitos no âmbito do Sistema 
        Estadual de Saneamento, conforme o disposto no regulamento 
       da respectiva lei;
VIII – articular com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos a 
         compatibilização do Plano Estadual de Saneamento com o 
         Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Conselho Estadual  
         de Meio Ambiente.

Fonte: Decreto no 43.673/2005.

As Cresans foram definidas como comissões de caráter consultivo em que ficou 
assegurada a participação de representantes do estado, dos municípios e da sociedade 
civil, com a inclusão de titulares e respectivos suplentes, que devidamente credenciados 
terão direito a voz e voto nas reuniões das comissões de saneamento. A inclusão dos 
representantes da sociedade civil deverá ser regulamentada pelo Conesan e a presidência 
das Cresans será ocupada por um de seus membros, eleito pelos seus pares. As comissões 
poderão criar câmaras técnicas, também com caráter consultivo, para o tratamento 
de questões específicas de interesse para o saneamento da respectiva região abrangida. 
O quadro 17 apresenta composição e atribuições das Cresans em 2005.
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QUADRO 17
Composição e atribuições das Cresans (2005)

Composição Atribuições

I – 1/3 de representantes da administração direta e indireta do estado
     (atividades relacionadas ao saneamento, à saúde pública e à proteção do 
     meio ambiente, com atuação na região ou sub-região correspondente);
II – 1/3 de representantes dos municípios e consórcios intermunicipais
      (diferenciados no que se refere a aspectos de população, infraestrutura de 
      serviços, indicadores de saúde pública, condições socioeconômicas e 
      qualidade ambiental; escolhidos em reunião plenária da Associação 
      Regional de Municípios ou dessas associações vinculadas a Famurs);
III – 1/3 terço de representantes da sociedade civil organizada
       (vinculada ao setor de saneamento: entidades e associações de classe, 
       instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, associações de 
       empresas privadas e entidades representantes dos usuários).

(I) propor o Plano Regional de Saneamento para integrar o Plano 
    Estadual de Saneamento e as suas atualizações;
(II) promover estudos, divulgação e debates dos programas 
     prioritários de ações, serviços e obras, a serem realizados no 
     interesse da coletividade;
(III) apreciar o relatório anual sobre a Situação de Salubridade 
      Ambiental Regional;
(IV) articular-se com os comitês de bacias hidrográficas e os Coredes, 
      visando à compatibilização das propostas de saneamento com as 
      de recursos hídricos;
(V) acompanhar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo 
     Estadual de Saneamento no âmbito de sua região;
(VI) elaborar o respectivo regimento interno;
(VII) executar outras atribuições correlatas que lhe forem 
       determinadas.

Fonte: Decreto no 43.973/2005.

Obs.: Conforme § 1o, “os representantes dos municípios e dos consórcios intermunicipais, referidos no inciso II deste artigo, serão escolhidos em 
reunião plenária da Associação Regional de Municípios ou das Associações Regionais de Municípios vinculadas a Famurs”.

No entanto, em 2012, o Decreto no 48.989 revogou o Decreto no 43.973/2005 e 
estabeleceu nova regulamentação para os artigos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei 
no 12.037/2003, com alteração da composição do Conesan e sem disposições quanto 
às atribuições do conselho e das comissões. A nova regulamentação apresentou apenas 
as competências da presidência. As alterações no Conesan incluíram na composição do 
conselho os secretários ou representantes da SOP; da Secretaria do Planejamento, Gestão 
e Participação Cidadã; e da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas 
(quadro 18).

QUADRO 18
Composição e competências do Conesan (2012)

Composição Competências do presidente

Integram o conselho:
Oito secretários de estado ou seus representantes:
l Secretaria de Habitação, Saneamento (que preside o conselho);
l Secretaria do Meio Ambiente ou seu representante;
l Secretaria da Saúde;
l Secretaria de Obras Públicas e Irrigação;
l Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio;
l Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo;
l Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã;
l Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas.
Um representante indicado pela Corsan.
Três representantes dos comitês das bacias hidrográficas indicados pelo CRH.
Como convidados a participar do conselho:
Um representante da União, designado pela Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa/RS).
Três representantes dos municípios que serão indicados pela Famurs.
Um representante indicado pela Assemae Regional/RS.
Um representante da Abes/RS.
Um representante da Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento 
(Ageos).

Compete ao presidente do Conesan:
(I) convocar e presidir reuniões;
(II) representar o Conesan e decidir ad referendum;
(III) exercer o voto de qualidade;
(IV) delegar atribuições;
(V) designar o titular da Secretaria Executiva do Conselho;
(VI) aprovar os programas de trabalho da Secretaria 
      Executiva do Conselho;
(VII) encaminhar à votação matéria submetida à decisão 
       do Conesan;
(VIII) assinar as atas aprovadas nas reuniões;
(IX) assinar as resoluções do Conesan;
(X) conceder, negar ou delimitar a duração das intervenções, desde 
     que feito de modo justificado;
(XI) convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões 
      plenárias do Conesan, sem direito a voto;
(XII) aplicar as normas do Regimento Interno do Conesan;
(XIII) tomar as providências necessárias ao funcionamento do 
        Conesan e determinar a execução de suas deliberações, por 
        meio da Secretaria Executiva do Conselho.

Fonte: Decreto no 48.989/2012.

Conforme o Decreto Estadual no 48.989/2012, as Cresans permaneceram definidas, 
instaladas e vinculadas ao Conesan, com áreas de atuação estabelecidos pelos Coredes 
compatibilizados com as bacias hidrográficas (quadro 19).
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QUADRO 19
Composição e atribuições das Cresans (2012)

Composição Competências do presidente

l Representantes da administração direta e indireta do estado
   (atividades relacionadas com o saneamento, a saúde pública e a 
    proteção do meio ambiente, com atuação na região correspondente).
l Representantes dos municípios e consórcios intermunicipais
   (diferenciados no que se refere a aspectos de população, 
   infraestrutura de serviços, indicadores de saúde pública, condições 
    socioeconômicas e qualidade ambiental).
l Representantes da sociedade civil
   (vinculados ao setor de saneamento: entidades e associações de 
   classe, instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
   associações de empresas privadas e entidades representantes  
   dos usuários).

Compete ao presidente da Cresan:
(I) convocar e presidir reuniões;
(II) representar a Cresan e decidir ad referendum;
(III) exercer o voto de qualidade;
(IV) delegar atribuições;
(V) encaminhar à votação matéria submetida à decisão da Comissão 
     Regional de Saneamento;
(VI) assinar as atas aprovadas nas reuniões;
(VII) convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões plenárias 
       da Comissão Regional de Saneamento, sem direito a voto;
(VIII) aplicar as normas do Regimento Interno do Conselho Estadual 
        de Saneamento;
(IX) tomar as providências necessárias ao funcionamento da Comissão 
      Regional de Saneamento.

Fonte: Decreto no 48.989/2012.

Fesan

O Fesan foi criado pela Lei no 12.037/2003, que o define como “instrumento institucional 
de caráter financeiro destinado a reunir e canalizar recursos financeiros para a execução 
dos programas do Plano Estadual de Saneamento” e da Política Estadual de Saneamento.

De acordo com a legislação, o Fundo deverá reger-se por normas estabelecidas em 
lei específica, que deverá conter fontes e percentuais de recursos; critérios de acesso aos 
recursos do Fesan (mediante as avaliações das demandas), para a prestação de contas 
(com a avaliação e fiscalização de obras) e para a aplicação dos recursos; previsões de 
recursos para situações de emergência; e critérios de avaliação dos retornos financeiros 
e socioambientais dos recursos investidos (aferição dos resultados).

Gestão estadual de resíduos sólidos

A Lei no 9.921/1993, que dispôs sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do Artigo 
247, parágrafo 3o da CE, estabeleceu a segregação dos resíduos sólidos na origem, em 
vista do seu reaproveitamento otimizado, como responsabilidade de toda a sociedade. 
Segundo a lei, a segregação deveria ser implantada gradativamente nos municípios, 
mediante programas educacionais e projetos de sistemas de coleta segregativa, em que 
a coleta interna dos resíduos sólidos seria uma obrigação dos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta do estado. Aos municípios caberia a prioridade 
nos processos de reaproveitamento dos resíduos sólidos, por meio da coleta segregativa 
ou da implantação de projetos de triagem dos recicláveis, com o reaproveitamento da 
fração orgânica na agricultura, após tratamento.

Em 1998, o Decreto no 38.356 aprovou e regulamentou a Lei no 9.921/1993, 
dispondo sobre a gestão dos resíduos sólidos no Rio Grande do Sul. A partir desse 
decreto, consideram-se resíduos sólidos aqueles provenientes de:

I – atividades industriais, urbanas (doméstica e de limpeza urbana), comerciais, de serviços de 
saúde, rurais, de prestação de serviços e de extração de minerais; II – sistemas de tratamento 
de águas e resíduos líquidos, cuja operação gere resíduos semilíquidos ou pastosos, enquadráveis 
como resíduos sólidos, a critério da Fepam; III – outros equipamentos e instalações de controle 
de poluição. O mesmo decreto estabeleceu que os sistemas de gerenciamento dos resíduos sólidos 
de qualquer natureza terão como instrumentos básicos planos e projetos específicos de coleta, 
transporte, tratamento, processamento e destinação final, a serem licenciados pela Fepam, tendo 
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como metas a redução da quantidade de resíduos gerados e o perfeito controle de possíveis 
efeitos ambientais.

Em 1999, o Decreto no 39.580, alterado pelo Decreto no 39.792, instituiu um 
grupo de trabalho com a finalidade de estudar e propor a implantação da coleta seletiva 
de lixo nos órgãos da administração estadual direta e indireta. O GT foi integrado por 
representantes nomeados pelo governador do estado: a Sema (que o presidiu); Fepam; 
Metroplan; Secretaria da Saúde; Secretaria da Educação; SARH; Secretaria do Trabalho, 
Cidadania e Assistência Social; Sefaz; e gabinete do governador.

O Decreto no 39.855/1999, que alterou a Lei no 9.921/1993 e o Decreto 
no 38.356/1998, criou uma comissão para a gestão de resíduos sólidos, composta por 
representantes da Sema (coordenadora), Sefaz, Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos 
Internacionais (Sedai), Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Secretaria 
da Subchefia para Assuntos do Interior da Casa Civil, Fepam, Fundação de Ciência e 
Tecnologia (Cientec) e Metroplan.

Em 2003, o Decreto Estadual no 42.555, conforme as disposições da Lei 
no 9.921/1993 e do Decreto Estadual no 38.356/1998, instituiu o GT no âmbito da 
administração estadual para a elaboração das diretrizes da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado do Rio Grande do Sul. Este grupo foi coordenado pela Casa Civil 
e formado por representantes da Sema; SOP; Sehadur (atual Sehabs); Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento; Fepam; Metroplan; e Associação Riograndense de 
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Em 2011, conforme disposições da Lei Estadual no 9.921/1993 e do Decreto Estadual 
no 38.356/1998, com o Decreto Estadual no 48.129, alterado pelo Decreto  
Estadual no 48.904, foi criada uma comissão para a gestão de resíduos sólidos no Rio 
Grande do Sul, coordenada pela Sema (quadro 20).

QUADRO 20
Composição e atribuições da Comissão para Gestão de Resíduos Sólidos no Rio Grande 
do Sul (2011) 

Composição Atribuições

Integrada por titular e suplente de cada órgão e 
entidade:
Dois representantes da Secretaria do Meio 
Ambiente;
Um representante da Secretaria do Planejamento, 
Gestão e Participação Cidadã;
Um representante da Secretaria de Desenvolvimento 
e Promoção do Investimento;
Um representante da Secretaria da Economia 
Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa;
Um representante da Casa Civil;
Um representante do gabinete dos prefeitos e 
relações federativas;
Um representante da Secretaria de Habitação e 
Saneamento;
Um representante da Corsan.

Apresentar propostas a fim de viabilizar:
(I) o estabelecimento de programas de capacitação gerencial na área de resíduos sólidos;
(II) a criação de linhas de crédito para auxiliar os municípios no projeto e implantação de 
     sistemas licenciados pela Fepam, preferencialmente, para formas de reaproveitamento de 
     resíduos, bem como para a adoção de medidas mitigadoras do impacto ambiental em áreas 
     degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
(III) o incentivo à implantação de indústrias recicladoras de resíduos sólidos e à inclusão 
      socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis;
(IV) o incentivo à criação e ao desenvolvimento de associações e/ou cooperativas de catadores e 
      classificadores de resíduos sólidos;
(V) a implantação de consórcios de municípios para que se viabilizem soluções conjuntas;
(VI) a implantação da coleta segregativa interna dos resíduos sólidos nos órgãos da 
      administração direta do estado, compatibilizando-a com a coleta seletiva da municipalidade, 
      de cooperativa ou de associações de catadores;
(VII) a adequação da legislação estadual em face da edição da Lei Federal no 12.305, de 2 de 
       agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Fonte: Decreto Estadual no 48.904.

Salienta-se que a Lei no 12.305/2010, que instituiu a PNRS e alterou a Lei 
no 9.605/1998, dispôs que compete ao

Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 
territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais 
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do Sisnama [Sistema Nacional do Meio Ambiente], do SNVS [Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária] e do Suasa [Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária], bem como da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei.

Quanto ao papel e atuação dos estados com as determinações da nova lei ficou 
estabelecido que caberia ao ente estadual

promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de 
interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3o do Artigo 25 
da Constituição Federal.

4.2.3 Transporte

Em termos do transporte metropolitano, no período de 1973 a 1976, a partir do Plano de 
Desenvolvimento Metropolitano foram elaborados o Plano Metropolitano de Transporte 
(Plamet), o Estudo de Transporte Coletivo da RM de Porto Alegre (Transcol) e o Projeto 
de Corredores Metropolitanos (Comet), que não foram atualizados ao longo dos anos.

Em 1981, a Lei Ordinária no 7.563 envolveu a transferência de terras do estado do 
Rio Grande do Sul para a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb).

A Trensurb, sociedade de economia mista, foi criada em 17 de abril de 1980, pelo 
Decreto Federal no 84.640, com o objetivo de implantar e operar uma linha de trens 
urbanos no eixo norte da RM de Porto Alegre, com atendimento direto às populações 
dos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo. O que justificou o projeto foi a redução do fluxo de veículos na BR-116, já 
saturado na época, e a oferta à população dos municípios mencionados de uma alternativa 
de transporte com baixo custo e com maior rapidez, segurança, conforto, e capaz de 
absorver uma demanda inicialmente prevista de aproximadamente 300 mil passageiros/dia.

Até 2002 a Trensurb era vinculada ao Ministério dos Transportes; em 2003 passou a 
atender as orientações do Ministério das Cidades. Ressalta-se nesse processo a participação 
do órgão metropolitano, a Metroplan, na elaboração do projeto básico e nos estudos de 
impacto socioeconômico nos entornos das estações e terminais de integração.

Em 1986, o Decreto Estadual no 32.216 autorizou a Metroplan a implantar o  
vale-transporte na RM, em consonância com a Lei Federal no 7.418, de 16 de dezembro 
de 1985. A execução dessa medida coube, na época, ao secretário de Estado Extraordinário 
para Assuntos da Grande Porto Alegre, na condição de secretário geral do conselho 
deliberativo da RM de Porto Alegre.

Em 1987, o Decreto Estadual no 32.705 aprovou a criação do escritório regional do 
Programa de Investimentos em Transportes Urbanos – IV Projeto Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos (EBTU)/Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird), que visava uma ampliação dos investimentos em transporte e era diretamente 
vinculado à superintendência da Metroplan, com a “finalidade de identificar, preparar, 
analisar, supervisionar e acompanhar as atividades do referido programa na região 
metropolitana de Porto Alegre”.

Na década de 1990 duas leis e um decreto versaram sobre o transporte metropolitano. 
Em 1994, a LC no 10.287 instituiu o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros 
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na RM de Porto Alegre, Avenida do Trabalhador. Mediante esta lei, a Avenida do 
Trabalhador integrou o Sistema de Integração de Linhas de Transporte Intermunicipal 
de Passageiros da RM de Porto Alegre, com a ligação do bairro Restinga, no município de 
Porto Alegre, e o bairro Mathias Velho, no município de Canoas. A lei definiu ainda 
que o gerenciamento caberia à Metroplan e a operação ao Daer, e concedeu o benefício 
do vale-transporte aos usuários da linha.

No mesmo ano, o Decreto Estadual no 35.671 regulamentou o vale-transporte 
da Avenida do Trabalhador que seria operacionalizado pela Metroplan, na qualidade 
de órgão gerenciador do referido sistema. A Metroplan promoveria a confecção e a 
distribuição dos vales que seriam vendidos aos seus beneficiários, pessoas físicas, ao preço 
de 10% do valor da tarifa correspondente à linha da Avenida do Trabalhador.

Em 1996, com o Decreto Legislativo no 7.905, foi aprovado o protocolo de 
intenções entre o estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Porto Alegre, com 
vistas ao desenvolvimento dos transportes coletivos de Porto Alegre e RM. Constituiu 
objeto do protocolo de intenções:

I – a mútua colaboração das partes no sentido de garantir a compatibilidade técnica e operacional 
nos projetos que virem a se desenvolver; II – a manutenção de um sistema de informações 
recíprocas que tratem de assuntos relativos a transportes coletivos para o município de Porto Alegre 
e da região metropolitana.

Esse decreto foi essencial para regulamentar a presença de linhas metropolitanas 
em corredores de ônibus municipais.

A Lei no 11.127/1998 instituiu o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano 
Coletivo de Passageiros (SETM) e criou o Conselho Estadual de Transporte 
Metropolitano Coletivo de Passageiros (CETM). Ao SETM, entre outras atribuições, 
cabe “definir e executar a política de transporte coletivo de regiões metropolitanas do 
estado do Rio Grande do Sul”. O CETM por sua vez responde por “planejar, organizar, 
conceder, gerenciar, fiscalizar, impor sanções administrativas e prestar serviços de 
transporte metropolitano coletivo de passageiros, bem como normatizar o sistema viário 
de interesse metropolitano”.

O Decreto Estadual no 39.185, que aprovou o regulamento do SETM, em 1998, 
definiu os serviços de transporte metropolitano como:

I – as linhas intermunicipais que operam mercados metropolitanos por um ou mais itinerários 
ou variantes, com um ou mais terminais na origem e destino da concessão, dentro de regiões 
metropolitanas; II – linhas entre municípios pertencentes a aglomerações urbanas; III – linhas de 
integração tanto modal como intermodal, originárias de linhas metropolitanas ou variantes destas, 
com função intermunicipal; IV – serviços ou rotas intermunicipais, contratados por entidades 
públicas ou privadas, para transporte de seus empregados, servidores ou alunos.

No decreto, consta ainda no Artigo 8o que:

Os serviços privados de fretamento, contratados por pessoas jurídicas públicas ou privadas, em 
favor de estudantes, servidores públicos ou empregados, devem ser previamente autorizados pela 
Metroplan e operar com lista geral de passageiros, com sistema especial de identificação destes, não 
podendo cobrar passagens ao longo do percurso.
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O quadro 21 apresenta a composição e as atribuições do CETM em 1998.

QUADRO 21
Composição e atribuições do CETM (1998)

Composição Atribuições

I – Cinco representantes do Poder 
     Executivo, todos afetos a órgãos 
     públicos estaduais com atribuições 
     interligadas ao sistema, sendo um 
     indicado pelo titular da Serm e um 
     indicado pelo titular da Secretaria da 
     Coordenação e Planejamento (SCP), 
     que será seu presidente;
II – O diretor-superintendente da 
      Metroplan;
III – Um representante da entidade 
      sindical que congrega as empresas 
      de transportes coletivos 
      metropolitanos;
IV – Um representante da entidade 
       sindical representativa dos 
       trabalhadores em transporte coletivo 
       no estado;
V – Um representante indicado pelas 
      entidades comunitárias das RMs.

I – apreciar e deliberar sobre políticas e diretrizes aplicáveis ao SETM, especialmente as concernentes à 
    estrutura tarifária;
II – opinar e deliberar sobre os planos, programas e projetos de alocação de recursos 
    financeiros, no âmbito do SETM, e formas de sua operacionalização;
III – opinar e deliberar sobre os estudos e cálculos elaborados para a fixação de tarifas do sistema;
IV – compatibilizar as diretrizes, resoluções e normas gerais relativas ao transporte coletivo de passageiros 
       com aquelas emanadas dos órgãos deliberativos das RMs;
V – examinar e aprovar as normas que regem o SETM, inclusive aquelas necessárias à complementação ou 
      interpretação de seus regulamentos;
VI – examinar e aprovar propostas para a criação, alteração e extinção de serviços ou linhas;
VII – apreciar e julgar, em última instância, os recursos administrativos interpostos em razão de infração às 
        normas ou de aplicação de penalidades previstas para o transporte metropolitano coletivo de 
        passageiros;
VIII – opinar, emitir parecer e propor medidas sobre os requisitos de qualificação e exigências que devem 
         constar nos editais de licitação pública e nos contratos relativos à exploração dos serviços de 
         transporte metropolitano coletivo de passageiros;
IX – opinar, emitir parecer e propor medidas acauteladoras que assegurem adequado desempenho dos 
       serviços concedidos ou permitidos, tais como intervenções, cassações de permissões e retomada dos 
       serviços, entre outros;
X – opinar, emitir parecer e propor medidas e providências a respeito de multas e de outras penalidades a 
      serem impostas pelo SETM; e
XI – opinar e deliberar sobre questões referentes ao transporte metropolitano coletivo de passageiros 
       submetidas ao seu exame e deliberação.

Fonte: Lei Estadual no 11.127/1998.

Nos anos 1990 foi aprovada a Ordem de Serviço no 207/1995-1998, que criou o 
“Grupo Executivo de Gerenciamento do Projeto de Renovação do Transporte Coletivo 
por ônibus nos corredores norte e nordeste da região metropolitana de Porto Alegre”. 
Na constituição desse grupo estavam técnicos da Metroplan, da SCP e de outros órgãos 
governamentais, conforme estabelecido pela norma.

Em 1999, no último estatuto da Metroplan, aprovado pelo Decreto Estadual 
no 39.271, foi atribuída à fundação a prestação de apoio ao CETM, cabendo a esta, 
com finalidades privativas, planejar, coordenar, fiscalizar e gerir o SETM das RMs e das 
aglomerações urbanas (quadro 22).

Em 2001, a Lei Estadual no 11.664 assegurou às pessoas portadoras de deficiências 
físicas, mentais e sensoriais, comprovadamente carentes, e ao acompanhante do deficiente 
incapaz de se deslocar sem assistência de terceiro a gratuidade nas linhas de modalidade 
comum do sistema de transporte intermunicipal de passageiros, até o limite de duas 
passagens por coletivo, condicionada ao disposto no Artigo 163, § 4o, da CE. O Decreto 
Estadual no 42.410/2003 regulamentou essa lei, com especificação das condições para 
conseguir o benefício da gratuidade, os documentos necessários para isso e os órgãos 
envolvidos na operação.

Em 2005, a Lei Estadual no 12.227 dispôs sobre a adaptação dos veículos do SETM 
com a colocação de dispositivos de acesso às pessoas portadoras de deficiência física, 
obesos, gestantes e idosos. Em cada veículo, deveria existir uma reserva de espaço interno, 
com equipamento de fixação para, pelo menos, duas cadeiras de rodas.

Em 2010, o Decreto Estadual no 47.441 alterou o regulamento do SETM, no 
âmbito das RMs e aglomerações urbanas. A lei alterou o prazo de concessão para o 
transporte rodoviário de passageiros.
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QUADRO 22
Finalidades privativas da Metroplan na gestão do SETM 

Item Descrição

(a) Propor as concessões, permissões e autorizações de uso do transporte metropolitano coletivo de passageiros a serem firmadas pelo estado.

(b)
Planejar, regulamentar, controlar e fiscalizar a operação do serviço de transporte metropolitano coletivo de passageiros e das linhas de 
integração.

(c) Definir e detalhar, operacionalmente, a rede das modalidades de transporte integrante do sistema metropolitano.

(d)
Controlar o desempenho das modalidades de transporte metropolitano, garantindo que as políticas e diretrizes sejam compatíveis com as 
políticas gerais de desenvolvimento da região metropolitana.

(e) Planejar, coordenar e administrar a operação dos terminais e dos pátios de estacionamento das modalidades de transporte metropolitano.

(f)

Articular e integrar a operação do transporte metropolitano coletivo rodoviário de passageiros com as demais modalidades de transporte; propor 
e executar a política tarifária dos serviços de transporte metropolitano e das linhas de integração elaborando os respectivos estudos e cálculos 
tarifários, submetendo-se ao CETM, instituído pela Lei no 11.127, de 9 de fevereiro de 1998, aplicando as tarifas homologadas pelo mesmo e 
aprovadas pelo Poder Executivo Estadual.

(g) Aplicar multas e outras penalidades regulamentares, decorrentes de infrações relativas à prestação de serviços de transporte metropolitano.

(h) Promover o aperfeiçoamento técnico e operacional dos agentes e empresas encarregados da operação dos serviços.

(i)
Promover estudos de viabilidade e definir prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos de interesse comum, relativos ao transporte 
coletivo e ao sistema viário metropolitano.

(j) Estabelecer e garantir o funcionamento de instrumentos a canais de informação aos usuários.

(k)
Propor a celebração pelo estado de convênios e acordos com instituições públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, inclusive firmando os 
instrumentos, quando cabível.

(l)
Celebrar, quando couber, contratos de empréstimos e de financiamento, além de propor desapropriações e servidões administrativas necessárias 
para a administração dos serviços de transporte metropolitano coletivo de passageiros.

(m) Encaminhar consultas e propostas ao CETM.

(n)
Definir, para efeito de planejamento e criação de serviços de transporte público nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas, um 
zoneamento destinado a facilitar a administração do sistema, simplificar a questão tarifária, estimular a concorrência para fins de qualificação 
dos serviços e evitar a concorrência danosa.

(o)
Avaliar a oportunidade e concorrência da criação e extinção de novos serviços; cadastrar as empresas concessionárias do transporte 
metropolitano coletivo de passageiros no âmbito das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.

(p)
Registrar os veículos a serem utilizados pelas concessionárias do transporte metropolitano e coletivo de passageiros no âmbito das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas.

(q)
Determinar itinerários, fixar locais de parada, limites de velocidade, tempo de parada nos pontos terminais e de retorno, frota mínima e número 
de viagens.

Fonte: Decreto Estadual no 39.271/1999.

Em maio de 2012, pelo Decreto Estadual no 49.101, foi instituído um GT com 
a finalidade de propor ajustes no processo e na metodologia de cálculo tarifário dos 
serviços rodoviários concedidos no âmbito do SETM. O grupo foi composto por três 
representantes da Metroplan; quatro representantes da Agergs; e cinco representantes 
do CETM. Com a coordenação de um representante da Metroplan (indicado pelo  
diretor-superintendente) que poderá convidar representantes de outros órgãos estaduais, 
federais e municipais, entidades e organizações da sociedade civil.

Em termos do transporte de hidroviário em 1994, a Secretaria Estadual de 
Transportes abriu edital de concorrência pública para a concessão dos serviços 
de transporte hidroviário de passageiros entre os municípios de Guaíba e Porto Alegre. 
Em 1995, com apenas uma concorrente, a Riomar Navegação e Turismo, que teve 
dificuldades de obtenção de recursos e tentou atribuir ao estado os gastos com as obras 
dos terminais hidroviários em Porto Alegre e Guaíba, o contrato de concessão foi 
cancelado pelo Conselho Hidroviário do Estado, com uma declaração de extinção da 
concessão. Entre os anos de 1996 e 1997, a empresa solicitou licença à Secretaria de 
Transportes para operar a linha por vinte anos, recebendo a autorização no 04/1997 
do Departamento Estadual de Portos Rios e Canais (Deprec). Entretanto, por falta de 
cumprimento dos prazos na apresentação de Plano de Desenvolvimento Operacional e 
cronograma de início dos serviços, a secretaria revogou a autorização.
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A Secretaria Estadual dos Transportes, em 17 de julho de 1997, homologou 
a autorização do Deprec e deu prazo de trinta dias para apresentação de Plano de 
Desenvolvimento Operacional e cronograma de início dos serviços. Como os prazos não 
foram cumpridos, em setembro de 1997, a secretaria solicitou revogação da autorização. 
Porém, em novembro de 1998, a empresa Riomar solicitou autorização ao Deprec para 
iniciar obras no cais de Porto Alegre; pedido indeferido em função do Projeto Porto 
dos Casais, em licitação na época. Houve novo pedido da empresa em 1998 e 1999.

No ano de 1999 os processos sobre a travessia hidroviária foram encaminhados para 
a Metroplan pela Secretaria de Transportes. E, a partir de 2000, por meio do CETM 
foram realizados vários encaminhamentos para a Agergs e PGE, em vista da implantação 
do transporte hidroviário de passageiros, que seria operado pela Riomar no prazo de 
dez anos.

Em setembro de 2001 a PGE emitiu informação considerando compulsório o 
desencadeamento de licitação para a exploração dos serviços hidroviários. E a Metroplan 
abriu o processo licitatório com a minuta do edital de concorrência pública, que sofreu 
várias alterações entre os anos de 2002 e 2004, com recomendações da SCP, da Agergs e 
da Superintendência de Portos e Hidrovias, e pelos resultados do Estudo de Viabilidade 
do Transporte Hidroviário de Passageiros entre Porto Alegre e Guaíba, realizado pelo 
BNDES. Após audiência pública em 2005, em maio de 2006 foi publicado o edital de 
licitação, em que houve somente um candidato, a empresa individual Rudi Becker, do 
município de Rio Pardo, que foi declarada inabilitada por não apresentar documentação 
exigida por lei.

O processo foi reaberto em janeiro de 2007, por solicitação do superintendente 
da Metroplan, sendo realizada audiência pública para a abertura de concorrência à 
concessão de serviço de transporte hidroviário de passageiros entre os municípios de 
Guaíba e Porto Alegre.

Em novembro de 2010, após vencer a licitação, a CatSul, empresa do Grupo Ouro 
e Prata, tornou-se a responsável pelo serviço.2

A Lei no 14.002/2012 denominou a Estação Hidroviária Esther de Souza Worm 
como terminal de passageiros da travessia Guaíba/Porto Alegre dos barcos catamarãs, 
localizado junto ao píer na Estação Rodoviária de Guaíba.

Em resumo, a implantação do transporte hidroviário de passageiros na RM de Porto 
Alegre, por meio de concessão dos serviços, resultou de um processo de negociação que 
durou quase duas décadas.

De acordo com estudos realizados pela Metroplan, em conjunto com a Trensurb 
e a Secretaria Municipal de Transportes de Porto Alegre, sobre o processo de integração 
do transporte público da RM de Porto Alegre, o sistema de transporte público coletivo da 
região apresenta uma problemática institucional em que as três esferas de gestão – federal, 
estadual/metropolitana e municipal – acabam tratando separadamente os assuntos que 
seriam de âmbito comum. Pode-se considerar que, mesmo com as iniciativas das décadas 
de 1970 e 1980, em que se sobressaem o empenho da EBTU, a criação do Núcleo 

2. Disponível em: <http://www.travessiapoaguaiba.com.br/site/default.asp>.
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Metropolitano de Transportes Urbanos da RM de Porto Alegre, em 1979 (extinto em 
1982, por falta de poder legal), ou até mesmo considerando a criação, em 1998, do 
SETM, com a delegação à Metroplan da gestão do sistema de transporte metropolitano, 
ainda não houve a efetivação da integração dos transportes nos três níveis.

Atualmente existem vários estudos em função da integração dos transportes na 
RM de Porto Alegre, inclusive com projetos a serem implantados. Entretanto, pode-se 
considerar que o modelo de gestão dos transportes na região ainda é insuficiente, havendo 
a necessidade de busca de soluções integradas do ponto de vista institucional, funcional 
e de financiamento do sistema (quadro 23).

QUADRO 23
RM de Porto Alegre: características do Sistema de Transporte Público Coletivo (2013)

Sistema de 
transportes

Ônibus urbano  
de Porto Alegre

Ônibus urbano dos 
demais municípios

Ônibus  
metropolitano

Trem  
metropolitano

Metropoa
Transporte hidroviário  

de passageiros

Esfera de 
governo

Municipal Municipal Estadual União Federal Federal/Municipal Estadual

Órgãos 
gestores e de 
planejamento

Secretaria Municipal 
de Transporte/Empresa 
Pública de Transporte 

Coletivo de Porto Alegre 
(EPTC)

Secretarias e/ou 
Departamentos 
Municipais de 
Transporte e  
Obras Viárias

Fundação Estadual 
de Planejamento 
Metropolitano e 

Regional - Metroplan

Trensurb
(indefinido  

até o momento)

Metroplan/
Superintendência  

dos Portos e Hidrovias

Operação Privada e Pública Privada Privada Pública Privada Privada

Tarifa Única Única
Seções tarifárias 

quilométricas
Única e integrações Única Única

Subsídio Não tem Não tem Não tem Subsidiado
(indefinido  

até o momento)
Não tem

Plano

Plano de 
Desenvolvimento 

Sistema de Transporte 
Coletivo/2000

Planos de 
 Mobilidade Urbana

PITMUrb Não tem

Fonte: <http://www.cbtu.gov.br/estudos/pesquisa/antp_15congr/pdf/TP-109.pdf>.

Elaboração dos autores.

Obs.: Secretarias Municipais de Transporte (SMTs); Secretarias Municipais de Obras e Viação (SMOVs); Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo 
de Porto Alegre 2000 (PDSTC) – Modal Ônibus Urbano; Plamet; Transcol; Estudo do Trem Suburbano da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(Trensurb).

Em 2004, foi assinado o Protocolo de Integração institucional, a partir do qual 
se desencadeou o estudo de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte 
Público Coletivo da RM de Porto Alegre. O estudo foi executado a partir do Convênio 
de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco entre Trensurb, Metroplan e EPTC, no 
desenvolvimento de estudos, projetos, planos e programas que conjugassem e integrassem 
as modalidades de transporte público existentes na RM de Porto Alegre. Estes estudos 
inicialmente envolveram o desenvolvimento de um sistema tarifário integrado, a partir 
do qual se possibilitou a implementação da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo 
de passageiros da RM.

5 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

5.1 Instâncias de gestão metropolitana

Esta subseção apresenta a caracterização das instâncias de gestão metropolitana definidas 
por lei, que constituem o arranjo institucional da RM de Porto Alegre, sendo destacadas 
composição, funções, subordinação e posição na hierarquia do governo estadual, 
atribuições e poderes e, para fins de contextualização, um breve histórico de atuação 
dessas instâncias. Para efeitos deste relatório, estas instâncias foram denominadas arranjo 
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formal ou institucionalizado, sendo o CDM, o GGM e o órgão gestor metropolitano, 
a Metroplan.

Também são caracterizadas algumas institucionalidades que não seriam 
especificamente metropolitanas, mas que atuam de forma supramunicipal, integrando 
os municípios da RM de Porto Alegre em diferentes formações e, em certa medida, 
se articulam com o arranjo institucional metropolitano instituído por lei. Para efeitos 
deste relatório, essas institucionalidades foram denominadas outras formas de articulação 
relevantes no âmbito metropolitano, sendo: as associações de municípios, em que se 
destacam a Granpal e a Famurs; os Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas; 
os Coredes e dois consórcios públicos que atuam sobre o recorte metropolitano – o 
Consórcio da Granpal e o Consórcio Pró-Sinos.

São apresentados também, de maneira sucinta, outros mecanismos de articulação 
encontrados na RM de Porto Alegre, que atuam em especial na esfera local e estão 
relacionados às Fpics selecionadas – uso e ocupação do solo e habitação, saneamento 
ambiental e transportes – para fins desta pesquisa.

5.1.1 Arranjo formal ou institucionalizado

CDM e GGM

Processo de articulação institucional para a criação do CDM e GGM da RM de Porto Alegre

O CDM e o GGM da RM de Porto Alegre são ainda recentes. Essas instâncias foram 
criadas a partir de todo um processo de articulação institucional entre os prefeitos da 
RM e o governo estadual e que, em alguns aspectos, além dos atores políticos, também 
foram envolvidos atores econômicos e sociais.

No final de 2010, por iniciativa da Granpal foi realizada uma discussão sobre a construção 
de uma agenda metropolitana voltada para o desenvolvimento econômico e social da RM de 
Porto Alegre. O debate visava à reconstrução de um arranjo institucional para a região, que de 
acordo com os prefeitos não existiria mais efetivamente desde a década de 1980 ou, talvez, 
dependendo da compreensão, desde a década de 1970, uma vez que o arranjo instituído e ainda 
vigente datava da época da ditadura militar, conforme explicou a ex-assessora da secretaria 
executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), coordenadora das 
atividades da Câmara Temática do Desenvolvimento Metropolitano (CTDM), com a qual 
foi realizada uma entrevista semiestruturada (apêndice A).

Com base nesse pressuposto, foi realizado no dia 11 de novembro de 2010, no 
município de Canoas, o Seminário Internacional de Regiões Metropolitanas, que 
contou com a presença de vários interessados na temática metropolitana, entre eles, os 
representantes das RMs da França, Espanha e Moçambique, autoridades governamentais, 
acadêmicos e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa do estado. 
Nesse evento, foram apresentadas experiências sobre arranjos institucionais metropolitanos 
internacionais, como modelo da área metropolitana de Barcelona, e também foram 
levantados alguns eixos considerados importantes para uma agenda metropolitana da 
RM de Porto Alegre, sendo considerados os aspectos econômicos, culturais, de logística 
e das políticas sociais. A partir desses levantamentos, os prefeitos articulados na Granpal 
encaminharam a proposta de uma agenda metropolitana aos candidatos ao governo do 
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estado, e entre eles estava o governador eleito em 2010, que se comprometeu em colocar 
o tema metropolitano em sua agenda de governo.

A Agenda Metropolitana indicada pela Granpal para 2011-2014 propunha quatro 
eixos: I. governança regional, relacionada propriamente com a gestão e o arranjo 
institucional da RM de Porto Alegre; II. infraestrutura, relacionada com as questões 
de saneamento básico, resíduos sólidos, mobilidade e transporte metropolitano; 
III. desenvolvimento, relacionado com as ações necessárias em prol do desenvolvimento 
econômico da região; e IV. cidadania, relacionada às políticas sociais de educação, saúde, 
desenvolvimento social, drogadição, segurança e habitação.

O eixo governança regional ensejava a criação de um conselho voltado para o 
gerenciamento das políticas públicas metropolitanas, prioritariamente aquelas de consórcio 
intermunicipal regional, e para o fortalecimento do órgão metropolitano, a Metroplan, 
como também de outros mecanismos de gestão intermunicipais, como a Granpal. Nesse 
contexto, suscitava-se que o atendimento das políticas públicas municipais poderia ser 
efetivado por meio da disponibilização dos bens do estado para uso dos municípios.

No eixo infraestrutura foram apresentadas várias propostas para melhoria nos 
serviços, com base na articulação e ação integrada entre as esferas estadual e municipais, 
e relacionadas ao planejamento, orçamento e distribuição de recursos (quadro 24).

QUADRO 24
Agenda Metropolitana proposta pela Granpal – governança regional e infraestrutura 
(2011-2014) 

Agenda Metropolitana Granpal 2011-2014

I – Governança regional

Planejamento metropolitano
l Criar um conselho metropolitano que possa gerenciar políticas para a RM de Porto Alegre, priorizando investimentos em políticas públicas de consórcio  
    intermunicipal regional.
l Implementar de forma prioritária os projetos de impacto regional, legitimados por meio de um Planejamento Estratégico Regional aprovado pelo 
   conselho metropolitano, visando à resolução dos problemas estruturais da RM de Porto Alegre que afetam mais de 37,3% da população gaúcha 
   (conforme estimativa do IBGE 2010).
l Fortalecer a Metroplan como órgão de assessoramento técnico, gestão e de planejamento metropolitano, redefinindo suas competências, focadas na 
   RM de Porto Alegre.
l Apoiar e fortalecer formas de gestão intermunicipal existentes: Granpal, conselhos regionais, comitês de bacias, fóruns regionais, consórcios regionais, 
   entre outras.
l Disponibilizar aos municípios bens do patrimônio do estado adequados ao atendimento das políticas públicas municipais, estaduais e federais, bem 
   como os bens dominicais, que possam ser utilizados pela gestão municipal.

II – Infraestrutura

Saneamento básico
l Apresentar o plano estadual de saneamento regional ao 
   conselho metropolitano em prazo razoável para  aprovação e 
   execução de forma integrada aos planos municipais, 
   estabelecendo um cronograma de execução permanente e 
   contínua, com recursos definidos no PPA 2012-2015.
l Apresentar plano estadual de captação e de distribuição para 
   abastecimento de água potável, garantindo a redução gradativa 
   do desperdício, com substituição ou melhoria das redes a cada 
   um dos municípios concedentes;
l Criar no PPA estadual um programa de drenagem e obras de 
   proteção urbana e regional, buscando a execução dos projetos 
   estratégicos contra cheias e alagamentos na região.
l Redefinir os investimentos dos recursos auferidos pela 
   prestação de serviços da Corsan aos municípios da RM de Porto 
    Alegre, compatibilizando a arrecadação e os investimentos no 
   atendimento às necessidades regionais.
l Disponibilizar recursos estaduais para a implantação de um 
   consórcio municipal para o Crematório Público Metropolitano.

Resíduos sólidos
l Elaborar Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
l Implementar políticas integradas regionais de incentivo à industrialização e 
   reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, envolvendo as associações de 
   recicladores para a geração de emprego e renda.
Mobilidade e transporte metropolitano
l Efetivar as obras do anel viário metropolitano interligando a BR-290, 
   BR-448, BR-386, ERS-010 e ERS-118.
l Otimizar os eixos de conexão com a região metropolitana por meio da articulação 
   do sistema viário local; implantação das vias arteriais de conexão intermunicipais 
   e implantação das travessias leste-oeste na BR-116.
l Fortalecer o sistema metropolitano integrado de transporte coletivo, com a 
   participação dos municípios visando à total integração do transporte público na 
   RM de Porto Alegre, com a utilização de um único cartão.
l Priorizar o transporte coletivo, estabelecendo ligação viária metropolitana entre os 
   municípios que concentram cerca de 75% da demanda intermunicipal da região 
   integrando os diversos sistemas de mobilidade urbana.
l Implantar rede estrutural multimodal integrada em nível metropolitano (metrô, 
   transporte fluvial, ônibus, ciclovias), racionalizando o transporte de passageiros 
   e de carga.

Fonte: Agenda Metropolitana Granpal 2011-2014. Disponível em: <http://www.Granpal.com.br>.

Elaboração dos autores.
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O eixo Desenvolvimento apresentava propostas para adequação e criação de 
mecanismos que estimulassem o desenvolvimento econômico regional metropolitano 
(quadro 25).

QUADRO 25
Agenda Metropolitana proposta pela Granpal – desenvolvimento (2011-2014)

Agenda Metropolitana Granpal (2011-2014)

III – Desenvolvimento

Desenvolvimento econômico
l Redefinir as competências e as atribuições da Caixa RS e Banrisul como agentes de fomento do desenvolvimento econômico regional metropolitano.
l Definir junto ao órgão estadual adequado os mecanismos que estimulem a relação das empresas e universidades da região metropolitana 
   possibilitando a densificação das cadeias produtivas locais, articulando pequenos e grandes empreendedores.
l Articular em conjunto com os municípios da região metropolitana as ações empreendedoras privadas como forma importante de geração de emprego 
   e renda e desenvolvimento econômico e social (escritório do empreendedor).
l Promover e apoiar a constituição de uma rede metropolitana de polos tecnológicos, articulando as potencialidades locais à vocação econômica 
   regional.
l Fomentar incubadoras para empreendimentos solidários e autogestionários, atendendo às necessidades regionais como forma de emancipação das 
   famílias.

Fonte: Agenda Metropolitana Granpal 2011-2014. Disponível em: <http://www.Granpal.com.br>.

O eixo Cidadania apresentava diversas propostas para as políticas sociais na RM 
que pressupunham a articulação entre a esfera estadual e esferas municipais, mediante 
a integração dos sistemas de gestão, das ações dos diferentes órgãos, da transferência 
de recursos estaduais para as esferas municipais e da criação de políticas de incentivos 
voltadas para a RM, entre outras (quadro 26).

A Agenda Metropolitana da Granpal, mesmo com a proposta da criação de um 
conselho metropolitano, suscitava a gestão voltada prioritariamente para as políticas 
públicas metropolitanas de consórcio intermunicipal regional, e especificamente sugeria 
a criação de dois consórcios: o consórcio para o Crematório Público Metropolitano e o 
Consórcio Metropolitano para a qualificação do atendimento à saúde pública. Também 
sobressaíam, nas propostas, a proposição da redistribuição de recursos estaduais em 
favorecimento dos entes municipais e a necessidade da gestão integrada entre o estado 
e os municípios.

Em 2011, com a posse do novo governo estadual, foi criado o CDES, que tem como 
um de seus objetivos principais a “criação de consensos entre os atores políticos, econômicos 
e sociais em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul”. Dentro do conselho, foram 
criados grupos de trabalho que repercutiram em câmaras temáticas, com os principais temas 
em pauta na agenda governamental, entre esses a questão metropolitana.

Por meio do Decreto Estadual no 47.789, de 10 de janeiro de 2011, Artigo 7o, 
foi criado o GT do desenvolvimento metropolitano, composto por representantes da 
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; da Seinfra; 
da SDPI; da Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (Seplag); da 
Secretaria da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sesampe); 
da Sema; e da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e das Relações Federativas.

A partir do trabalho desse grupo foi criada a CTDM, instalada em 7 de abril de 
2011, às 16h. A principal atividade da Câmara foi o debate para a construção de um 
novo arranjo institucional, um sistema de governança para a RM de Porto Alegre. Esse 
debate contou com a presença de duas importantes associações de municípios da RM: 
Granpal e Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (AMVRS).
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QUADRO 26
Agenda Metropolitana proposta pela Granpal – cidadania (2011-2014)

Agenda Metropolitana Granpal 2011-2014

IV – Cidadania

Educação
l Ampliar a oferta de ensino médio na RM de Porto Alegre e vagas no ensino fundamental.
l Transferir aos municípios, como forma de indenização, recursos investidos pelos municípios nas séries finais do ensino fundamental.
l Redefinir os investimentos dos recursos destinados à Educação junto à rede estadual de ensino metropolitano, compatibilizando a demanda e a 
   qualidade do ensino.
l Constituir escolas técnicas, profissionalizantes e de especialização, na rede pública e privada, visando à capacitação da mão de obra local, integrada às 
   estratégias de desenvolvimento econômico regional.
l Fortalecimento da Uergs, ampliando o atendimento da demanda de formação tecnológica na RM de Porto Alegre.
Saúde pública
l Apoiar a constituição de um consórcio metropolitano para a qualificação do atendimento à saúde pública.
l Ampliar os recursos para os hospitais públicos da RM de Porto Alegre.
l Ampliar os repasses efetivos para os municípios na área da Saúde.
l Definir como prioritários os recursos destinados às ações preventivas e ao Programa Estratégia de Saúde da Família.
l Priorizar o atendimento às demandas de medicação básica da região metropolitana por meio do Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande 
   do Sul (Lafergs) por meio de parcerias com órgãos públicos e privados.
Desenvolvimento social
l Articular as ações de desenvolvimento social na RM de Porto Alegre, em conjunto com a Granpal.
l Reconstituir o Fundo Estadual da Assistência Social garantindo a presença do estado no cofinanciamento da política de assistência social em acordo 
   com o que preconiza a Política Nacional da Assistência Social – Sistema Único de Assistência Social (Pnas-Suas).
l Instituir políticas de incentivo à oferta do primeiro emprego a jovens oriundos das classes populares e políticas de capacitação profissional para 
   desempregados.
l Conveniar com municípios para a implementação de política massiva de atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, no turno inverso, seja 
   em ambiente escolar, seja em equipamentos da rede assistencial, envolvendo-os em ações socioeducativas e prevenindo riscos inerentes à exposição 
   na rua.
l Destinar recursos estaduais para a construção da rede de equipamentos públicos de garantia do direito humano à alimentação adequada (restaurantes 
   populares, cozinhas comunitárias, hortas urbanas, bancos de alimentos), assim como a garantia do fornecimento de alimentos, em caso de 
   necessidade.
Drogadição
l Apoiar as ações de capacitação e as estratégias de enfrentamento ao uso do crack, propostas pela parceria entre a Granpal e a UFCSPA, assim como a 
   busca de novas parcerias com outras Instituições de Ensino Superior da RM de Porto Alegre.
l Criar núcleo intersetorial estadual articulado aos núcleos municipais de enfrentamento e combate às drogas e violência.
l Ampliação de leitos hospitalares na rede pública para desintoxicação e tratamento de dependentes químicos.
l Participar dos custos de implantação e funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).
l Atuar em conjunto com o governo federal na repressão do tráfico de drogas.
Segurança pública
l Promover a integração entre as polícias (Brigada Militar, Polícia Civil, guardas municipais) no tocante à gestão dos sistemas de vídeomonitoramento.
l Fortalecer instituições de segurança pública e defesa civil para adotarem ações preventivas e emergenciais por meio da implantação  de um Sistema 
   Integrado de Ações e Informações de Segurança Pública na RM de Porto Alegre.
l Apoiar os projetos de constituição de órgãos especializados de segurança pública nos municípios.
l Garantir o pleno funcionamento dos órgãos de segurança pública estadual nos municípios da RM de Porto Alegre e polos regionais devido as suas 
   elevadas concentrações populacionais.
l Promover o Sistema Integrado de Segurança Pública, garantindo a presença ostensiva e preventiva da polícia em todas as áreas urbanas da região, 
   com qualidade e quantidade necessária para coibir a violência urbana.
Habitação
l Contribuir para a implementação das estratégias propostas pelos planos municipais da habitação de interesse social na RM de Porto Alegre.
l Doar as áreas públicas do estado com ocupação consolidada aos municípios e alocar recursos para obras de infraestrutura para fins de regularização 
   fundiária, visando ao cumprimento da função social da terra e da propriedade, conforme Estatuto da Cidade.
l Promover ações integradas entre CEEE e prefeituras municipais, visando à remoção e ao atendimento das famílias que estão sob as redes de 
   transmissão de energia, em conjunto com a Secretaria de Estado de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano e órgãos estaduais de 
   financiamento.
l Viabilizar financiamentos por intermédio do Banrisul com juros subsidiados para a produção de habitação de interesse social, em parceria com os 
   municípios da região.
l Ampliar os recursos orçamentários estaduais para ações de infraestrutura e regularização fundiária.

Fonte: Agenda Metropolitana Granpal 2011-2014. Disponível em: <http://www.Granpal.com.br>.

Elaboração dos autores.

Assim, a partir de 2011 a temática metropolitana passou a ser abordada como 
um dos temas necessários para o desenvolvimento do estado. Nesse sentido, teve início no 
âmbito do governo estadual um processo para a formulação de um novo modelo de 
gestão do desenvolvimento para a RM, que envolvesse, sobretudo, os municípios e os 
Coredes da RM de Porto Alegre. Dentro do objetivo de um novo arranjo institucional  
salientou-se a construção de instrumentos capazes de dinamizar uma governança 
metropolitana, incluindo os diferentes atores envolvidos na questão.
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Conforme o Relatório de Concertação da Câmara Temática do Desenvolvimento 
Metropolitano em 2011, a análise das condições institucionais da RM, dentro de um 
panorama histórico do debate sobre a temática metropolitana no Brasil e no Rio Grande do 
Sul, apontou a falta de uma institucionalidade metropolitana como um dos principais 
obstáculos para o desenvolvimento da RM de Porto Alegre, uma vez que a ordem  
jurídico-institucional vigente havia se tornado insuficiente para expressar de forma 
adequada as mudanças na ordem urbano-territorial. Assim como pelo fato de que, 
passados mais de vinte anos, o conselho deliberativo da região, previsto na CE/1989, 
ainda não havia sido instituído. Com base na premissa de um vazio de governança 
no estado (e no país) foram apontadas alternativas para uma articulação estratégica 
dos municípios que integram a RM de Porto Alegre. Além da construção de uma 
alternativa de governança, foi ressaltada a relevância da constituição de uma agenda de 
desenvolvimento para a RM.

De acordo com a ex-coordenadora da CTDM no CDES, as propostas discutidas 
estavam relacionadas com a criação de um consórcio metropolitano, ou de um conselho 
deliberativo da RM de Porto Alegre, conforme propunha a CE/1989. Inicialmente, a 
proposta preferencial seria aquela apresentada pela Granpal, que estava mais relacionada 
com a criação de um consórcio metropolitano, constituído juridicamente, que reunisse 
todos os municípios da RM, o governo do estado e a União. A proposta também 
contemplava a criação de uma nova agência de desenvolvimento metropolitano, dado 
o enfraquecimento institucional da Metroplan, de um fundo de desenvolvimento 
metropolitano, capaz de prover as políticas públicas metropolitanas, e de uma assembleia 
metropolitana, que possibilitasse reunir todos os prefeitos da região e a sociedade civil. 
A segunda proposta seria a criação do conselho deliberativo da RM, presidido pelo 
governador do estado, com base nos artigos 16 e 17 da CE/1989.

Conforme o exposto, a princípio não havia consenso entre os prefeitos sobre o 
novo sistema de gestão da RM de Porto Alegre; eles apenas concordavam quanto à 
especificidade da gestão metropolitana e também quanto à crítica à ação da Metroplan. 
Entretanto, alguns desses prefeitos reagiam de forma negativa em relação à criação de 
uma nova agência e com a possibilidade de extinção da Metroplan.

Os debates na CTDM envolveram ainda a participação de um grupo de especialistas 
no tema metropolitano e de associações de setores sociais, principalmente aqueles voltados 
para a questão da mobilidade metropolitana. As discussões foram pautadas basicamente 
em dois eixos: o novo sistema de gestão para a RM e a agenda de desenvolvimento 
metropolitano. Após diversos debates chegou-se ao formato atual do CDM e GGM, 
considerado como intermediário entre as duas propostas.

A agenda para o desenvolvimento da RM de Porto Alegre proposta na CTDM 
no CDES abordava cinco eixos: I – Desenvolvimento territorial, relacionado com 
as ações de planejamento metropolitano e desenvolvimento econômico da RM;  
II – Infraestrutura e proteção ambiental, relacionadas às questões de mobilidade, transporte 
metropolitano, saneamento básico, resíduos sólidos, recursos hídricos e habitação;  
III – Serviços públicos, relacionados às políticas sociais de educação, saúde e segurança; 
IV – Governança metropolitana, relacionada propriamente com a gestão metropolitana 
e o arranjo institucional da RM de Porto Alegre; e V – Cidadania, relacionada com as 
questões da drogadição e proteção social.
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O eixo I da agenda metropolitana proposta pelo CDES apontava a necessidade 
da inserção da RM de Porto Alegre no PPA e da elaboração de um plano diretor 
metropolitano, harmonizado com os planos municipais. Em termos territoriais salientava-se 
a percepção da não homogeneidade da área metropolitana, com a proposição do debate 
sobre a regionalização da RM. Em relação ao desenvolvimento econômico a proposta 
estava voltada para a adequação e a criação de mecanismos de fomento, para ações de 
geração de empregos e de incentivos fiscais, voltados para a RM.

No eixo II, as propostas relacionadas ao transporte frisavam a necessidade de 
integração e fortalecimento do SETM, com a reestruturação de órgãos de gestão e 
fiscalização; a necessidade de adequação da legislação sobre concessões e licitações; 
e a necessidade de realização de obras viárias e integração de tarifas. Em termos de 
saneamento foram propostos planos metropolitanos para o tratamento de esgotos e 
gestão de resíduos sólidos e a elaboração de planos e programas não propriamente 
metropolitanos: planos para a melhoria na captação de água e programas de drenagem 
urbana e regional, assim como políticas de incentivo à reciclagem de resíduos urbanos; 
também se frisava a proposição de não privatização do saneamento e a necessidade 
da integração entre o saneamento e a gestão de recursos hídricos e proteção do meio 
ambiente. Nas propostas de habitação observava-se a necessidade de integração entre o 
estado e os municípios em relação aos programas e projetos na área (quadro 27).

O eixo III, que tratava das políticas de educação, saúde e segurança, da mesma 
forma que a agenda metropolitana da Granpal, contava com diversas propostas, voltadas 
para a articulação entre a esfera estadual e as esferas municipais, mediante a integração 
dos sistemas de gestão, das ações dos diferentes órgãos, da transferência de recursos 
estaduais para as esferas municipais e da criação de políticas de incentivos, entre outras 
(quadro 28).

O eixo IV, Governança metropolitana, tinha como proposta a criação de um CDM 
nos moldes da CE/1989, o fortalecimento da Metroplan e o apoio a outras formas de 
gestão intermunicipais. Ressaltava-se ainda a necessidade de debate sobre a criação 
de um fundo de desenvolvimento e de uma agência metropolitana e sobre a formação de 
consórcios intermunicipais; ainda ensejava-se o debate sobre a criação de um observatório 
metropolitano (quadro 28).

O eixo V, Cidadania, estava voltado para o enfrentamento do problema social 
da drogadição e para ações de proteção social, em especial as de cunho comunitário e 
voltadas para a população em situação de vulnerabilidade (quadro 29).

Em relação à governança metropolitana, a agenda proposta pelo CDES pautava-se pela 
necessidade de criação do conselho deliberativo da RM de Porto Alegre nos moldes da 
CE/1989, mas não descartava a ação dos consórcios intermunicipais, cuja criação deveria 
ser debatida. Assim como a Agenda Metropolitana da Granpal, propunha a criação de 
dois consórcios específicos: o consórcio para o Crematório Público Metropolitano e o 
Consórcio Metropolitano para a qualificação do atendimento à saúde pública. Em relação 
à gestão metropolitana, ao mesmo tempo que havia a proposta de fortalecimento do órgão 
metropolitano existente, havia a proposta de criação de outros dois órgãos voltados para 
a gestão metropolitana: uma agência metropolitana e um observatório metropolitano.
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QUADRO 27 
Agenda Metropolitana proposta pela CTDM no CDES – desenvolvimento territorial, 
infraestrutura e proteção ambiental (2011) 

Agenda Metropolitana CTDM no CDES

I – Desenvolvimento territorial

A – Planejamento metropolitano
l Diretrizes do PPA e plano diretor da RM de Porto Alegre e harmonização 
   dos planos diretores municipais.
l Debater a regionalização da RM de Porto Alegre.

B – Desenvolvimento econômico
l Badesul e Banrisul como agentes de fomento do 
   desenvolvimento econômico regional metropolitano.
l Cadeias produtivas locais: articulação entre empresas 
   e universidades da região metropolitana.
l Ações empreendedoras privadas para a geração de emprego 
   e renda e desenvolvimento econômico e social (escritório do 
   empreendedor).
l Incentivo fiscal das empresas condicionado à geração de 
   empregos.
l Rede metropolitana de polos tecnológicos.

II – Infraestrutura e proteção ambiental

A – Mobilidade e transporte metropolitano
l Adequação da legislação estadual às novas normas nacionais, em especial, as 
   alterações da Lei das Concessões (Lei no 8.987/1995), constituindo as condições 
   para a transição a fim de proporcionar em um futuro próximo a realização de 
   processos licitatórios para a concessão dos serviços de transporte público de 
   passageiros.
l Anel viário metropolitano interligando a BR-290, BR-448, BR-386, ERS-010 e a 
   ERS-118.
l Considerar a importância de investimentos e ampliação das demais rodovias 
   estaduais que estão no âmbito da RM de Porto Alegre, tais como ERS-020, ERS-030  
   e ERS-040.
l Eixos de conexão com a RM por meio da articulação do sistema viário local.
l Fortalecimento do sistema metropolitano para a RM por meio da articulação do 
   sistema viário local.
l Fortalecimento do sistema metropolitano integrado de transporte coletivo.
l Priorização do transporte coletivo estabelecendo ligação viária metropolitana entre 
   os municípios.
l Modicidade tarifária.
l Rede estrutural multimodal integrada em nível metropolitano (metrô, transporte 
   fluvial, ônibus, ciclovias).
l Integração das linhas de transportes urbanos e metropolitanos com uma única 
   tarifa.
l Barateamento da tarifa com isenção dos impostos dos insumos que compõem  
   a tarifa.
l Debate sobre a reestruturação dos atuais órgãos que se sobrepõem ao 
   planejamento, gestão, controle e fiscalização dos sistemas de transportes de 
   passageiros urbanos, metropolitanos e intermunicipais, debatendo a constituição de 
   um órgão gestor forte que seja responsável por todas as formas de transportes de 
   passageiros de caráter público, coletivos, seletivos, escolar, fretados e de seus 
   equipamentos, tais como pontos de parada, terminais de integração, pontos de 
   embarque e desembarque, rodoviárias.
l Incentivo aos modos não poluentes com implantação de ciclovias e bicicletários.
l Priorizar o debate da integração tarifária entre os vários sistemas de transporte 
   público de passageiros, de forma a garantir que o usuário possa se deslocar em 
   toda a região metropolitana com a utilização de um único cartão de integração. 
   Com isso, é possível unificar e padronizar as mais de 23 tarifas metropolitanas e 31 
   tarifas urbanas em um rol de aproximadamente sete tarifas, proporcionando maior 
   controle público e facilidades na utilização por parte dos usuários, debatendo a 
   definição do Banrisul como principal agente financeiro do sistema de bilhetagem.

B – Saneamento básico, resíduos sólidos e 
      recursos hídricos
l Plano estadual de captação e de distribuição para 
   abastecimento de água potável.
l Criação de um programa de drenagem e obras de 
   proteção urbana e regional.
l Redefinição dos investimentos dos recursos auferidos 
   pela prestação de serviços da Corsan aos municípios 
   da RM de Porto Alegre.
l Não privatização do fornecimento de água e saneamento.
l Plano Metropolitano de canalização e tratamento de esgoto.
l Plano Metropolitano de Gestão Integrada de  
    Resíduos Sólidos.
l Políticas de incentivo à industrialização e reciclagem 
   dos resíduos sólidos urbanos.
l Gestão planejada e eficiente de recursos hídricos.
l Preservação dos morros, mangues e áreas naturais existentes.
l Implantação de um consórcio municipal para o 
   Crematório Público Metropolitano.
C – Habitação
l Implementação das estratégias propostas pelos planos 
   municipais da habitação de interesse social,na RM de  
   Porto Alegre.
l Doação das áreas públicas do estado com ocupação 
   consolidada aos municípios, e alocação de recursos para 
   obras de infraestrutura para fins de regularização fundiária.
l Ações integradas entre CEEE e prefeituras municipais.
l Financiamentos do Banrisul e Badesul para a produção  
   de habitação de interesse social.
l Ampliação dos recursos orçamentários estaduais para 
   ações de infraestrutura e regularização fundiária.
l Formação de um cadastro único das famílias 
   atendidas por programas de habitação.

Fonte: Relatório de Concertação da Câmara Temática do Desenvolvimento Metropolitano (2011). Disponível em: <http://www.cdes.rs.gov.br/>.

Elaboração dos autores.
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QUADRO 28
Agenda Metropolitana proposta pela CTDM no CDES – serviços públicos e governança 
metropolitana (2011) 

Agenda Metropolitana CTDM no CDES

III – Serviços públicos

A – Educação 
l Ampliação da oferta de ensino médio na RM de Porto Alegre e vagas no 
   ensino fundamental.
l Transferência aos municípios, como forma de indenização, de recursos 
   investidos por eles nas séries finais do ensino fundamental.
l Redefinição dos investimentos destinados para a Educação, junto à rede 
   estadual de ensino metropolitano.
l Constituição de escolas técnicas, profissionalizantes e de especialização na 
   rede pública e privada.
l Fortalecimento da Uergs

B – Saúde pública
l Apoio à constituição de um consórcio metropolitano para 
   a qualificação do atendimento à saúde pública.
l Recursos para os hospitais públicos da RM de Porto Alegre.
l Ampliação dos repasses efetivos para os municípios na 
   área da Saúde.
l Priorização dos recursos destinados às ações preventivas e 
   ao Programa Estratégia de Saúde da Família.
l Atendimento às demandas de medicação básica da região 
   metropolitana através do LAFERGS.

C – Segurança pública
l Integração entre as polícias (Brigada Militar, Polícia Civil, guardas municipais) nos sistemas de vídeomonitoramento.
l Sistema Integrado de Ações e Informações de Segurança Pública na RM de Porto Alegre.
l Constituição de órgãos especializados de segurança pública nos municípios.
l Pleno funcionamento dos órgãos de segurança pública estadual nos municípios da RM de Porto Alegre e polos regionais.
l Promoção do Sistema Integrado de Segurança Pública.

IV – Governança metropolitana

l Criação do conselho metropolitano, conforme disposto na CE/1989, artigos 16, 17 e 18.
l Fortalecimento da Metroplan.
l Apoio e desenvolvimento de formas de gestão intermunicipal existentes.
l Acesso aos bens do patrimônio do estado.
l Debate sobre a criação de um fundo de desenvolvimento, de uma agência metropolitana e sobre a formação de consórcios intermunicipais.
l Discussão sobre a criação de um observatório metropolitano.

Fonte: Relatório de Concertação da Câmara Temática do Desenvolvimento Metropolitano (2011). Disponível em: <http://www.cdes.rs.gov.br/>.

Elaboração dos autores.

QUADRO 29
Agenda Metropolitana proposta pela CTDM no CDES – cidadania (2011) 

Agenda Metropolitana CTDM no CDES

V – Cidadania

A – Drogadição
l Apoio às ações de enfrentamento ao uso 
   do crack.
l Núcleo intersetorial estadual articulado aos 
   núcleos municipais de combate às drogas  
   e violência.
l Ampliação de leitos hospitalares na rede 
   pública para tratamento de dependentes 
   químicos.
l Participação dos custos dos CAPS AD.
l Atuação conjunta com o governo federal na 
   repressão do tráfico de drogas.

B – Proteção social
l Articulação de ações de desenvolvimento social na RM de Porto Alegre, em conjunto com a Granpal  
   e demais associações de municípios.
l Reconstituição do Fundo Estadual da Assistência Social.
l Políticas de incentivo à oferta do primeiro emprego e de capacitação profissional para 
   desempregados.
l Implementação de política massiva de atendimento a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, no 
   turno inverso.
l Recursos estaduais para a construção da rede de equipamentos públicos de garantia do direito 
   humano à alimentação adequada.
l Transparência na aplicação/isenção nos grandes empreendimentos públicos e privados  
   (Copa do Mundo).
l Programa de combate à violência contra as mulheres.
l Mapeamento das vulnerabilidades das vítimas de homofobia.
l Programa de combate à violência contra os jovens.
l Mapeamento, identificação e acompanhamento dos segmentos mais vulneráveis por região com 
   prioridade para as comunidades indígenas e moradores de rua.
l Criação da Bolsa Família Estadual.
l Apoio à implantação das hortas urbanas e implantação das cozinhas comunitárias.
l Apoio às redes de rádios e jornais comunitários e apoio aos movimentos de música livre.
l Descentralização e incentivo às produções locais.
l Priorização dos projetos de recuperação dos rios Guaíba, Sinos, Gravataí e Jacuí.
l Conclusão do Plano de Manejo do Delta do Jacuí com a participação das comunidades.

Fonte: Relatório de Concertação da Câmara Temática do Desenvolvimento Metropolitano (2011). Disponível em: <http://www.cdes.rs.gov.br/>.

Elaboração dos autores.
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CDM e GGM

De acordo com o regulamentado em lei, a gestão da RM por meio do CDM e GGM 
tem como diretrizes:

(I) redução das desigualdades sociais e territoriais, por intermédio de ações integradas entre o 
estado e os municípios integrantes da RM de Porto Alegre; (II) a construção e reconhecimento 
da identidade metropolitana; (III) transparência da gestão e controle social; (IV) colaboração 
permanente entre a administração pública estadual e os municípios integrantes da RM de Porto 
Alegre; (V) promoção do desenvolvimento sustentável da RM de Porto Alegre.

O CDM está constituído pelo Pleno e pela diretoria executiva. O Pleno é composto 
pelo governador do estado, que o preside, por todos os prefeitos dos municípios que 
integram a RM de Porto Alegre, seis secretários de estado, seis representantes da sociedade 
civil, indicados pelo governador do estado, preferencialmente aqueles que estejam 
inseridos (conselheiros) dentro do CDES e dos Coredes. Os mandatos dos conselheiros 
possuem a duração de dois anos, podendo ser renovados uma única vez.

Ficou assegurada a participação da União em três cadeiras do Pleno, sem direito a 
voto, voltadas para os ministérios que respondam em termos legais pela RM. A sociedade 
civil também conta com cinco convidados, sem direito a voto, preferencialmente aqueles 
participantes nos Coredes da RM de Porto Alegre.

A composição da diretoria executiva, que também terá mandato de dois anos, 
podendo ser renovado uma única vez, conta com treze membros no total: cinco 
prefeitos escolhidos pelo Pleno na forma do regimento interno; “cinco representantes 
da administração estadual, de reconhecida capacidade técnica ou administrativa, a serem 
indicados pelo governador”; e três representantes da sociedade civil indicados pelo Pleno. 
O quadro 30 apresenta a composição e as competências do CDM, do Pleno e da diretoria 
executiva do CDM.

Em relação aos representantes da sociedade civil no Pleno, todos indicados pelo 
governador do estado, encontravam-se em 2012 os conselheiros, representantes da 
UFRGS, da Agência de Desenvolvimento Polo/RS, do Instituto em Direitos Humanos 
e Socioambientais (Idhes) e do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge).

Em 2012-2013 a diretoria executiva do CDM estava composta pelos prefeitos dos 
municípios de Porto Alegre, Canoas, Triunfo, Sapiranga e Taquara; pelos representantes 
das secretarias do Meio Ambiente, de Obras, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, 
de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã e Infraestrutura e Logística; e pelos 
representantes das entidades da sociedade civil: Idhes, Agência Polo/RS e UFRGS.

O GGM caracteriza-se como o responsável pela execução das ações metropolitanas 
deliberadas pelo CDM e está integrado a Metroplan, que possui a atribuição de garantir 
a sua estrutura e funcionamento.

Compete ao GGM dar assistência ao CDM mediante a integração e a implementação 
das ações de planejamento e desenvolvimento das políticas públicas de interesse comum, 
acompanhando a implementação executiva das deliberações do CDM no âmbito do 
estado do Rio Grande do Sul e dos municípios integrantes da RM de Porto Alegre.
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QUADRO 30
Composição e competências do CDM, do Pleno e da diretoria executiva 

CDM

Compete ao CDM:
(I) estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento da RM de Porto Alegre;
(II) planejar o desenvolvimento estratégico da RM de Porto Alegre;
(III) propor e aprovar o plano diretor da RM de Porto Alegre;
(IV) propor e aprovar as diretrizes do PPA para a RM de Porto Alegre; e
(V) identificar as ações metropolitanas prioritárias, propondo sua incorporação na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual do 
     estado (LOA), bem como nas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais dos municípios integrantes da RM de Porto Alegre.

Pleno

Composição
l presidente: governador do estado;
l prefeitos dos municípios que integram a RM de Porto Alegre;
l seis secretarias do estado:
 m Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano
 m Secretaria de Habitação e Saneamento
 m Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã
 m Secretaria de Infraestrutura e Logística
 m Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas
 m Secretaria do Meio Ambiente
l seis representantes da sociedade civil (CDES, Coredes, escolhidos pelo 
    governador); [participantes com direito a voto];

Competências
(I) encaminhar ao governador do estado e aos prefeitos 
    integrantes da RM de Porto Alegre a proposta de incorporação 
    das ações metropolitanas prioritárias na LDO e na LOA do 
    estado e dos referidos municípios;
(II) aprovar o relatório de atividades e a prestação de contas do 
     exercício;
(III) aprovar e alterar o regimento interno;
(IV) identificar e delimitar assuntos de interesse comum; e
(V) escolher os membros previstos nos incisos I e III do Artigo 11 
     deste decreto para comporem a diretoria executiva, observada 
     a composição.

l três representantes de ministérios:
 m Ministério das Cidades
 m Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República
 m Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
l cinco convidados da sociedade civil (Coredes da RM de Porto Alegre 
   [participantes sem direito a voto].

Diretoria executiva

Composição
l cinco prefeitos, indicados pelo Pleno, na forma do regimento interno;
l cinco representantes da administração pública estadual, de reconhecida 
   capacidade técnica ou administrativa, designados pelo governador; e
l três representantes da sociedade civil, indicados pelo Pleno, na forma 
   do regimento interno.

Competências
(I) propor e acompanhar as ações de planejamento e 
   desenvolvimento metropolitano;
(II) propor e acompanhar a implantação das políticas públicas de 
     interesse comum;
(III) elaborar e encaminhar ao Pleno o relatório de atividades e a 
      prestação de contas do exercício;
(IV) supervisionar a implementação executiva das deliberações do 
      CDM no âmbito do estado e dos municípios integrantes da 
      RM de Porto Alegre.

Fonte: Decreto Estadual no 48.946/2012.

O GGM ainda responde por promover a integração institucional nos termos da 
atuação integrada direcionada à RM de Porto Alegre, a capacitação e o aperfeiçoamento 
de recursos humanos relacionados ao planejamento e ao desenvolvimento metropolitano, 
garantindo efetivamente as ações do CDM, e por outras atribuições relativas a:

i) elaborar, demandar, acompanhar, fiscalizar e propor estudos, pesquisas, programas e projetos 
de interesse comum para o planejamento e o desenvolvimento da RM de Porto Alegre; ii) captar 
ou demandar recursos financeiros inclusive junto aos municípios integrantes da RM de Porto 
Alegre, ao estado do Rio Grande do Sul e à União Federal, para a execução de programas e ações 
afetos à RM de Porto Alegre; iii) acompanhar as atividades decorrentes de convênios, contratos, 
acordos e ajustes relativos a ações ou demandas da RM de Porto Alegre; iv) elaborar relatórios, 
analisar processos e expedientes e emitir informações sobre assuntos que lhes forem submetidos; 
v) providenciar a produção, a análise e a difusão de informações; e vi) exercer as funções de apoio 
técnico e administrativo do CDM.

Em relação à posição na hierarquia do governo estadual, o CDM encontra-se ligado 
diretamente ao governador do estado, que o preside, enquanto o GGM encontra-se 
vinculado a Metroplan, atualmente vinculada a SOP.

De acordo com o Regimento Interno do CDM, datado de 12 de abril de 2012 e 
sujeito ainda à homologação do governador do estado, as reuniões ordinárias do Pleno 
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deverão ocorrer a cada seis meses, e as reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer 
tempo, sempre que houver alguma demanda que as justifiquem. Todas as reuniões do 
Pleno são abertas ao público, e as extraordinárias deverão ser pautadas somente sobre a 
matéria prevista para a convocação.

As reuniões da diretoria executiva do CDM deverão ocorrer a cada dois meses, e as 
reuniões extraordinárias, assim como as do Pleno, poderão ocorrer a qualquer tempo, 
conforme a necessidade.

Tanto as reuniões ordinárias quanto as extraordinárias, do Pleno e da diretoria 
executiva, poderão ser realizadas independentemente da existência de quórum; contudo, 
as decisões somente serão legitimadas com a presença de pelo menos a metade e mais um 
dos seus membros. A organização das reuniões, considerando os aspectos administrativos 
e os trâmites necessários, como preparação da pauta, atas, entre outros está sob a 
responsabilidade do GGM/Metroplan.

Atividades do CDM e GGM da RM de Porto Alegre em 2012

Durante o primeiro ano de existência do CDM foram realizadas duas reuniões ordinárias 
do Pleno: a de abertura, em 16 de abril de 2012, e a do dia 21 de novembro de 2012 
durante o Seminário de Políticas Metropolitanas, promovido pelo CDM/Metroplan/SOP.

A primeira reunião do Pleno foi organizada pelo gabinete do governador, uma vez 
que o GGM ainda não se encontrava estruturado e efetivamente em funcionamento; 
por conta disso, não foi realizada ata dessa reunião. Essa reunião teve caráter inicial e 
não apresentou propriamente uma pauta de debates, mas preconizou a estruturação do 
CDM, com a escolha do presidente da diretoria executiva, para a qual foi definido com 
unanimidade, em caráter provisório – até a definição do processo de eleição da presidência 
de acordo com o Regimento Interno do CDM –, o prefeito do município de Canoas. 
Foi ressaltada também a necessidade da elaboração do Plano Diretor Metropolitano.

Na segunda reunião do Pleno do CDM os pontos da pauta foram: a apresentação 
do Relatório de Atividade da Diretoria Executiva do CDM em 2012; a apresentação do 
Relatório de Atividade do GGM em 2012; a aprovação do regimento interno do CDM, 
a ser homologado e publicado; a criação do FDM; o Planejamento Estratégico 
Metropolitano 2013; a assinatura do protocolo de intenções entre o governo do estado 
e municípios da RM de Porto Alegre para a implantação do bilhete único no transporte 
metropolitano de passageiros; e o projeto de expansão da rodovia RS-010.

Em relação à efetividade na participação da segunda reunião ordinária do 
Pleno do CDM, da esfera municipal, compareceram dezesseis representantes. 
Entre eles encontravam-se sete prefeitos, e representando os respectivos prefeitos: dois  
vice-prefeitos, quatro secretários municipais e uma autoridade do município. Também 
estiveram presentes na reunião dois prefeitos eleitos. Ressalta-se que do município de 
Nova Santa Rita compareceram na reunião tanto o representante do prefeito em exercício 
na época quanto o prefeito eleito. O prefeito eleito de São Sebastião do Caí também 
esteve presente; contudo, cabe ressaltar que esse município integrará a RM de Porto 
Alegre oficialmente somente em 2015, na próxima legislatura estadual. Entre os dezesseis 
municípios representados na reunião observa-se que sete são da primeira configuração da 
RM de Porto Alegre (quadro 31). A reunião foi realizada em um período imediatamente 

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   77 20/10/2015   14:03:13



78 Relatório de Pesquisa

após as eleições municipais, em que 21 municípios da região não reelegeram prefeitos ou 
sucessores, o que refletiu na ausência de representantes de mais da metade dos municípios 
integrantes da RM (quadro 31).

QUADRO 31
Participantes da segunda reunião do Pleno do CDM – setor público/esfera municipal

Setor Órgão/instituição Cargo

Setor público/esfera municipal

Alvorada Prefeito

Eldorado do Sul Prefeito

Esteio Prefeito

Montenegro Prefeito

Porto Alegre Prefeito

Santo Antônio da Patrulha Prefeito

Sapiranga Prefeito

Glorinha Vice-prefeito

Viamão Vice-prefeito

Cachoeirinha Representante: secretário de Planejamento

Charqueadas Representante: autoridade municipal de trânsito

Guaíba Representante: secretário municipal de governo

Nova Hartz Representante: secretário municipal de Educação

Nova Santa Rita
Representante: secretária municipal de Planejamento
Prefeita eleita

São Sebastião do Caí Prefeito eleito

Fonte: Ata da segunda reunião do Pleno do CDM em 21/11/2012.

Elaboração dos autores.

Em relação à esfera estadual, apenas o representante da Seinfra não esteve presente 
na reunião (quadro 32).

QUADRO 32
Participantes da segunda reunião do Pleno do CDM – setor público/esfera estadual

Setor Órgão/instituição Cargo

Setor público/esfera estadual

Metroplan Diretor-superintendente

Secretaria de Habitação e Saneamento Secretário de estado 

Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Secretário de estado 

Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã Secretário de estado 

Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas Secretário de estado 

Secretaria do Meio Ambiente Secretário de estado 

Fonte: Ata da segunda reunião do Pleno do CDM em 21/11/2012.

Elaboração dos autores.

A participação dos representantes da sociedade civil foi significativa, uma vez que 
quatro desses conselheiros compareceram à reunião do Pleno (quadro 33).

QUADRO 33
Participantes da segunda reunião do Pleno do CDM – sociedade civil

Setor Órgão/instituição Cargo

Sociedade civil/esfera federal UFRGS Professor universitário

Sociedade civil/esfera estadual Senge Arquiteta conselheira do conselho técnico consultivo 

Sociedade civil (setor privado)/esfera estadual
Agência de Desenvolvimento Polo-RS/Agenda 
2020

Diretor executivo

Sociedade civil/esfera municipal Idhes Advogado ambientalista

Fonte: Ata da segunda reunião do Pleno do CDM em 21/11/2012.

Elaboração dos autores.
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Durante o ano de 2012 a diretoria executiva do CDM realizou cinco reuniões 
ordinárias e duas reuniões extraordinárias. Entre os principais assuntos tratados, 
encontravam-se: as deliberações sobre a proposta do regimento interno; a apresentação 
e discussão sobre a proposta do termo de referência, para as diretrizes referentes à 
elaboração do PDM; e a discussão da proposta de criação do FDM.

Outros temas discutidos nas reuniões foram a apresentação do projeto de expansão da 
ERS-010 e seu impacto na RM de Porto Alegre; a gestão dos recursos hídricos; a apresentação 
de estudos realizados para a instalação de um aeroporto metropolitano; a gestão compartilhada 
do transporte metropolitano de passageiros; e a discussão de proposta para a realização de 
seminário internacional a fim de trocar experiências com outros estados e países.

O quadro 34 apresenta o resumo das reuniões realizadas pela diretoria executiva 
do Pleno do CDM.

QUADRO 34
Reuniões da diretoria executiva do CDM (2012-2013) 

Reunião Principais pontos da pauta Proposições Deliberações

Reunião de abertura
16/4/2012

Escolha do presidente da diretoria 
executiva

Plano Diretor Metropolitano
Escolhido como presidente da 
diretoria executiva o prefeito 
de Canoas

1a reunião extraordinária
14/5/2012
Quorum: 8

Proposta de regimento interno
Proposta de termo de referência, com 
diretrizes para o plano diretor da RM de 
Porto Alegre

Construção de um plano estratégico e um 
plano diretor para cruzamento de informações
Seminário sobre RMs e uma oficina para 
validação do plano estratégico

Comissão para definição do 
regimento interno
Criação de GT para 
Planejamento Estratégico

2a reunião ordinária
4/6/2012
Quorum: 10

Aprovação da minuta de regimento interno
Cronograma de atividades para a 
construção do Plano Estratégico 
Metropolitano
Proposta de criação de um FDM

Plano diretor: não partir de um marco zero – 
revisão e atualização das ações já existentes
Fundo exclusivo para RM de Porto Alegre
Interoperabilidade das tarifárias: soluções 
contemplam interesses das empresas e 
principalmente dos usuários do transporte 
coletivo metropolitano

GT para discutir o fundo

3a reunião ordinária
6/8/2012
Quorum: 10

Avaliação da minuta de FDM
Relato de oficina do professor doutor 
Jeroen Klink, dia 18/7/2012, para 
capacitação de grupo técnico da Metroplan

Apresentação do projeto sobre reciclagem
Oficina sobre resíduos sólidos
Discutir o que é metropolitano e o que é 
prioridade na RM de Porto Alegre

Apresentação das conclusões 
do GT sobre transportes

4a reunião ordinária
15/10/2012
Quorum: 11

n.d. n.d. n.d.

2a reunião extraordinária
7/11/2012
Quorum: 10

GT Protocolo de Intenções entre o 
estado do RS e municípios da RM de 
Porto Alegre, implantação do projeto de 
interoperabilidade operacional e tarifária 
do transporte metropolitano
Projeto de expansão da ERS-010 – eixo norte
Impacto financeiro da contribuição prevista 
na minuta de FDM ao estado e municípios 
da RM de Porto Alegre
Instrução do processo de criação do FDM 

Convite representação da Trensurb – 
interoperabilidade do trem com os ônibus 
metropolitanos

Definição da pauta da 2a 
reunião do Pleno do CDM

5a reunião ordinária
17/12/2012
Quorum: 7

ERS-010 – impacto na RM
Gestão partilhada de recursos hídricos
Gestão partilhada do transporte 
metropolitano coletivo de passageiros
Aeroporto metropolitano
Avaliação do Seminário de Políticas 
Metropolitanas

Colocar na pauta de discussões do CDM a 
construção de um novo aeroporto na RM de 
Porto Alegre

Alteração do calendário 
de reuniões da diretoria 
executiva do CDM

6a reunião extraordinária
6/2/2013
Quorum: 9

Situação do projeto de expansão da  
ERS-010 – impacto na RM
Apresentação de estudos sobre a 
instalação do aeroporto metropolitano 
no município de Nova Santa Rita – 
Departamento Aeroportuário da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística
Mobilidade metropolitana

Fonte: Atas das reuniões da diretoria executiva do Pleno.
Elaboração dos autores.
Obs.: (n.d.) não disponível.

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   79 20/10/2015   14:03:13



80 Relatório de Pesquisa

Além das reuniões, foi realizada no mês de setembro de 2012 uma oficina de trabalho 
com os municípios da RM de Porto Alegre em que foram debatidos os seguintes temas.

1) Sistema viário metropolitano: expansão urbana e implementação da RS-010; 
Sistema de transporte metropolitano – bilhete único e interoperabilidade 
no transporte coletivo de passageiros na RM de Porto Alegre-PA.

2) Drenagem urbana: plano de controle de drenagem nos limites da RM de 
Porto Alegre.

3) Resíduos sólidos: plano de coleta e disposição final de resíduos sólidos 
domiciliares na RM de Porto Alegre; programa de inclusão produtiva de 
catadores de resíduos do município de Porto Alegre.

De acordo com o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva do CDM, no 
cronograma de 2012, as ações prioritárias para o CDM, executadas com o apoio do 
GGM, foram voltadas para a elaboração do Planejamento Estratégico e do Plano Diretor 
da RM de Porto Alegre, sendo:

l diagnóstico do cenário da RM de Porto Alegre para subsídio à elaboração de 
planejamento estratégico;

l elaboração da proposta de criação do FDM;

l organização de encontros técnicos preparatórios, reunindo os municípios da RM 
de Porto Alegre, universidades e órgãos da administração direta e indireta para 
orientar a construção do Plano Estratégico e do Plano Diretor Metropolitano;

l organização das bases conceituais e filosóficas para a elaboração do Plano 
Diretor da RM de Porto Alegre;

l realização de oficinas de trabalho reunindo os municípios da RM de Porto 
Alegre para a discussão de temas de interesse metropolitano; e

l realização de seminário para apresentação e discussão de planejamento estratégico 
da RM de Porto Alegre e temas relacionados à governança metropolitana.

Em função das ações prioritárias foram constituídos pela diretoria executiva do 
CDM e assistidos pelo GGM quatro GTs ao longo do ano.

O primeiro GT foi criado em função da elaboração do regimento interno do CDM, 
proposta que foi apresentada e aprovada na segunda reunião ordinária da diretoria 
executiva e colocada em pauta na segunda reunião do Pleno em novembro de 2012.

Outro GT foi constituído para a elaboração da proposta do FDM, com minuta 
aprovada e encaminhada à diretoria executiva e apresentada na segunda reunião do Pleno 
do CDM em novembro de 2012.

O GT Planejamento Metropolitano foi constituído para elaboração da proposta de 
Planejamento Estratégico da RM de Porto Alegre e coordenação da realização do Seminário 
de Políticas Públicas Metropolitanas, que foi realizado em novembro de 2012. Esse grupo 
realizou reuniões semanalmente e também promoveu vários encontros com especialistas 
da sociedade civil em governança e planejamento metropolitano (quadro 35).
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QUADRO 35
Planejamento Estratégico Metropolitano (2013)

Etapas Ações

Diagnóstico

1) Definir os principais problemas metropolitanos (mobilidade/saúde/segurança).
2) Fazer uma avaliação sistêmica dos problemas (mapeando causas e consequências e suas dimensões no território).
Responsável: GT Planejamento Metropolitano, GGM – Metroplan
Observatório das Metrópoles, Observatórios Instituto CXXI
Prazo: primeiro trimestre

Momento estratégico

1) Identificar possíveis parceiros na resolução dos problemas.
2) Definir estratégias que serão utilizadas no enfrentamento dos mesmos.
Responsável: GT Planejamento Metropolitano
Prazo: primeiro trimestre

Momento operacional

1) Elaborar plano de trabalho com detalhamento da implementação das estratégias e definição de responsabilidades, 
    recursos e prazos.
GT Planejamento Metropolitano
Prazo: segundo trimestre

Gestão e monitoramento
1) Definir sistema de monitoramento.
Responsável: GT Planejamento Metropolitano
Prazo: terceiro trimestre

Avaliação e revisão

1) Estabelecer a validade do plano.
2) Realizar a revisão.
Responsável: GT Planejamento Metropolitano
Prazo: terceiro trimestre

Fonte: Relatório de atividades da Secretaria Executiva do CDM (2012).

Elaboração dos autores.

Outro GT constituído em 2012, cujas atividades permanecem em curso, está 
relacionado com a proposta de integração de bilhetagem e interoperabilidade no Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros da RM de Porto Alegre (acordo operacional já 
firmado com a Trensurb e prefeitura do município de Novo Hamburgo).

Entre as demandas do CDM, as prioridades para a execução pelo GGM encontram-se 
a elaboração do Plano Estratégico para RM de Porto Alegre com previsão de conclusão 
em 2013; a elaboração do Plano Diretor para RM de Porto Alegre com previsão de 
conclusão até o final de 2014; e a preparação e o encaminhamento dos instrumentos 
convocatórios e assessoramento das reuniões da diretoria executiva do CDM.

O quadro 36 apresenta as atividades permanentes do GGM e as atividades 
desenvolvidas ao longo de 2012 em colaboração com a diretoria executiva do CDM.

QUADRO 36
Atividades permanentes e atividades realizadas do GGM (2012)

Atividades desenvolvidas em 2012 relacionadas com as prioridades do CDM Atividades de caráter permanente

a) Regimento interno para o CDM e para o GGM.
b) Minuta do FDM.
c) Logomarca do CDM.
d) Cronograma de ações do CDM para 2012.
e) Realização de oficina de trabalho sobre governança e planejamento metropolitano,  
    que incluiu os conselheiros da diretoria executiva do CDM, técnicos da Metroplan, 
    funcionários da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, 
    participantes da sociedade civil e das universidades.
f) Reuniões com os integrantes do GT responsável pelo planejamento estratégico da RM 
   de Porto Alegre, economistas e grupo de pesquisa, Observatório das Metrópoles,  
   da UFRGS.
g) Produção de textos sobre a caracterização da RM de Porto Alegre: O crescimento 
    econômico e a estrutura setorial da RMPA: uma análise do valor adicionado; 
    Planejamento de bacias hidrográficas para um plano estratégico para RMPA; A RMPA 
   e a sua relação com as demais formas de regionalização do estado;  A metropolização 
   de Barcelona;  A sustentabilidade do planejamento e gestão metropolitana, entre outros.
h) Oficina de trabalho com os municípios da RM de Porto Alegre para discussão de 
    assuntos metropolitanos.
i) Seminário de Políticas Metropolitanas.

a) Apoio técnico e administrativo ao CDM para implantação 
   de ações de planejamento metropolitano e políticas 
   públicas de interesse comum.
b) Capacitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos 
    ligados ao planejamento e desenvolvimento 
    metropolitano.
c) Captação de recursos financeiros junto aos municípios que 
    integram a RM de Porto Alegre, ao estado e a União.
d) Assessoramento aos GTs, constituídos pela diretoria 
   executiva e voltados para a implantação das demandas 
   metropolitanas.
e) Acompanhamento das atividades decorrentes de 
    convênios, contratos, ajustes e acordos relativos às 
    demandas da RM de Porto Alegre.
f) Análise de processos, elaboração de relatórios e emissão de 
   informações, submetidos ao CDM.
g) Acompanhamento e assessoramento das reuniões do 
    Pleno e diretoria do CDM.

Fonte: Relatório de atividades do GGM 2012 e Relatório de atividades da diretoria executiva do CDM 2012, CDM/Metroplan.
Elaboração dos autores.
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Metroplan

Até o final de 2011, a Metroplan esteve vinculada às decisões do conselho deliberativo 
criado em 1973, que inclusive era responsável pela indicação de seus administradores. 
Com a criação do CDM e do GGM, a fundação passou a ser administrada por um  
diretor-superintendente e quatro diretores, nomeados diretamente pelo governador do estado.

Desde sua criação a Metroplan esteve vinculada a diferentes secretarias de estado. Em 
1975, o Decreto Estadual no 23.871 definiu o estatuto da fundação, que ficou vinculada 
à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Obras Públicas. Em 1987, com o Decreto 
Estadual no 32.517, que alterou a estrutura administrativa do estado, a Metroplan passou 
a ser vinculada à Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras 
Públicas. Em 1995, com o Decreto Estadual no 35.808 a vinculação da fundação passou 
a ser com a SCP. Em 2003, pelo Decreto Estadual no 42.212 a Metroplan passou a ser 
ligada à Sehadur, anteriormente denominada Secretaria Especial de Habitação (alteração 
Lei no 11.899/2003) e nomeada em 2007 como Sehabs. Em 2011, por meio do Decreto 
Estadual no 48.218, ela passou a ser relacionada a SOP.

Conforme a última alteração de seu estatuto, a Metroplan está dividida em 
quatro diretorias: Diretoria Administrativa, Diretoria de Gestão Territorial, Diretoria 
de Transportes Metropolitanos e Diretoria de Incentivo ao Desenvolvimento, todas 
subordinadas a superintendência (quadro 37).

QUADRO 37
Composição e atribuição das diretorias da Metroplan (2013)

Diretoria Coordenação Atribuições

Recursos humanos

Coordenação Administrativa e 
de Recursos Humanos (CARH)

Gestão dos recursos humanos da instituição;
Gestão das demandas administrativas: seções de protocolo, administrativo, almoxarifado, 
gráfica e biblioteca.

Coordenação Administrativa de 
Compras e Patrimônio (CACP)

Realização das compras, licitações, controle de contratos administrativos e convênios.

Coordenação de Planejamento e 
Fiscalização de Obras (CPFO)

Fiscalização das obras conveniadas pela Metroplan e as demandas geradas pela consulta 
popular.

Gestão territorial 
(compreender e gerir o 
processo de ocupação 
territorial do Rio Grande 
do Sul, em especial da 
RM de Porto Alegre e 
aglomerações urbanas 
do estado)

Coordenação de Planejamento 
Urbano e Regional (CPUR)

Coordena projetos voltados para a produção de conhecimento sobre o território estadual, 
com ênfase para a RM de Porto Alegre e aglomerações urbanas, através de:
- acompanhamento do crescimento dos municípios da RM e aglomerações urbanas, com 
  a identificação de carências de infraestrutura e equipamentos sociais, propondo 
  soluções para os problemas urbanos;
- realização de estudos técnicos em função da elaboração de planos e projetos de 
  desenvolvimento regional e urbano;
- apoio e assistência técnica aos municípios, consórcios de municípios e outras instâncias 
  de promoção ou negociação de interesse do desenvolvimento regional, em função de 
  organização, planejamento e execução de Fpics na RM e aglomerações urbanas.

Seção de Planejamento 
Metropolitano e Regional

Realização do acompanhamento da expansão urbana da RM de Porto Alegre, 
contribuindo para o seu ordenamento, a partir do exame e aprovação de projetos de 
parcelamento do solo, previamente à aprovação final por parte dos municípios da RM 
(anuência prévia).

Transporte 
metropolitano

Coordenação de Projetos 
Especiais de Transporte
Coordenação de Planejamento 
Operacional
Coordenação de Fiscalização de 
Transportes

Gestão do transporte metropolitano em conformidade com a Lei no 11.127, de 9/2/1998, 
que instituiu o SETM.
Entre suas atividades encontram-se:
- O planejamento, a coordenação e a fiscalização do transporte nos modais rodoviário, 
  ferroviário e hidroviário, tanto nos serviços concedidos como nos serviços de fretamento.
- Disponibilização de um serviço de atendimento ao usuário por telefone por meio 
  de um número 0800 e da internet, correio eletrônico.

Incentivo ao 
desenvolvimento

Coordenação, Articulação e 
Desenvolvimento Social
Coordenação de Implementação 
e Gestão de Projetos Especiais

Planejamento, execução, assessoramento e prestação de apoio técnico às diferentes 
atividades de promoção de desenvolvimento regional. Entre estas atividades encontram-se:
- apoio estratégico à elaboração de planos regionais e metropolitano integrados, 
 planos de serviços comuns de desenvolvimento social e comunitário, planos 
 ambientais, com o estabelecimento de políticas de gerenciamento de resíduos sólidos, 
 promovendo a geração de trabalho em função da atividade da reciclagem;

- participação da gestão de recursos hídricos do estado.

Fonte: Metroplan. Disponível em: <www.metroplan.rs.gov.br>.
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De acordo com o último estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual no 39.271, de 
9 de fevereiro de 1999, foram atribuídas à Metroplan as finalidades apresentadas no 
quadro 38.

QUADRO 38
Finalidades atribuídas à Metroplan (1999) 

Gestão do território
Planejamento, articulação, assessoramento e capacitação, anuência prévia

Desenvolvimento urbano e regional
(I) coordenar programas e projetos de interesse das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
(V) prestar assessoramento técnico aos Coredes, inclusive quanto à elaboração dos planos estratégicos de 
     desenvolvimento;
(VII) auxiliar os municípios na elaboração dos respectivos planos diretores ou diretrizes gerais de ocupação do território, bem como na implantação das 
       diretrizes, projetos e obras por eles definidos, mediante assistência técnica;
(XI) executar tarefas relacionadas com a elaboração e atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 
      a programação e a execução dos serviços comuns e com a coordenação da execução de programas e projetos e interesses da mesma região, as 
      quais através de convênios e contratos lhe forem delegados pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Porto Alegre;
(XII) coordenar programas e projetos de interesse dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre não relacionados como serviços comuns, 
       quando autorizados pelo conselho deliberativo da referida região;
(XIII) executar tarefas relacionadas com a elaboração e atualização de planejamento de desenvolvimento regional e urbano do estado, que lhe forem 
        cometidas, através de convênios ou contratos, pela Secretaria de Coordenação e Planejamento;
(XIV) coordenar planos, programas e projetos de desenvolvimento regional e urbano que lhe forem atribuídos pela Secretaria de Coordenação e 
        Planejamento;
(VIII) examinar pedidos de inclusão de municípios na região metropolitana, emitindo parecer, bem como sugerir a inclusão dos mesmos quando entender 
        tecnicamente conveniente;
(XVI) prestar quaisquer outros serviços compatíveis com suas finalidades, que através de instrumento próprio lhe forem atribuídos pelo conselho 
        deliberativo da região metropolitana de Porto Alegre ou pela Secretaria de Coordenação e Planejamento.

Uso e ocupação do solo
(II) promover a integração da organização, do planejamento e execução das funções públicas de interesse comum a municípios que pertençam a uma 
     mesma região, bem como a proteção da natureza e a ordenação territorial, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e 
     privados na região;
(III) disciplinar o uso e ocupação do solo urbano nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
(IV) examinar e emitir parecer previamente à aprovação pelos municípios, os projetos de parcelamento do solo destinados a fins urbanos localizados em 
      regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas.

Gestão da mobilidade urbana
Planejamento, gerenciamento, concessão e fiscalização

(IX) prestar apoio ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros (CETM);
(X) formular as diretrizes de organização territorial do estado e do desenvolvimento regional e urbano;
(XV) planejar, coordenar, fiscalizar e gerir o SETM das regiões metropolitanas e 
       das aglomerações urbanas, cabendo-lhe privativamente, no que diz respeito ao SETM, de conformidade com a Lei Estadual no 11.127, de 9 de 
       fevereiro de 1998, Decreto no 39.185, de 28 de dezembro de 1998, e Decreto no 47.441, de 10 de setembro de 2010. 

Gestão de recursos hídricos
Assessoramento comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas

(VI) participar da gerência dos recursos hídricos no estado, integrando o ordenamento territorial e a compatibilização do 
      desenvolvimento econômico e social, com a proteção do meio ambiente.

Fonte: Decreto Estadual no 39.271/1999.

Elaboração dos autores.

As atribuições relacionadas no último estatuto da Metroplan e suas áreas de atuação 
decorrem de mudanças institucionais que se deram ao longo dos anos de sua existência, 
de forma que foram sendo acumuladas pelo órgão várias funções.

Nos anos de 1973 e 1974, quando foi criada, as finalidades da fundação estavam 
voltadas para o planejamento metropolitano integrado, tendo em vista a elaboração 
e o gerenciamento do Plano de Desenvolvimento Metropolitano; a coordenação e a 
execução de programas e projetos referentes aos serviços comuns entre os municípios; 
o saneamento básico; o uso do solo; o transporte e o sistema viário; o aproveitamento 
dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental; áreas industriais; os parques 
regionais na RM de Porto Alegre.

Em 1989, o Provimento no 21 da Corregedoria Geral de Justiça, com base na Lei 
Federal no 6.766/1979, estabeleceu obrigatoriedade da anuência prévia da Metroplan 
aos parcelamentos do solo na RM de Porto Alegre, que passou a realizar a análise dos 
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impactos metropolitanos dos parcelamentos do solo, com a emissão de anuência prévia 
aos parcelamentos, de acordo com diretrizes metropolitanas.

Com a instituição da Aglomeração Urbana de Pelotas (AU), pela Lei Estadual 
no 9.184, em 1990 a Metroplan passou a realizar o planejamento e a gestão dos serviços 
comuns e o assessoramento aos municípios dessa aglomeração.

Em 1991, com a Lei Estadual no 9.436, a Metroplan passou a órgão de planejamento 
metropolitano e regional, com o encargo de prestar assistência técnica a municípios 
não integrantes da RM de Porto Alegre. A atividade de assistência técnica passou a ser 
realizada por meio dos Coredes e das associações.

Com a instituição da Aglomeração Urbana do Nordeste (Aune) pela Lei Estadual 
no 10.335/1994, a Metroplan passou a ter o encargo da realização do planejamento, 
gestão dos serviços comuns e assessoramento aos municípios da Aune. No mesmo ano, 
com a Lei Estadual no 10.116, que indicou as diretrizes para o desenvolvimento urbano 
e regional do estado, a fundação passou a responder pelo planejamento e anuência prévia 
do uso do solo também para as aglomerações urbanas do estado, processo já realizado 
para a RM de Porto Alegre.

Em 1994, com a Lei Estadual no 10.350, que instituiu o SERH, a Metroplan 
agregou a função de compatibilizar a gestão territorial com a gestão dos recursos hídricos 
e dar apoio técnico aos comitês de bacias na RM.

No entanto, na área ambiental, a atuação da fundação já era observada na elaboração 
do PDM em 1973, que não chegou a ser totalmente implantado. Em 1988 e 1989 
participou da criação dos comitês de bacias dos rios dos Sinos e Gravataí. A partir 
de 1989 participou e coordenou trabalhos técnicos do Comitê Executivo de Estudos 
Integrados da Bacia Hidrográfica do Guaíba (CEEIG), no âmbito do Programa para 
o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba).

No Pró-Guaíba, criado em 1989 pelo Decreto Estadual no 33.360, um projeto 
com vultosos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a fundação 
teve participação em várias etapas, desde o processo de consulta pública à elaboração da 
proposta do plano diretor do programa, e também integrou o conselho consultivo do 
Pró-Guaíba (Decreto no 35.003/1993).

A Metroplan presidiu a Comissão Consultiva do CRH entre os anos de 1995 e 
1997, e realiza acompanhamento dos comitês de bacias na RM de Porto Alegre: Sinos, 
Caí, Taquari-Antas e Comitê Gravataí; neste último ocupa a secretaria executiva.

Em 1998, com a instituição do SETM, foram atribuídos a Metroplan o 
planejamento, fiscalização, licenciamento e gestão dos sistemas de transportes coletivos 
na RM e nas aglomerações urbanas.

Com a obrigatoriedade de planos diretores para municípios com mais de 20 mil 
habitantes, pelo Estatuto das Cidades, Lei Federal no 10.257, em 2001, coube à fundação 
prestar o assessoramento para a realização dos planos dos municípios pertencentes à RM 
de Porto Alegre e dos pertencentes às aglomerações urbanas do estado.
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Em 2002, com a instituição da AU do Sul (Ausul)em substituição à AU de Pelotas 
(Lei Complementar Estadual no 11.876) e a instituição da AU do Litoral Norte (Aulinorte) 
(Lei Complementar Estadual no 12.100) em 2004, a fundação somou a atribuição da 
gestão dos serviços comuns e o assessoramento aos municípios dessas regiões.

Entre as diversas atribuições do órgão executor da gestão metropolitana, além das 
realizações na área ambiental, destacam-se aquelas ligadas à gestão da mobilidade urbana, 
em que a instituição possui uma atividade já consolidada, na qualificação do SETM. Em 
termos da gestão territorial, uso e ocupação do solo, destaca-se o exame da inclusão de 
municípios à RM de Porto Alegre. E em relação à promoção da cultura de planejamento 
urbano e regional, destaca-se a prestação de assistência técnica aos municípios por meio 
de suas associações e dos Coredes.

Em resumo, dentro das atividades realizadas, a Metroplan foi pioneira em muitas 
áreas, em que se encontram: o planejamento ambiental junto ao Germ; a criação de comitês 
de bacias hidrográficas; o programa Catadores de Materiais Recicláveis, desde 1989; o 
planejamento com participação social; metodologias de planejamento – Programa Proteger 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)/Metroplan. O quadro 39 apresenta 
algumas atividades realizadas pela Metroplan ao longo de sua trajetória.

QUADRO 39
Atividades realizadas – Metroplan (1975-2012)

Meio ambiente e recursos hídricos
l Programa Pró-Guaíba
l Preservação de banhados
l Arroio feitoria
l Programa Proteger
l Potencial mineral da RM de Porto Alegre
l Parque Estadual Delta do Jacuí 

Saneamento ambiental
l Gerenciamento de resíduos sólidos – Plano Diretor de Destinação Final do Lixo, Plano Diretor de Resíduos Sólidos da RM de Porto Alegre, Aterro 
   Sanitário Metropolitano Santa Tecla
l Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Pladae
l Drenagem urbana – Sistema de Proteção Contra Cheias da RM de Porto Alegre (com DNOS), Programa Proteger (mapa das áreas de inundação), 
    inventário da drenagem urbana
l Localização de presídios na RM de Porto Alegre
l Levantamento do quadro ambiental da RM de Porto Alegre
l Plano de Desenvolvimento Urbano Conjunto Rivera-Santana do Livramento
l Zoneamento Econômico-Ecológico da Região Serra-Mar
l Atlas social da RM de Porto Alegre

Transporte e sistema viário da RM de Porto Alegre e das aglomerações urbanas
l Programas e projetos viários: Pavurb, Encurtando Distâncias, Melhorias Urbanas, Asfalto nas Ruas, Avenida do Trabalhador, Alternativas à BR-116
l Programas e projetos de transporte: Plamet/76, Comet, Trensurb, Bird IV, Aeromóvel, Transporte Hidroviário, Edoms, Transversais Metropolitanas, Projeto 
    Linha Rápida

Enfrentamento da pobreza
l Programa Pró-Renda Urbano
l Programa Integrado de Recuperação de Áreas Degradadas
l Melhorias urbanas e sociais
l Incubadoras populares
l Galpões de reciclagem
l Capacitação para o trabalho

Fonte: Metroplan (2013).

No período recente (2012-2013), as atribuições que vêm sendo realizadas pela 
Metroplan referem-se a:

1) Anuência prévia para registros de loteamentos ou desmembramentos, 
conforme o Provimento no 21/1989 da Corregedoria Geral da Justiça do 
Rio Grande do Sul.
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2) Assistência técnica a municípios não integrantes da RM de Porto Alegre, 
conforme o Artigo170 da CE, Lei Estadual no 9.436/1991 e Estatuto da Cidade.

3) Compatibilização do planejamento territorial com a gestão dos recursos 
hídricos, conforme a Lei no 10.350/1994 – Serh.

4) Ações de drenagem urbana, a partir da extinção do Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento (DNOS).

5) Planejamento, gerenciamento, fiscalização do transporte coletivo de 
passageiros da RM de Porto Alegre e das aglomerações urbanas, conforme a 
Lei no 11.127/1998 – SETM.

6) Execução de demandas da consulta popular definidas pelos Coredes (Decreto 
Estadual no 43.167/2004).

As atividades permanentes da Metroplan podem ser sintetizadas em quatro tópicos, 
conforme a seguir.

1) Informação como instrumento de planejamento: atividades de 
geoprocessamento, cartografia, informação e análise.

l Elaboração do atlas socioeconômico da Aulinorte.

2) Planejamento espacial: estudos sobre o meio físico (potencialidades e 
fragilidades), com apoio à elaboração dos planos diretores municipais, 
acompanhamento e qualificação do espaço metropolitano por meio de 
estudos do parcelamento do solo.

l Cursos de capacitação para a elaboração de planos diretores em 21 Coredes.

3) Serviços de transporte coletivo: realização do planejamento operacional, do 
cálculo tarifário, da fiscalização dos serviços de transporte e atendimento 
ao usuário.

Entre as ações em andamento encontram-se:

l Programa Asfalto nas Ruas;

l Estudos sobre a Avenida do Litoral;

l Projeto Linha Rápida;

l Estudo de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte 
Coletivo da RM de Porto Alegre – convênio Trensurb/Metroplan/EPTC;

l Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMurb), 
convênio Trensurb/Metroplan/EPTC;

l Projeto de Hidrovia Porto Alegre-Guaíba;

l Indicadores de qualidade do serviço de transporte integrado ao trem 
metropolitano.
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4) Meio ambiente:

l Secretaria Executiva do Comitê Gravataí;

l Galpões de reciclagem de resíduos sólidos.

Ao longo dos anos de sua atuação foi atribuída a Metroplan a realização de várias 
atividades de representação em diferentes conselhos e sistemas de gestão do estado 
(quadro 40).

QUADRO 40
Atividades de representação da Metroplan (décadas de 1970, 1980, 1990 e anos 2000)

Ano Atividade Metroplan

Década de 1970

1976
Conselho de Coordenação e Orientação do Parque Estadual do Delta do Jacuí (Decreto no 25.091, de 26/11/1976, revogado pela Lei no 12.371, 
de 14/11/2005)

1979 Comissão de Coordenação – órgão de integração do Sistema Estadual de Desenvolvimento Urbano – Sedurb (Decreto no 29.165 de 9/10/1979)

Década de 1980

1986 Órgão de apoio técnico da Junta de Administração das áreas situadas em Itapuã (Decreto no 32.389, de 13/11/1986)

1985
Apoio técnico à comissão executiva para implantação dos programas de erradicação da sub-habitação e de módulos agrícolas autossustentáveis 
na RM de Porto Alegre (Decreto no 32.070, de 25/11/1985)

1988
Comitê de Preservação e Gerenciamento e Pesquisa da Bacia do Rio dos Sinos (Decreto no 32.774, de 17/3/1988, alterado pelos decretos  
no 39.114, de 8/12/1998, e no 43.625, de 17/2/2005)

1989
Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí (Decreto no 33.125, de 15/2/1989, alterado pelos decretos no 35.673, de 2/12/1994,  
no 39.640, de 28/7/1999, e no 43.425, de 28/10/2004)

Década de 1990

1993

Conselho do Programa Estadual de Conservação de Energia nas Edificações (Decreto no 34.979, de 23/11/1993)
Câmara Estadual de Regularização de terras públicas ocupadas (Decreto no 34.668, de 24/2/1993, revogado pelo Decreto no 38.561, de 8/6/1998)
Conselho consultivo Pró-Guaíba (Decreto no 35.003, de 8/12/1993)
Conselho consultivo Fundo Pró-Guaíba (Decreto no 35.004, de 8/12/1993)

1994 Comissão de Acompanhamento das Obras da Via do Trabalhador (Decreto no 35.054, de 5/1/1994)

1995-
1998

Grupo Executivo de Gerenciamento do Projeto de Renovação do Transporte Coletivo por Ônibus nos Corredores Norte e Nordeste da Região 
Metropolitana de Porto Alegre – RMPA (Ordem de Serviço no 207/1995-1998)

1996
Grupo de trabalho encarregado de fornecer subsídios para a regulamentação da Lei no 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a 
gestão dos resíduos sólidos (Decreto no 37.037, de 21/11/1996)

1997

Câmara Setorial de Materiais Recicláveis (Decreto no 37.159, de 22/1/1997)
Comissão especial para propor ação governamental para a doação de áreas urbanas do domínio do estado (Decreto no 37.263, de 19/2/1997, 
revogado pelo Decreto no 37.368, de 18/4/1997)
Comissão especial para propor ação governamental para a doação de áreas urbanas do domínio do estado – presidida pelo secretário da 
Secretaria Especial da Região Metropolitana (Decreto no 37.368, de 18/4/1997, revogado pelo Decreto no 40.276, de 5/9/2000)
Comissão da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande do Rio Gravataí (Decreto no 37.618, de 12/8/1997)
Grupo de trabalho para a elaboração do termo de referência para a contratação dos estudos e levantamentos técnicos necessários à definição 
das alternativas possíveis para a regularização da vazão do rio Gravataí (Decreto no 37.690, de 25/8/1997)
Conselho Consultivo do Parque Estadual Delta do Jacuí (Decreto no 37.824/1997, revogado pelo Decreto no 40.812, de 6/6/2001)

1998

Comissão para propostas para a gestão de resíduos sólidos (Decreto no 38.356, de 1/4/1998)
Comitê Coordenador da Política de Desenvolvimento Regional (Decreto no 38.438, de 28/4/1998)
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (Decreto no 38.535, de 26/5/1998, revogado pelo Decreto  
no 49.255, de 21/6/2012)

1999

Grupo de trabalho com a finalidade de estudar e propor a implantação da coleta seletiva de lixo nos órgãos da administração estadual direta e 
indireta (Decreto no 39.580, de 7/6/1999)
Grupo de trabalho dentro da Comissão Estadual para Levantamento e Demarcação de Terras Públicas (Decreto no 39.631, de 15/7/1999, 
alterado pelo Decreto no 40.657, de 1/3/2001)
Conselho de Coordenação das Ações do Estado com vista ao Mercosul (Decreto no 39.649, de 2/8/1999)
Grupo de trabalho relativo à aprovação e ao licenciamento de projetos habitacionais de interesse social no estado (Decreto no 39.658, de 
11/8/1999)

(Continua)
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(Continuação)

Ano Atividade Metroplan

A partir do ano 2000

2000 Grupo de trabalho relativo ao desenvolvimento sustentável da região do entorno do Parque Zoológico (Decreto no 40.314, de 25/9/2000)

2002 Conselho Deliberativo da Ausul (Lei no 11.876, de 26/12/2002)

2003

Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris) do Daer (Decreto no 42.362, de 24/7/2003, revogado pelo Decreto no 43.429,  
de 29/10/2004)
Definição das áreas de atuação na RM de Porto Alegre do Programa Integrado de Atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar para Urgência 
e Emergência (Salvar) (Decreto no 42.368, de 29/7/2003)
Grupo de trabalho para a elaboração de diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio Grande do Sul (Decreto no 42.555, 
de 26/9/2003)
Câmara Setorial da Regularização Fundiária, Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Decreto no 42.660, de 18/11/2003)
Conselho Permanente de Geografia e Cartografia (Decreto no 42.767, de 19/12/2003)

2004

Órgão de apoio técnico do Conselho Deliberativo da Aglomeração Urbana do Litoral Norte (Lei no 12.100, de 28/5/2004)
Grupo de trabalho para apresentar alternativas que viabilizem o acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida que 
dificulte o acesso aos meios de transporte coletivo de passageiros (Decreto no 43.279, de 30/7/2004)
Grupo de trabalho, tendo como objetivo o diagnóstico e a reestruturação do cálculo das tarifas de transporte intermunicipal de passageiros 
(Decreto no 43.311, de 25/8/2004)

2005
Conselho Estadual das Cidades (Decreto no 43.686, de 21/3/2005, alterado pelos decretos no 44.330, de 6/3/2006, no 45.932, de 9/10/2008, e 
no 48.163, de 15/7/2011) 

2011

Participação obrigatória no Grupo de Análise Técnica (Gate) do Seadap quando os projetos submetidos ao grupo versarem sobre localização de 
indústrias na RM de Porto Alegre (Decreto no 47.803, de 25/1/2011)
Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito – redução de acidentes de trânsito nas vias públicas (Decreto no 48.013,  
de 12/5/2011)
Comissão Técnica Estadual do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto (Decreto no 48.230, de 9/8/2011)
Grupo de trabalho relativo à regularização de imóveis rurais para Programas de Desenvolvimento Rural (Decreto no 48.651, de 6/12/2011)

2012

Grupo de trabalho com a finalidade de propor ajustes no processo e na metodologia de cálculo do custo tarifário dos serviços rodoviários 
concedidos no âmbito do SETM (Decreto no 49.101, de 15/5/2012)
Grupo de trabalho com a finalidade de viabilizar a contratação e o acompanhamento de projetos no âmbito do Plano Nacional de Gestão de 
Riscos e Respostas a Desastres Naturais (2012-2014) (Decreto no 49.915, de 3/12/2012)

2013

Grupo de Gestão Integrada e Grupo Executivo do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2 Mobilidade – Grandes Cidades no âmbito do 
estado do Rio Grande do Sul, cabendo a SOP/Metroplan exercer as atividades de secretaria executiva do Grupo Executivo do Programa de 
Aceleração do Crescimento (Gepac)/MOB, disponibilizando para seu funcionamento apoio institucional e técnico administrativo (Decreto no 
50.116, de 28/2/2013)

Fonte: Decretos e leis estaduais.

Elaboração dos autores.

Entre a participação da Metroplan em entidades destacam-se os conselhos 
municipais de planos diretores; os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas; 
o Conselho Consultivo do Programa Pró-Guaíba; o Conselho Estadual de Transporte 
Metropolitano; e o Conselho Gestor do Aterro Sanitário Santa Tecla.

A fundação ainda realiza acordos de cooperação técnica com diversas instituições, 
como prefeituras municipais; instituições federais; fórum dos dirigentes das entidades 
metropolitanas; instituições estaduais; universidades, entre outras.

Ao longo de sua trajetória, a Metroplan realizou várias ações em conformidade com suas 
finalidades, que não foram voltadas exclusivamente para a RM de Porto Alegre. A atuação do 
órgão gestor metropolitano em relação à definição de ações e recursos durante a sua trajetória 
esteve relacionada em grande parte com a secretaria de estado a qual se encontrava vinculada. 
Em função das mudanças, com a criação do CDM e do GGM, o estatuto da Metroplan 
deverá sofrer alteração em suas finalidades, uma vez que algumas se encontravam atreladas 
ao antigo conselho deliberativo de 1973. Ressalta-se que, em uma das reuniões da diretoria 
executiva do Pleno, foi observado que estava sendo encaminhada à Casa Civil uma proposta 
de reestruturação da Metroplan, contemplando as funções do GGM.

Em relação ao quadro de servidores, conforme os dados de janeiro de 2013 do 
portal da transparência da Sefaz/RS, a Metroplan contava com 83 servidores divididos 
em diferentes cargos, de acordo com as respectivas diretorias.
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Cabe ressaltar que a fundação dispõe de 341 vagas no total, e atualmente encontra-se  
com menos de 50% de suas vagas ocupadas. Essa redução no quadro de pessoal ocorreu 
devido a diversos fatores durante o seu período de existência: o rompimento da cedência 
de funcionários da Fundação Universidade-Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), 
que provocou a redução de 107 funcionários no quadro; com o Programa de Demissões 
Voluntárias (PDV) saíram 36 funcionários; e por conta de aposentadoria ou morte saíram 
35 funcionários, havendo a perspectiva de mais aposentadorias.

Em relação a concurso público, no período 1991-1994 o governo do estado 
autorizou a realização para provimento de quarenta cargos devido a demandas da 
Avenida do Trabalhador. No período 1995-1998, o contrato de gestão previa realização 
de concurso para substituir o pessoal exonerado da Fundatec. O governo do estado, 
no período 1999-2002, não implementou o Decreto no 39.185/1998, que autorizava 
a contratação, em caráter emergencial, do pessoal necessário para a gestão do SETM 
até a adequação de sua estrutura e realização de concurso público. Em 2012, a Lei 
no 14.177, de 27/12/2012, autorizou a Metroplan a contratar recursos humanos, em 
caráter emergencial e por prazo determinado.

A figura 3 apresenta um comparativo entre a evolução do quadro de servidores 
e as atribuições da Metroplan, no período de sua criação até o ano de 2005. Pode ser 
observado que ocorreu uma relação inversa entre o tamanho do quadro e o aumento das 
atribuições, o que justifica o escopo da necessidade de fortalecimento do órgão levantada 
na criação do CDM.

FIGURA 3
Comparativo da evolução do quadro de servidores e evolução das atribuições da 
Metroplan (1975-2005)

Fonte: Metroplan.

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

5.1.2 Outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano

Associações de municípios na RM de Porto Alegre

As associações de municípios são pessoas jurídicas de direito privado, de natureza civil, 
sem fins lucrativos, com duração indeterminada, regidas por estatuto e vinculadas à 
Famurs, instância de representação formal dos municípios do Rio Grande do Sul.

As associações visam à solução dos problemas comuns entre os municípios e 
têm como finalidades associar, integrar e representar, judicial e extrajudicialmente, os 
municípios das regiões de atuação; impetrar mandados de segurança; e atuar nos polos 
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ativos e passivos das ações de interesse geral, com a aprovação prévia ou referendo posterior 
à reunião ordinária, ou assembleia geral, ordinária ou extraordinária, diretamente, ou 
por meio das Famurs.

A filiação dos municípios tem caráter voluntário e pode variar de acordo com a 
legislatura municipal. Nesse sentido, observou-se a participação do município de Santo 
Antônio da Patrulha em duas associações, a Granpal e a Associação dos Municípios do 
Litoral Norte (Aliminorte). Considerando somente a participação de Santo Antônio da 
Patrulha na Granpal, na RM de Porto Alegre são encontradas seis associações em que 
estão distribuídos os municípios metropolitanos (mapa 5).

MAPA 5
Associações de municípios na RM de Porto Alegre (2012)

Elaboração dos autores.

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

As atividades e ações das associações de municípios em geral estão relacionadas com 
a discussão de demandas específicas de suas regiões de atuação (quadro 41).

A Granpal apresenta um papel de proeminência na RM de Porto Alegre. Em 
2010-2011, participou ativamente das articulações relacionadas ao arranjo de gestão 
da região, que repercutiu na criação do CDM. Nesse processo, também foi construída 
a proposta de uma agenda para a região metropolitana, no período de 2011 a 2014.

A associação possui uma estrutura administrativa consolidada, constituída por uma 
diretoria executiva e um conselho fiscal, eleitos na Assembleia Geral Ordinária dos 
prefeitos da Granpal, com mandato de um ano. A formação da estrutura administrativa 
institucional conta com o Conselho de Prefeitos, o Grupo Executivo e câmaras temáticas. 
No Conselho de Prefeitos, participam os onze prefeitos dos municípios integrantes 
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da associação, que se reúnem mensalmente, sendo assistidos pelo Grupo Executivo. 
As câmaras temáticas são grupos de trabalho formados por gestores e técnicos dos 
municípios agrupados em três eixos temáticos: Cidadania, Desenvolvimento e 
Infraestrutura. Observando o princípio da autonomia municipal, as ações da associação 
são orientadas pelas finalidades designadas no seu estatuto (quadro 42).

QUADRO 41
Associações de municípios na RM de Porto Alegre (2012)

Associação Atividades

Associação dos Municípios do Vale do 
Rio dos Sinos (AMVRS)
Total de Municípios: 12
Municípios da RM de Porto Alegre: 9
Sede: Novo Hamburgo

As atividades desenvolvidas pela associação são realizadas com apoio na infraestrutura do campus da 
universidade Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (Feevale), onde está sediada, com 
a qual são firmadas parcerias, como descontos sobre o valor dos créditos em cursos focados em gestão e 
segurança pública para servidores dos municípios integrantes.

Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (Asmurc)
Total de Municípios: 9
Municípios da RM de Porto Alegre: 5
Sede: Triunfo

No período 2012-2013, a associação vem realizando reuniões para discussão sobre: a criação de um consórcio 
de saúde para a região, em função da melhoria na qualidade dos serviços e atendimentos prestados entre os 
municípios integrantes; o projeto da construção da ponte Triunfo-São Jerônimo; e a implementação do Plano 
de Gestão de Resíduos Sólidos nos municípios que integram a região.

Associação dos Municípios do Vale do 
Caí (Amvarc)
Total de Municípios: 20
Municípios da RM de Porto Alegre: 4
Sede: Montenegro

A associação desenvolve diversas ações de acordo com princípios que norteiam sua atuação, entre estes 
estão: a formulação das diretrizes do Movimento Municipalista Regional; a busca de soluções conjuntas 
entre os municípios para os problemas regionais; acompanhar políticas junto ao legislativo; realização de 
convênios com Instituições públicas e privadas para viabilizar estudos técnicos para projetos comuns à região, 
nas áreas de educação, saúde, habitação, agricultura, fazenda e assistência social; a estimulação de medidas 
de incentivos fiscais de outra ordem para industrialização da região, com o aproveitamento dos recursos 
locais disponíveis; promoção do intercâmbio de experiências entre os municípios associados; e promoção de 
estudos, sobre a legislação tributária e outras leis municipais básicas, visando à uniformização e a eficiência de 
arrecadação e o planejamento integrado da região. 

Associação dos Municípios da Costa 
Doce (Acostadoce)
Total de Municípios: 13
Municípios da RM de Porto Alegre: 1
Sede: Sertão Santana

Em reuniões, em 2012, o tema da educação foi destacado, com a discussão das metas do Plano Nacional 
de Educação, o cronograma de ações e organizações da Conferência Nacional de Educação (Conae) e o 
Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) no 9.2012 (que destina a 
porcentagem mínima de 33% da jornada mensal de trabalho do professor para atividades extraclasse).

Associação dos Municípios do Vale do 
Paranhana (Ampara)
Total de Municípios: 6
Municípios da RM de Porto Alegre: 4
Sede: Taquara

Em parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), a associação realiza conferências, seminários e 
cursos, como a Conferência Microrregional de Turismo do Vale do Paranhana, que teve como objetivo compor 
diretrizes para serem encaminhadas à Conferência Regional de Turismo da Serra Gaúcha, e a realização de um 
curso voltado para empreendedores turísticos e gestores públicos municipais, com o objetivo de transformar o 
Vale do Paranhana em uma nova região turística do Rio Grande do Sul.

Elaboração dos autores.

QUADRO 42
Finalidades da Granpal

l Promover o desenvolvimento integrado, equilibrado e humanizado dos municípios;
l Evitar harmonicamente a superposição de esforços entre os associados e órgãos e entidades estaduais e federais;
l Manter permanente intercâmbio de serviços, conhecimentos e informações de caráter técnico-administrativo entre os municípios e associações 
   congêneres;
l Acompanhar os assuntos pertinentes às instituições e aos organismos estaduais e federais, defendendo os direitos e interesses dos associados, 
   podendo, para tanto, receber procuração para representá-los, inclusive judicialmente;
l Promover estudos para obtenção de fontes de financiamentos para execução de obras de interesses comuns aos municípios;
l Coordenar projetos, convênios e empreendimentos de interesse comum com a supervisão dos órgãos de gestão metropolitana;
l Ao promover o desenvolvimento dos municípios associados, observados os princípios da precaução e do desenvolvimento sustentável, evitar a poluição 
   ambiental e preservar as áreas destinadas ao lazer e à recreação; e
l Fomentar, junto aos órgãos estaduais e federais aos quais os municípios estão sujeitos por força de lei, a manutenção de contatos relacionados com 
   seu planejamento e seu desenvolvimento e que as medidas a serem adotadas não sejam estritamente em nível metropolitano, mas, sim, observadas 
   rigorosamente as peculiaridades de cada município associado.

Fonte: Estatuto da Granpal (Artigo 2o).

Famurs

A federação foi fundada em 1976, a partir da iniciativa de um grupo de municipalistas e 
de representantes das dezenove associações regionais de municípios existentes na época. 
É uma entidade com natureza jurídica de direito privado, cuja associação dos municípios 
ocorre por adesão. Foi criada com a finalidade de reunir as associações existentes no 
estado em apenas uma entidade estadual, a qual apresentaria e discutiria os assuntos 

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   91 20/10/2015   14:03:14



92 Relatório de Pesquisa

de interesse comum a todos os municípios do Rio Grande do Sul. Representa os 497 
municípios do estado, por meio das 27 associações regionais que a compõem.

Com uma atuação institucional, política e técnica, a Famurs possui, como objetivos 
principais o fortalecimento do municipalismo, a qualificação dos agentes públicos 
municipais e o assessoramento às prefeituras do Rio Grande do Sul.

Em termos institucionais, atua junto às associações de municípios, prefeituras, 
secretarias municipais e conselhos vinculados, como também, junto aos governos estadual 
e federal e a entidades de interesse público.

Sua estrutura político-administrativa é formada pelo presidente, três vice-presidentes 
(prefeitos), um secretário e dois tesoureiros.

Internamente, a federação está composta: i) pela coordenação geral, que atende 
as demandas político-institucionais, coordena a implantação de medidas e representa 
a federação junto aos órgãos municipais, estaduais e federais e demais instituições 
dos diversos segmentos da sociedade; ii) pela coordenação administrativa financeira;  
iii) pela área de comunicação social, cuja responsabilidade está relacionada à divulgação 
da imagem político-institucional da federação, sendo que esta área está vinculada 
diretamente ao Conselho dos Assessores Municipais de Comunicação Social do Rio 
Grande do Sul (Ceascom); e iv) pelas áreas técnicas, que prestam assessoria, consultoria 
e capacitações para os prefeitos, secretários e técnicos municipais.

A federação ainda conta com o Núcleo Estratégico de Projetos (NEP) junto à 
Escola de Gestão Pública (EGP) da Famurs, que é voltada para qualificação dos agentes 
políticos e administrativos municipais.

Dentro da função de apoio, em termos de serviços técnicos, entre as principais 
atribuições da Famurs estão as atividades de consultoria aos municípios em relação 
aos programas, projetos e convênios dos governos federal e estadual, com a realização 
de capacitações por meio de cursos, encontros e seminários. A federação ainda busca 
incentivar e subsidiar com informações os diferentes setores das prefeituras, em atividades 
conjuntas com os conselhos vinculados.

Entre as principais ações desenvolvidas dentro do escopo da federação estão: o 
Portal da Transparência Famurs3; o NEP; a representação política; a assessoria técnica 
aos municípios; a EGP; o Diário Oficial Eletrônico (DOE); e o Convênio Famurs/
Sehabs/Corsan, por meio do qual a federação tem prestado auxílio técnico presencial 
aos municípios para elaboração dos planos de saneamento.

Comitês de bacias hidrográficas

Os Comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas constituem parte do Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos (Serh), que se caracteriza como um modelo para gestão 
das águas de forma participativa, envolvendo as esferas de governo federal, estadual e 
municipais, e os setores da sociedade civil, relacionados aos recursos hídricos.

Os comitês foram criados em função das diretrizes da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, que pressupõe a participação comunitária através da criação de Comitês de 

3. Disponível em: <http:/www.transparencia.famurs.com.br/>.
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Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, congregando usuários de água, representantes 
políticos e de entidades atuantes na respectiva bacia. Entendendo-se por “usuários da 
água” aqueles indivíduos, grupos, entidades públicas e privadas e coletividades que, em 
nome próprio ou no de terceiros, utilizam os recursos hídricos para: insumo em processo 
produtivo ou para consumo final; como receptor de resíduos; e como meio de suporte 
de atividades de produção ou consumo.

O Serh está integrado pelo CRH, pelo DRH-Sema, pelos Comitês de Gerenciamento 
de Bacia Hidrográfica e pelas Agências de Região Hidrográfica (papel executado pela 
Metroplan em 2010-2011 na região hidrográfica do Guaíba).

São objetivos do Serh: a execução e atualização da Política Estadual de Recursos 
Hídricos; a proposição, execução e atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
dos planos de bacias hidrográficas; a instituição de mecanismos de coordenação e integração 
do planejamento e da execução das atividades públicas e privadas no setor hídrico; 
e a compatibilização da política estadual com a política federal de recursos hídricos sobre 
a utilização e proteção destes no Rio Grande do Sul.

O CRH se caracteriza como a instância deliberativa do sistema, em que participam 
representantes dos comitês de bacias. Para o desenvolvimento de suas atividades, o CRH 
recebe assistência administrativa de uma secretaria executiva, e assistência técnica do 
DRH/Sema.

Aos comitês de bacias compete a coordenação das atividades dos agentes públicos e 
privados relacionados aos recursos hídricos, a fim de compatibilizar, no âmbito espacial 
da respectiva bacia, as metas do Plano Estadual de recursos hídricos, com a melhoria da 
qualidade dos corpos de água. De acordo com a legislação, dentro da Secretaria de 
Recursos Hídricos (SRH), são atribuições dos comitês:

i) encaminhar ao DRH a proposta relativa à bacia hidrográfica, relacionada aos objetivos de qualidade 
da água, para o Plano Estadual de Recursos Hídricos, tendo conhecimento e manifestando-se 
sobre este; ii) aprovar o Plano da respectiva bacia hidrográfica e acompanhar sua implementação; 
iii) apreciar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos do Rio Grande do Sul, realizado 
pela Sema e o DRH; iv) propor (ao órgão competente) o enquadramento dos corpos de água da bacia 
hidrográfica em classes de uso e conservação; v) aprovar os valores a serem cobrados pelo uso da água 
da bacia hidrográfica; vi) realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a serem executados 
na bacia hidrográfica; vii) aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em serviços 
e obras de interesse da bacia hidrográfica, tendo por base o Plano da respectiva bacia hidrográfica; e 
viii) compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, dirimindo, em primeira instância, 
os eventuais conflitos (Lei Estadual no 10.350/1994).

Cada comitê de bacia deverá ser composto por quarenta membros distribuídos 
entre os representantes dos usuários da água, da população residente na bacia e da 
administração direta federal e estadual (quadro 43).

Conforme a legislação, os órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais que 
exerçam atividades relacionadas à outorga do uso da água, ou licenciamento de atividades 
potencialmente poluidoras na bacia hidrográfica, também terão assento nos comitês, 
podendo participar das suas deliberações, porém, sem direito de voto.

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   93 20/10/2015   14:03:14



94 Relatório de Pesquisa

QUADRO 43
Composição dos comitês de gerenciamento de bacias

Percentual de representantes Número de membros

I - Representantes dos usuários  
    da água (40%)

- quatro membros do setor de abastecimento público;
- dois membros do setor esgotamento sanitário;
- dois membros do setor de drenagem urbana;
- dois membros do setor industrial;
- dois membros do setor agropecuário;
- um membro do setor de efluentes líquidos provenientes de resíduos sólidos;
- um membro do setor de turismo, esporte e lazer;
- um membro do setor pesca artesanal, comercial e aquicultura; e
- um membro do setor de navegação.

II - Representantes da população  
     da bacia (40%)

- quatro membros dos legislativos municipais;
- quatro membros de organizações ambientalistas;
- três membros de organizações comunitárias e clubes de serviço;
- dois membros de instituições de ensino superior e pesquisa;
- dois membros de associações técnico-científicas; e
- um membro de organizações sindicais.

III - Representantes da administração 
      direta federal e estadual (20%)

- oito membros a serem indicados entre os órgãos públicos atuantes na região e que 
  estejam relacionados com os recursos hídricos.

Fonte: Lei Estadual no 10.350/1994.

Os comitês são presididos por um de seus integrantes, eleito por seus pares, para 
um mandato de dois anos, permitida a recondução. Todos os integrantes de um comitê 
possuem plenos poderes de representação dos órgãos ou entidades de origem. As normas 
básicas de orientação são definidas pelo regimento interno de cada comitê.

Dentro do escopo de deliberação sobre os recursos hídricos da bacia, os comitês 
realizam reuniões periódicas e assembleias envolvendo seus membros.

A RM de Porto Alegre é cortada por seis bacias hidrográficas onde atuam os comitês 
de bacia: do Lago Guaíba; do Rio Gravataí; do Rio dos Sinos; do Rio Caí; do Baixo 
Jacuí e Taquari-Antas (tabela 12).

TABELA 12
Comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, municípios com área total ou parcial 
na bacia, municípios da RM de Porto Alegre com área total ou parcial na bacia

Comitê
Instituição-sede da  
Secretaria Executiva

Municípios com área  
total ou parcial na bacia

Municípios da RM de Porto Alegre  
com área total ou parcial na bacia

Rio Caí n.d.   43 12

Rio Gravataí Metroplan     9   9

Lago Guaíba UFRGS   14   5

Baixo Jacuí n.d.   40   6

Rio dos Sinos Unisinos   32 24

Taquari-Antas Univates 119   2

Fonte: Sema/RS.

Obs.: 1. Devido à divisão político-administrativa, vários municípios metropolitanos estão situados na região de mais de uma bacia hidrográfica.

         2. (n.d.) não disponível.

Os comitês, quando integrantes da SRH, se caracterizam como colegiados, não 
possuindo figura jurídica. Em função disso, a secretaria executiva dos comitês, em geral, 
recebe o apoio em uma instituição da sociedade civil, uma vez que os recursos financeiros 
necessários para manutenção de suas estruturas funcionais são oriundos do Fundo de 
Recursos Hídricos (FRH), e repassados pela Sema mediante convênios.
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Coredes

São a base territorial e de apoio institucional para a implantação de políticas estaduais 
voltadas à redução das desigualdades regionais e à promoção do desenvolvimento 
sustentável no Rio Grande do Sul.

Fundados a partir de 1991, tinham a função de intermediar os interesses locais na 
elaboração de políticas urbanas e regionais, dentro de um programa de descentralização 
administrativa, que buscava dar maior transparência às ações do poder público.

Instituídos legalmente em 1994, caracterizam-se como fóruns regionais de discussão 
sobre estratégias, políticas e ações voltadas para o desenvolvimento regional. Os conselhos 
são constituídos como pessoas jurídicas de direito privado e estão organizados sob a 
forma de associações civis sem fins lucrativos. Os seis objetivos apresentados a seguir 
guiam a atuação dos Coredes:

l a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável;

l a integração dos recursos e das ações do governo e da região;

l a melhoria da qualidade de vida da população;

l a distribuição equitativa da riqueza produzida;

l o estímulo à permanência do homem em sua região; e

l a preservação e recuperação do meio ambiente.

Nos primeiros anos da década de 1990 foram criados vinte conselhos regionais, 
que abrangiam quase a totalidade do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, 
entretanto, devido a uma indefinição na forma de como o Corede deveria se relacionar 
com os demais órgãos da estrutura estadual, como a Metroplan, apenas em 1996 foi 
fundado o Corede Metropolitano Delta do Jacuí, instituído legalmente em 2003.

Os Coredes, para atingirem seus objetivos, desenvolvem um conjunto de ações 
relevantes tanto para a região representada quanto para o estado como um todo. Entre 
as principais atividades, observa-se: a produção de estudos e diagnósticos regionais 
voltados à elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento regional e estadual; 
a contribuição na gestão e implementação dos planos estratégicos de desenvolvimento; a 
participação no mapeamento e definição das necessidades de atendimento dos serviços 
de responsabilidade do estado; a busca de fontes de recursos para financiamento de 
investimentos públicos e privados na região; e a mobilização da comunidade em 
campanhas de interesse público, fortalecendo os processos de participação popular.

O funcionamento de cada Corede ocorre, principalmente, por meio da participação, 
discussão e deliberação realizadas em reuniões plenárias e assembleias, que podem 
acontecer de forma ordinária ou extraordinária, em consonância com o estatuto 
do conselho.

Em geral, a composição dos Coredes busca contemplar as diversas estruturas que 
representam a região, como os órgãos públicos formalmente constituídos, prefeituras e 
Câmaras de Vereadores. Os representantes, nesse caso, são os prefeitos, presidentes das 
câmaras de vereadores, e agregam-se a eles os presidentes dos Comudes, representações 
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das instituições de ensino superior, sindicatos patronais e de trabalhadores, associações, 
cooperativas e movimentos sociais.

A estrutura formal dos Coredes apresenta as seguintes instâncias gerenciais:

l uma assembleia geral regional, composta por representantes da sociedade 
civil organizada e dos poderes públicos existentes na região, assegurados a 
paridade entre trabalhadores e empregadores;

l um conselho de representantes, como órgão executivo e deliberativo de 
primeira instância;

l uma direção executiva, com mandato de dois anos, composta por um 
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário executivo, 
cabendo a eles dirigir a Assembleia Geral e o Conselho de Representantes;

l as comissões setoriais, que tratam dos temas específicos, com competência 
para assessoramento, estudos dos problemas regionais e elaboração de 
programas e projetos regionais; e

l o conjunto dos conselhos regionais constitui o Fórum Estadual dos Coredes, 
instância de articulação e coordenação da ação dos conselhos no Rio Grande 
do Sul.

O Fórum dos Coredes envolve a participação dos 28 conselhos do estado. Esses 
encontros são voltados para avaliação e planejamento dos conselhos.

Atualmente, cinco Coredes abrangem municípios da RM de Porto Alegre: Centro 
Sul, Metropolitano Delta do Jacuí, Paranhana Encosta da Serra, Vale do Caí e Vale do 
Rio dos Sinos (mapa 6).

Os Coredes com maior número de municípios metropolitanos são o Vale do Rio 
dos Sinos e o Metropolitano Delta do Jacuí (tabela 13).
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MAPA 6
Municípios da RM de Porto Alegre nos Coredes

Elaboração dos autores.

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

 TABELA 13
Municípios da RM de Porto Alegre nos Coredes (1994 e 2003)

Ano de criação legal Corede Número de municípios da RM de Porto Alegre que participam do Corede

1994 Centro-Sul   3

1994 Paranhana-Encosta da Serra   4

1994 Vale do Caí   3

1994 Vale do Rio dos Sinos 14

2003 Metropolitano Delta do Jacuí 10

Elaboração dos autores.

Consórcios públicos intermunicipais

Na RM de Porto Alegre encontram-se dois consórcios públicos que abrangem a maior 
parte dos municípios metropolitanos. Neste item, os consórcios serão abordados de 
forma breve, pois constituem estudo específico do Componente II desta pesquisa.

O consórcio da Granpal, de acordo com seu estatuto, é pessoa jurídica de direito 
interno, do tipo associação pública, de natureza autárquica e integrará a Administração 
Indireta de todos os entes consorciados. Tem como finalidades gerais: defender, ampliar, 
promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e 
financeira dos serviços públicos prestados nos municípios que o integram. E como 
finalidades específicas: formular diretrizes e viabilizar a gestão associada de projetos 
e programas de desenvolvimento integrado nas áreas da saúde, educação, segurança 
pública, meio ambiente, infraestrutura, saneamento básico, sistema viário, mobilidade 
urbana, emprego, assistência social e cidadania.
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Ainda, conforme o seu estatuto, o consórcio poderá celebrar contrato de gestão, 
contrato de programa ou termo de parceria e outros instrumentos com outros entes da 
federação e instituições públicas e privadas; obter financiamento público e privado para 
execução dos programas consorciados, bem como licitar, outorgar concessão, permissão 
ou autorização de obras ou serviços públicos visando à implantação de políticas públicas 
de interesse comum dos entes consorciados.

O consórcio, em 2013, está constituído pelos onze municípios metropolitanos que 
integram a Granpal: Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, 
Cachoeirinha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Viamão (mapa 7).

MAPA 7
RM de Porto Alegre: Consórcio da Granpal (2012)

Elaboração dos autores

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

A estrutura de funcionamento do consórcio Granpal é composta pela:

l Assembleia Geral;

l Conselho de prefeitos; e

l Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral ocorre duas vezes por ano; nos meses de março e agosto.

Em relação à atuação, em 2012, o consórcio realizou uma compra compartilhada 
de medicamentos, com o objetivo de reduzir em torno de 25% os valores da aquisição 
pelas prefeituras.
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Criado em 2007, o Consórcio Pró-Sinos envolve os 32 municípios da bacia do Rio 
dos Sinos. Em 2011, 24 já estavam consorciados e oito poderiam vir a se consorciar. 
Os municípios metropolitanos na bacia somavam 24, sendo que vinte destes já se 
encontravam consorciados no Pró-Sinos. O consórcio atua nas áreas de abastecimento 
público, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana (mapa 8).

MAPA 8
Municípios da RM de Porto Alegre no Consórcio Pró-Sinos (2012)

Elaboração dos autores.

Obs.: 1. Os municípios de Capela de Santana, Gravataí, Ivoti e São Sebastião do Caí ainda não se encontram consorciados.

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

O consórcio funciona como uma autarquia (órgão da administração indireta) de 
cada um de seus entes consorciados. Os prefeitos dos municípios consorciados são as 
autoridades que decidem e conduzem as ações que são realizadas.

Outros mecanismos de articulação institucional na RM de Porto Alegre

Na RM, com atuação significativa e em maior parte no município de Porto Alegre, 
são encontradas organizações da sociedade civil voltadas para as questões relacionadas 
à infraestrutura urbana, em especial as questões de habitação e saneamento, Fpics que 
são do escopo desta pesquisa.

O Fórum Estadual de Reforma Urbana (Feru) do Rio Grande do Sul se caracteriza 
como uma organização da sociedade civil que participa e interfere na gestão metropolitana 
a partir de sua organização em defesa da moradia de interesse social. Entre os objetivos 
do Feru encontram-se:

l avaliação das políticas governamentais de grande impacto urbano, tais como 
o PAC e o MCMV;
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l acompanhamento dos projetos relacionados à Copa 2014 e os impactos 
relação ao direito à cidade das comunidades atingidas;

l fortalecimento das comunidades atingidas por projetos que implicam 
remoções, desapropriações, reassentamentos para locais distantes de sua 
história e cultura, especialmente os relacionados aos impactos da Copa 2014;

l incentivo à implementação de planos diretores baseados na participação 
popular e na democratização do espaço urbano;

l reivindicação da aprovação do Plano Estadual de Habitação de Interesse 
Social e dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social;

l articulação das lutas pelo direito à cidade das comunidades e movimentos 
do estado;

l proporcionar espaços de debates e definições de estratégias comuns de luta;

l atuação para que o direito à cidade, a função social da propriedade saiam do 
papel, sendo efetivados nas práticas governamentais e de iniciativa privada; e

l ser um espaço aberto e voltado para o debate e para a construção de ações 
com as comunidades.

O Feru tem atuado, especialmente, em relação às obras ligadas à Copa de 2014. Nesse 
sentido, tem buscado atuar junto às associações de moradores e associações comunitárias 
na defesa dos direitos de moradias da população atingida pelas desapropriações em 
função das obras em Porto Alegre.

O Comitê Popular da Copa 2014 de Porto Alegre reúne movimentos, organizações 
populares e indivíduos afetados pelas obras ligadas à Copa do Mundo, em especial 
por conta das desapropriações de moradias. Possui como principal objetivo dar maior 
visibilidade aos problemas relacionados às obras, buscando soluções para os atingidos, 
caracterizando-se como uma arena de debates realizados em reuniões mensais.

Em função desse processo de desapropriações de moradias em Porto Alegre, surgiu 
o “Chave por chave”, movimento que se caracteriza como comunitário, reunindo 
moradores dos locais atingidos por desapropriações, organizados por associações de 
bairros e apoiados por entidades como o Movimento Nacional da Luta pela Moradia 
(MNLM), o Feru e outras organizações da sociedade civil simpatizantes da causa. 
O objetivo dessa mobilização social é não ceder às imposições governamentais do estado 
e do município e negociar as remoções de forma consensual.

Anterior ao “Chave por chave”, na mesma região atingida pelas desapropriações 
no município de Porto Alegre, em 2010, surgiu o movimento “O Morro é Nosso”, em 
defesa dos moradores do morro Santa Tereza. Esta mobilização social se caracterizou 
como uma iniciativa da população local do bairro Santa Tereza, em função de uma 
situação de conflito referente à ocupação territorial.

Articulada de forma expressiva com as questões do saneamento, a Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), seccional Rio Grande do Sul, 
apresenta atuação significativa na RM de Porto Alegre.
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A Abes é composta por profissionais de nível superior, técnico e médio, companhias 
de saneamento, serviços municipais de saneamento, limpeza e drenagem, serviços 
públicos, construtoras, fabricantes de materiais e equipamentos e entidades privadas 
ligadas ao saneamento e ao meio ambiente.

A associação organiza e promove diversos eventos, nos quais são abordadas temáticas 
como: planos de bacias hidrográficas, Política Nacional de Resíduos Sólidos, sistemas 
de saneamento básico, entre outras.

A inserção da Abes na RM de Porto Alegre pode ser observada por meio de sua 
representação em conselhos deliberativos e consultivos, comitês de gerenciamento de 
bacias e outras instâncias de discussão, formulação e decisão (quadro 44).

QUADRO 44
Instâncias de participação da Abes na RM de Porto Alegre

Tipo Instância de participação

Comitê de bacia Comitê do Lago Guaíba; Comitê do Rio Gravataí; Comitê Sinos; Comitê Rio Caí; Comitê do Rio Taquari Antas; Comitê Tramandaí.

Comissão

Comissão para Programa de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas Departamento Municipal de Água 
e Esgotos (Dmae); Comissão Pró-Museu das Águas de Porto Alegre; Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) 
do Plano Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos Múltiplos da Água para o Rio Grande do Sul (Piuma); Comissão da 
Secretaria Estadual de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano. 

Conselho

Conselho da Cidade de Viamão; Conselho Deliberativo do Dmae; Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (DMLU); Conselho Deliberativo da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs); Conselho 
Editorial da Revista Ecos; Conselho Estadual das Cidades; Conselho Estadual de Saneamento (Conesan); Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CMDUA).

Fórum e Grupo Temático Fórum de Infraestrutura das Entidades da Engenharia.

Grupo Temático de Controle e Monitoramento dos Resíduos Sólidos de Agrotóxicos na Água de Consumo Humano; Grupo 
Temático de Saneamento do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Coinfra/Fiergs).

Fonte: <http://www.abes-rs.org.br/representacoes.htm>.

A Fiergs se caracteriza como a entidade que representa o setor industrial do Rio 
Grande do Sul e, com o Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Ciergs), que 
integra representantes de todos os segmentos de atividades do setor industrial e de todas 
as regiões do estado, está integrada no Sistema da Indústria do Rio Grande do Sul, que 
também integra o Serviço Social da Indústria (Sesi); o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Atualmente, a federação apresenta 113 sindicatos filiados e o Ciergs, mais de dois 
mil associados, que representam as 41 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, 
as quais empregam diretamente 600 mil pessoas.

A federação não possui propriamente um envolvimento direto com a gestão 
pública, mas realiza ações voltadas para as áreas de infraestrutura, por meio de conselhos 
temáticos, em que pode se destacar o Coinfra, que tem como objetivo a identificação 
das necessidades em infraestrutura, e por meio do qual a federação articula soluções 
e fomenta as indústrias locais para garantir o aumento da competitividade do estado. 
A federação conta também com um conselho temático na área de meio ambiente e com 
um grupo temático de saneamento.
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5.1.3 Instituições que integram a gestão metropolitana

Instituições integrantes do arranjo formal ou institucionalizado

O CDM apresenta em sua composição, representantes de instituições públicas das 
esferas, federal, estadual e municipal e, representantes da sociedade civil, provindos de 
entidades ligadas a diferentes setores da sociedade (quadro 45).

QUADRO 45
Instituições integrantes do Conselho Deliberativo da RM de Porto Alegre (2012)

Esfera federal Esfera estadual/metropolitana Esfera municipal

Setor público

Ministério das Cidades
Ministério de Planejamento 
Orçamento e Gestão
Secretaria de Assuntos 
Federativos da Presidência da 
República

Secretarias de Estado: SOP (obras públicas);
Sehabs (habitação e saneamento)
Seplag (planejamento)
Seinfra (infraestrutura e logística)
Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas
Sema (meio ambiente)

Prefeituras municipais

Sociedade civil 
(Representação do 
setor privado)

... Agência de Desenvolvimento Polo – RS/Agenda 2020 ...

Sociedade civil UFRGS
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul 
(Senge)

Instituto em Direitos 
Humanos e Socioambientais 
(Idhes)

Elaboração dos autores.

Obs.: (...) dados não disponíveis.

Em relação à esfera federal, participam no CDM dois ministérios: o Ministério das 
Cidades e o Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MP); incluindo também 
a participação da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República.

O Ministério das Cidades, órgão da administração direta federal, foi instituído 
pela medida provisória no 103 convertida na Lei Federal no 10.683 de 28 de maio de 
2003. Suas competências estão voltadas para o planejamento, regulação, normatização 
e gestão da aplicação de recursos e formulação das diretrizes gerais das políticas de 
desenvolvimento urbano, das áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte 
urbano e trânsito. O órgão ainda responde por promover a articulação entre as diversas 
esferas de governo com o setor privado e com a sociedade civil, por meio de ações e 
programas, nas referidas áreas de sua competência.

O MP, órgão da administração direta federal, responde pelas diretrizes e ações 
de planejamento e orçamento da administração pública federal, cuja denominação 
atual se deu pela Medida Provisória no 1.911-8 de 1999. O ministério tem a missão 
de: “Promover o planejamento participativo e a melhoria da gestão pública para o 
desenvolvimento sustentável e socialmente includente do País”.

A Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República tem como 
objetivos prestar assessoria ao ministro das Relações Institucionais e ao presidente da 
República, nas relações com os demais representantes dos entes federados, governadores 
e prefeitos. A secretaria auxilia o ente federal nas negociações envolvendo as questões 
federativas, como o acompanhamento das políticas sociais e o desenvolvimento das 
ações federais no âmbito das demais esferas da federação.

A UFRGS possui o campus localizado no município de Porto Alegre, se caracteriza 
como uma universidade centenária, cuja primeira faculdade data de 1895, ministra 
cursos em diversas áreas do conhecimento, desde o ensino fundamental até a pós-
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graduação. O CDM conta com dois conselheiros, professores doutores, advindos da 
universidade federal.

A SOP, que está vinculada a Metroplan, em termos da gestão metropolitana, em sua 
estrutura básica (decreto no 48.228 de 9 de agosto de 2011), têm entre suas competências: 
“propor e executar a política de desenvolvimento das regiões metropolitanas”, sendo 
atribuído ao seu Departamento de Desenvolvimento Urbano, “realizar as atividades 
relativas às questões metropolitanas, aos conglomerados urbanos e ao desenvolvimento 
das cidades”. No que tange a questões relacionadas à RM de Porto Alegre, de acordo 
com o Regimento Interno compete à Secretaria, entre outras tarefas:

i) formular, coordenar e executar programas de saneamento ambiental e infraestrutura 
hídrica de competência do Estado; e ii) assessorar os municípios e entidades comunitárias, 
encaminhando e acompanhando as demandas de projetos e estudos na área de obras públicas e 
saneamento ambiental.

A Sehabs responde pela formulação, coordenação e execução das políticas de 
habitação, saneamento e desenvolvimento urbano do Estado. A partir de 2011, a Corsan, 
antes vinculada a SOP, passou a ser vinculada a Sehabs.

A Seplag integra a estrutura do Gabinete do governador e tem a finalidade de exercer 
as funções de planejamento, gestão, coordenação e avaliação das políticas. De acordo 
com a Lei no 13.601/2011, suas principais competências se referem à coordenação, 
elaboração e monitoramento do PPA, da LDO e da LOA.

A Seinfra foi constituída em 2007, com a fusão de duas secretarias de estado, 
responsáveis por Transporte e Energia e Minas e Comunicações. Com o novo formato, 
passou a responder pelas autarquias e empresas estatais, anteriormente vinculadas às 
pastas extintas: CEEE; Daer; Departamento Aeroportuário (DAP); Companhia 
Rio-grandense de Mineração (CRM); Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do 
Sul (Sulgás); SPH; e Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG).

Entre as principais atribuições da Seinfra estão às atividades de desenvolvimento de 
políticas, planos, programas e projetos de infraestrutura e logística voltados para demandas 
estaduais futuras e atuais e para a promoção da integração nacional e internacional. 
A secretaria também realiza a regulamentação e orientação de programas de apoio a 
projetos, estudos e iniciativas, além de promover parcerias com setores estratégicos para 
o desenvolvimento dos meios de infraestrutura e da logística. Também cabe à Seinfra a 
delegação, concessão e fiscalização dos serviços públicos da área de infraestrutura.

A Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas foi idealizada em 
2010, no plano de governo do atual governador do estado, e institucionalizada pela Lei 
no 13.601, em janeiro de 2011. O principal objetivo dessa secretaria está relacionado à 
articulação com as prefeituras para que se habilitem em projetos, programas e incrementos 
na captação de recursos, buscando fortalecer as relações federativas entre o estado e os 
municípios e contribuir na formação e desenvolvimento da gestão pública municipal.

Em relação aos projetos, programas e incrementos na captação de recursos, a 
secretaria busca identificar e contemplar os municípios por meio de soluções e orientações 
oferecidas em nível estadual, nacional e internacional, habilitando e proporcionando o 
acesso dos municípios a investimentos.

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   103 20/10/2015   14:03:15



104 Relatório de Pesquisa

Nas relações federativas, atua com o objetivo de articular-se com os demais entes 
da federação, a fim de desenvolver políticas comuns, promovendo a relação institucional 
entre as prefeituras, as entidades representativas dos municípios e a União. Outro aspecto 
dessa secretaria que merece destaque relaciona-se à sua transversalidade, na medida em 
que busca tratar das demandas dos municípios em conjunto com as demais pastas do 
governo do estado.

A Sema foi criada em 1999 e possui a responsabilidade da elaboração e execução da 
política ambiental no Rio Grande do Sul. Internamente, divide-se em três departamentos: 
Departamento Administrativo; Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (Defap); 
e DRH. Dois órgãos são vinculados à secretaria: a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental (Fepam) e a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB/RS). De 
acordo com a Lei no 11.362/1999 cabe à Sema atuar como órgão central do Sistema 
de Proteção Ambiental do estado, na defesa do direito de todos ao uso do ambiente, 
de forma sustentável e integrada com os demais órgãos do governo e da sociedade civil.

A Agência de Desenvolvimento Polo-RS se caracteriza como uma organização não 
governamental (ONG) privada que reúne entidades de diferentes setores econômicos 
do Rio Grande do Sul. Desde 1995, vem atuando na criação de projetos estratégicos de 
desenvolvimento para o estado em parceria com as principais empresas e instituições 
financeiras de desenvolvimento. O conselheiro representante da Polo-RS no CDM é o 
diretor executivo da agência.

Os projetos desenvolvidos pela Polo-RS possuem três eixos: Desenvolvimento de 
Agendas Estratégicas, Inteligência para Captação de Investimentos Diretos e Fórum 
das Agências de Desenvolvimento. O projeto de maior destaque da Polo/RS trata-se da 
Agenda 2020, empreendimento que iniciou em 2006, com objetivo de transformar o 
Rio Grande do Sul no melhor estado para se viver e trabalhar até o ano de 2020.

Agenda 2020 é um fórum permanente que reúne diversos segmentos dos setores 
público e privado e da sociedade civil, para discussão de diversos temas. A partir 
do estabelecimento de um mapa estratégico de demandas do estado, foram criados 
fóruns temáticos, reunindo especialistas e voluntários, que definiram projetos e metas 
e indicadores voltados para alcançar os objetivos do mapa estratégico. Desde março 
de 2006, os fóruns temáticos promovidos pela Agenda 2020 realizaram estudos e 
apresentaram propostas para as seguintes áreas: agronegócio, cidadania, desenvolvimento 
regional, educação, gestão pública, infraestrutura energética, infraestrutura logística, 
inovação e tecnologia, meio ambiente, saneamento, saúde e segurança. A prioridade 
atual (2013) da Agenda tem foco nos temas: educação básica, previdência, investimento, 
logística, saneamento e parques tecnológicos.

Entre as propostas apresentadas pela Agenda 2020 encontravam-se:

1) O Projeto de Governança Regional, que visava instituir uma estrutura 
de governança em cada uma das nove Regiões Funcionais (planejamento 
Seplag) do estado, com a participação de lideranças do poder público e 
sociedade civil organizada, por meio da construção das agendas estratégicas 
regionais, voltadas para o desenvolvimento de uma cultura do longo prazo, 
com a estruturação de uma pauta mínima de projetos regionais.
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2) As propostas para infraestrutura e logística do estado, que entre outras ações, 
priorizavam os investimentos nos trechos viários em situação precária e, 
paralelamente, pautavam pela implementação de um programa permanente 
para o gerenciamento das rodovias, acompanhado pela sociedade por 
intermédio de indicadores e com continuidade nas diversas administrações 
estaduais; a utilização das hidrovias como corredor estratégico para promoção 
do desenvolvimento das comunidades; e a ampliação da pista do Aeroporto 
Salgado Filho.

3) As propostas para área de saneamento, em função da situação do estado, se 
pautavam pela implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto; 
desenvolvimento de projetos sustentáveis e adequados às realidades regionais; 
articulação de poder público, setor produtivo e universidades para a busca 
de soluções de menor custo e maior resultado social; e a identificação de 
fontes de financiamento (externo, parcerias público-privadas e investimento 
direto externo).

O Idhes foi fundado em 2006, é uma entidade privada sem fins lucrativos. O foco 
de atuação do Instituto está na defesa dos direitos dos indivíduos em situação de 
vulnerabilidade econômica, social ou cultural. De acordo com seu estatuto, o Idhes tem 
como fins o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento da defesa de direitos coletivos, sociais, 
difusos, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, ao patrimônio 
histórico, artístico, estético, turístico e a difusão de intercâmbio de conhecimentos 
no campo jurídico entre entidades sem fins lucrativos, ONGs, organizações civis, 
movimentos sociais, entre outras. O conselheiro representante do Idhes no CDM é o 
diretor executivo do instituto.

O Senge, sediado em Porto Alegre, foi fundado em 1942. De acordo com o seu 
estatuto, caracteriza-se como uma organização que representa e congrega a categoria 
profissional dos engenheiros das diferentes modalidades e demais categorias profissionais 
de 3o grau, habilitados perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do estado, que exerçam suas 
atividades como pessoa física de forma autônoma ou em outras categorias de emprego. 
A representante do Senge no CDM é a conselheira do Conselho Técnico Consultivo 
do sindicato.

Instituições integrantes das outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano

Os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas são instâncias que agregam 
um número expressivo de instituições, relacionadas com os grupos dos usuários 
(quadro 43). Os comitês de bacias reúnem diferentes instituições das esferas federal, 
estadual e municipais, dos setores público e privado e da sociedade civil, nas discussões 
e deliberações sobre o uso dos recursos hídricos.

As categorias de instituições participantes nos comitês variam dentro dos grupos 
de usuários, de acordo com as especificidades de cada bacia hidrográfica, uma vez que 
parte deles está relacionada às atividades produtivas encontradas em cada região. As vagas 
destinadas a representação nem sempre se encontram completamente preenchidas.
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Considerando o Comitê Gravataí, cuja área da bacia hidrográfica se encontra 
totalmente dentro da RM de Porto Alegre, as entidades participantes encontradas, nas 
respectivas categorias de usuários, apresentam participantes relacionados com os setores 
público, privado e sociedade civil organizada.

Conforme a lista de presença da última reunião do comitê, no Grupo I, encontram-se 
nove categorias, quatro delas relacionadas ao setor público. Observa-se nas categorias 
produção rural, mineração, lazer e turismo, cinco representantes faltantes. Ressalta-se que 
estas atividades, dentro do contexto metropolitano, não apresentam a mesma magnitude 
que outros setores (quadro 46).

QUADRO 46
Entidades participantes no Comitê Gravataí, Grupo I, usuários da água (2013) 

Entidades participantes no Comitê Gravataí

Grupo I – Usuários da água

Setor relacionado Categoria Entidades

Setor público

Abastecimento público
(2 titulares e 2 suplentes)

Corsan
(a companhia ocupa todas as vagas disponíveis na categoria)

Esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos
(3 titulares e 3 suplentes)

Titulares
Corsan
Município de Canoas
Dmae - Porto Alegre
Suplentes
Município de Gravataí
Município de Cachoeirinha
Município de Glorinha

Drenagem
(2 titulares e 2 suplentes)

Titulares
Município de Santo Antônio da Patrulha
Município de Gravataí
Suplentes
Município de Canoas
Município de Cachoeirinha

Especial de gestão urbana e 
ambiental municipal
(1 titular e 1 suplente)

Titulares
Município de Alvorada
Suplentes
Município de Glorinha

Sociedade civil/Setor 
produtivo privado

Produção rural
(2 titulares e 2 suplentes)

Titulares
Sindicato Rural de Santo Antônio da Patrulha
Associação dos Moradores do Assentamento Filhos do Sepé (Aafise)
Suplentes
Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha
(1 não preenchida)

Sociedade civil/Setor 
produtivo privado

Indústria
(3 titulares e 3 suplentes)

Titulares
Cooperativa agropecuária Jacinto Machado
Sindicato das indústrias de celulose, papel, papelão, embalagens e artefatos de papel, 
papelão e cortiça do Rio Grande do Sul (Sinpasul)
Sindicato das indústrias químicas no estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim)
Suplentes
Sindicato indústrias de alimentação do estado do Rio Grande do Sul (SAI)
Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Gravataí (Agigra)
Sindicato da indústria de cervejas e bebidas em geral no estado Rio Grande do Sul 
(Sindibebidas)

Transporte hidroviário interior
(1 titular e 1 suplente)

Sindicato dos armadores de navegação interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindarsul)
(o sindicato ocupa as vagas de titular e suplente)

Mineração
(1 titular e 1 suplente)

Não preenchida

Lazer e turismo
(1 titular e 1 suplente)

Não preenchida

Fonte: Comitê Gravataí/282ª reunião ordinária, 2013.

No Grupo II, população da bacia, as categorias encontradas reúnem entidades 
representantes da sociedade civil organizada e os representantes do legislativo, estadual 
e municipal (quadro 47).
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QUADRO 47
Entidades participantes no Comitê Gravataí, Grupo II, população da bacia (2013)

Entidades participantes no Comitê Gravataí

Grupo II – População da bacia

Setor relacionado Categoria Entidades

Setor público
Legislativos estadual e 
municipal
(3 titulares e 3 suplentes)

Titulares
Câmara de Santo Antônio da Patrulha
(2 não preenchidas)
Suplentes
Câmara de Santo Antonio da Patrulha
(2 não preenchidas)

Sociedade civil

Associações comunitárias
(2 titulares e 2 suplentes)

Não preenchida

Clubes de serviços 
comunitários
2 vagas

Titulares
Lions Clube LD3
Suplentes
Distrito 4670 – Rotary Club

Instituições de ensino, 
pesquisa e extensão
(3 titulares e 3 suplentes)

Titulares
UFRGS
Fundação Universidade de Rio Grande (Furg)/Campus Santo Antônio da Patrulha
Associação Rio-grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
Ematerr/RS
Suplentes
Emater/RS
(2 não preenchidas)

Organizações ambientalistas
(2 titulares e 2 suplentes)

Titulares
Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí (APNVG)
(a associação ocupa todas as vagas)

Associações de profissionais
(3 titulares e 3 suplentes)

Titulares
Associação Profissional Sul-brasileira de Geólogos (APSG)
Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS)
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes/RS)
Suplentes
Associação de ex-bolsistas da Alemanha (Aeba/RS)
Associação dos gerentes da Corsan (Agerco)
(1 não preenchida)

Organizações sindicais
(1 titular e 1 suplente)

Titulares
Sindicato dos trabalhadores em educação pública municipal de Gravataí
Suplentes
Sindicato dos biólogos do Rio Grande do Sul

Comunicação Não preenchida

Fonte: Comitê Gravataí/282a reunião ordinária, 2013.

No Grupo III, Administração Direta Estadual e Federal, encontram-se sete secretarias 
de Estado: SOP, Seplag, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Secretaria da 
Saúde, Sema, Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Secretaria 
da Educação; e o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. As atividades do 
Comitê também são acompanhadas pelos órgãos de fiscalização, outorga e licenciamento: 
Fepam, e o DRH/Sema.

Os Coredes são formados por instituições dos setores público e privado e da 
sociedade civil. A composição de cada Corede ocorre a partir da mobilização dos atores 
locais, de acordo com interesses regionais específicos. Cada Corede apresenta uma 
configuração peculiar, relacionada às atividades e demandas de sua região de abrangência. 
Também participam junto aos Coredes, os Comudes dos municípios integrantes dos 
Coredes, e também a participação dos representantes dos comitês de bacias.

A composição de 2013 do Corede Vale do Rio dos Sinos, que agrega o maior 
número de municípios metropolitanos, pode ser visualizada no quadro 48.
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QUADRO 48
Instituições participantes do Corede Vale do Rio dos Sinos (2013)

Setor relacionado Instituição

Produtivo privado

Associação Comercial e Industrial – Novo Hamburgo
Associação dos Produtores Rurais – Nova Hartz
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) – São Leopoldo
Sindicato das indústrias metal mecânicas e eletro eletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita (Simecan)

Público Bombeiros voluntários – Estância Velha

Sociedade civil
Faculdades Integradas de Taquara (Faccat)
Associação para projeto pesquisa e ação ambiental e social (Abrasinos) – Esteio

Fonte: Corede Vale do Rio dos Sinos.

O Consórcio Pró-Sinos é constituído por um número variado de instituições de 
vários segmentos: faculdades e universidades, organizações da sociedade civil e setor 
público (quadro 49).

QUADRO 49
Consórcio Pró-Sinos: parceiros institucionais e organizações afins

Representação Instituição

Organizações da 
sociedade civil

Federação de Recicladores do Rio Grande do Sul
Fórum de Recicladores do Vale do Sinos
Instituto Martim Pescador
Movimento Rio dos Sinos é nosso – Grupo Editorial Sinos
União Protetora do Ambiente Natural (Upan)
Faccat
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
Universidade Feevale de Novo Hamburgo

Órgãos estaduais Sema – governo do estado do Rio Grande do Sul

Órgãos federais
Ministério do Meio Ambiente – Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) – governo federal
Ministério das Cidades – governo federal

Órgãos municipais

Autarquias e fundações municipais de meio ambiente, água e esgoto dos municípios consorciados
Coletivos educadores dos municípios consorciados
Prefeitura municipal de São Leopoldo
Secretarias municipais de educação, meio ambiente, planejamento, agricultura e obras dos municípios consorciados
Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) – São Leopoldo
Prefeitos dos municípios consorciados

Outros
Comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos
Comitê parlamentar de acompanhamento das ações do Pró-Sinos

Fonte: Consórcio Pró-Sinos. Disponível em: <http://www.consorcioprosinos.com.br/conteudo_inst.php?id=consorcio>.

Entre as entidades da sociedade civil se encontram duas universidades e uma 
faculdade, entidades ligadas à defesa do meio ambiente e também entidades com caráter 
comunitário, ligadas a reciclagem, que, integradas à causa ambiental, são promotoras 
de emprego e renda para população de baixa renda. Entre estas entidades, encontra-se 
o Fórum dos Recicladores do Vale do Sinos.

Este fórum foi criado em 2002 e se caracteriza como uma instituição que busca 
articular os diversos grupos de recicladores presentes nos municípios banhados pela bacia 
do rio do Sinos. Em 2012, vinte grupos de doze municípios da região participaram do 
fórum, que se apresenta como uma importante rede de articulação dos recicladores.

Na defesa do meio ambiente, o Instituto Martim Pescador, uma organização 
da social civil de interesse público (Oscip), criada em 2002, tem como principal 
finalidade sensibilizar a comunidade, em especial, os estudantes do Vale dos Sinos, 
quanto aos impactos e as formas de utilizar a bacia hidrográfica do rio dos Sinos de 
maneira sustentável.
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Entre as instituições que participam no Feru, a maior parte está relacionada à 
militância em prol das demandas de moradias. No entanto, o fórum agrega uma gama 
diversa de entidades, ressaltando-se aquelas formadas por especialistas nas questões 
urbanas. O Idhes integrante do CDM é uma das entidades participantes (quadro 50).

QUADRO 50
Instituições participantes no Feru (2013)

Categoria Instituições

Associações
Associação dos Geógrafos Brasileiros Seção Porto Alegre (AGB-Poa)
Associação de Moradores da Vila São Judas Tadeu (Amovita)

Institutos
Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre
Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (Saju/UFRGS)

ONGs

Cidadania e Direitos Humanos (Acesso)
Central dos Movimentos Populares (CMP)
Centro de Assessoria Multiprofissional (Camp)
Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES)
Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (Cidade)
Idhes
Instituto de Planejamento e Estudos Socioambientais (Ipes)
Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM-RS)
Movimento Nacional de Luta pela Moradia - Santa Maria (MNLM)
Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo
Sindicato dos empregados em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de fundações estaduais do 
Rio Grande do Sul (Semapi)

Redes, fóruns, 
federações e 
confederações

Fórum de Justiça e Segurança Região Noroeste
Fórum Nacional de Reforma Urbana
Confederação Nacional de Associação de Moradores (Conam)
Federação Gaúcha de Associações de Moradores (Fegam-RS)
Rede Planos Diretores Participativos

Fonte: Feru. Disponível em: <http://reformaurbanars.blogspot.com.br/p/organizacoes-que-atuam-no-feru-rs.html>.

5.2 Instrumentos de planejamento e gestão metropolitana

Em termos de instrumento de planejamento metropolitano, a RM de Porto Alegre não 
possui planos especificamente metropolitanos. O planejamento vem sendo realizado de 
forma difusa pelas diferentes institucionalidades que atuam no território metropolitano, 
por meio da elaboração de: planos de bacias hidrográficas, planos de resíduos sólidos, 
planos de saneamento ambiental e pelos planos diretores municipais que ainda não se 
encontram harmonizados.

Uma das prioridades do novo CDM e GGM é a elaboração do Plano Diretor 
da RM de Porto Alegre, previsto para 2014, cujos trabalhos se encontram em curso. 
Ressaltando-se a criação do GT referente ao planejamento metropolitano, com intuito 
da elaboração da proposta de Planejamento Estratégico da RM de Porto Alegre, que 
definiu os principais problemas metropolitanos, sobretudo no que tange às políticas 
públicas de mobilidade, saúde e segurança e, após avaliação sistêmica dos problemas, 
identificou parceiros e definiu estratégias para resolução dos problemas, com atribuição 
de responsabilidades, recursos e prazos.

5.2.1 Gestão do território

Em relação à habitação e ao parcelamento do solo, a análise ambiental e urbanística prévia 
está a cargo da Metroplan. A fundação analisa, antes da aprovação municipal, os projetos 
de loteamentos, desmembramentos e condomínios por unidades autônomas, relativos 
aos municípios pertencentes à RM de Porto Alegre, e emite o Termo de Anuência Prévia, 
que é obrigatório para o registro imobiliário dos empreendimentos e é fornecido aos 
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projetos que estejam em conformidade com a legislação e diretrizes metropolitanas de 
uso e ocupação do solo.

Planos Diretores Municipais

A Emenda Constitucional no 44, de 17 de junho de 2004, estabeleceu obrigatoriedade 
dos planos diretores para os municípios com população superior a 20 mil habitantes, 
e para todos os municípios integrantes da região metropolitana e das aglomerações 
urbanas. Os planos diretores devem contemplar os aspectos de interesse local, com 
respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, sendo compatibilizados com as 
diretrizes do planejamento e desenvolvimento regional.

Em uma análise geral, os planos diretores dos municípios da RM de Porto Alegre 
buscam: a inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e 
políticas públicas; o direito à cidade para todos, especialmente no que se refere ao direito 
a terra urbana, moradia, saneamento básico, transporte, serviços públicos, trabalho e 
lazer; a participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão; 
o ordenamento e gerenciamento do espaço físico; o estímulo ao desenvolvimento 
econômico, cultural, social e urbano; o aproveitamento do solo; a promoção do 
desenvolvimento das funções sociais da cidade; e o desenvolvimento sustentável.

5.2.2 Gestão ambiental

A primeira legislação que trata da gestão ambiental na RM de Porto Alegre data de 
1989, Decreto Estadual no 33.360, alterado pelo Decreto no 35.003/1991, que criou 
o Programa de Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba).

Desde a criação do Pró-Guaíba, foram desenvolvidos diversos projetos e ações na 
bacia hidrográfica do lago Guaíba em diferentes áreas: agroecologia, reflorestamento 
ambiental, monitoramento da qualidade ambiental, rede de monitoramento da qualidade 
da água, controle da poluição industrial, saneamento, educação ambiental, parques 
(Delta do Jacuí, Itapuã, Parque Zoológico, Jardim Botânico), mapeamento das áreas 
úmidas, sistema de informação geográfica, entre outras.

No âmbito do Pró-Guaíba, a Metroplan elaborou o Plano Diretor de Resíduos 
Sólidos da RM, apontando a necessidade de redução, reutilização e reciclagem dos 
resíduos sólidos.

Planos de Bacias Hidrográficas

Em conformidade com a legislação, uma das atribuições dos comitês de bacias 
está relacionada à aprovação do plano de bacia hidrográfica. Os planos de bacias se 
caracterizam como instrumentos para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, que 
devem contemplar os princípios e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos. 
Esses planos são desenvolvidos em três etapas: etapa A, em que é realizado o diagnóstico 
da situação dos recursos hídricos da bacia; etapa B, em que são estabelecidos (previstos) 
os cenários futuros sobre os recursos hídricos na bacia; e a etapa C, em que são realizadas 
proposições de um programa de ações.

Os planos de bacias vêm sendo elaborados tecnicamente por empresas consultoras, 
contratadas pelo estado, por intermédio da Sema, com a utilização dos recursos do FRH. 
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As proposições técnicas sobre os planos são apresentadas pelas empresas consultoras 
nas reuniões plenárias dos comitês, onde são debatidas e aprovadas pelos membros dos 
grupos representados no comitê.

Os comitês situados na RM de Porto Alegre se encontravam em diferentes etapas 
na realização de seus planos de bacias, em fevereiro 2013.

O Comitê Taquari-Antas estava com a etapa B do plano completa, mas sem previsão 
para início da etapa C. O Comitê Gravataí estava com todas as etapas do plano de bacia 
completas. O Comitê Caí estava com a etapa B completa e a etapa C com licitação em 
andamento, com o edital em construção. O Comitê do Lago Guaíba encontrava-se com 
a etapa B do plano completa, e com o edital aberto para realização da etapa C. O Comitê 
do Baixo Jacuí encontrava-se com o edital em aberto para realização de todas as etapas 
do plano.

O Comitê Sinos se encontrava com edital em aberto para “fases em complementação”, 
uma vez que o projeto do Plano de Bacia do Rio dos Sinos foi elaborado em 2007, 
pelo Comitê Sinos e pela Unisinos, e vinha sendo desenvolvido por meio de um 
convênio entre o Consórcio Pró-Sinos e o FNMA, com a expectativa de um aporte de 
R$ 1.315.086, somados a R$ 350 mil, oriundos do acordo entre o Pró-Sinos e a Sema/
FRH-RS, que ofereceu os recursos como a contrapartida exigida pelo convênio com 
o FNMA. Contudo, por questões de ordem administrativa, o convênio foi encerrado, 
sem transferência de parte significativa dos recursos financeiros, e antes da etapa de 
mobilização social para aprovação do plano.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos se encontrava com todas as fases prontas 
e estava em fase de conclusão de relatórios técnicos.

Outro instrumento de gestão dos recursos hídricos que se encontra em proposição 
junto aos comitês de bacias, na região hidrográfica do Guaíba, é a cobrança pelo uso da 
água, que consiste em: captação de água e lançamento de efluentes. O principal escopo da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos seria o incentivo a economia de água e prevenção 
da poluição e, mediante a arrecadação dos recursos cobrados, financiar investimentos 
em programas de preservação dos recursos hídricos.

Em 2010, pelo convênio (003/2010) com a Sema-RS, a Metroplan executou, 
em caráter provisório, as atribuições de Agência de Região Hidrográfica, prevista na 
Lei Estadual no 10.350/1994, tendo como objetivo a execução de estudos e ações para 
implantação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos no Rio Grande do Sul, 
em função de qualificar os comitês de bacias para implementação das intervenções e da 
cobrança pelo uso da água na região hidrográfica do Guaíba.

Entre as propostas do Programa de Ações do Plano de Bacia do Rio Gravataí 
encontra-se a definição de um modelo de cobrança pelo uso da água, que pressupõe a 
avaliação do potencial de arrecadação ajustado à realidade da bacia ao enquadramento 
desta, incluindo uma proposta de operacionalização da cobrança.
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5.2.3 Gestão da mobilidade urbana

As primeiras ações em termos do planejamento dos transportes no nível metropolitano 
na RM de Porto Alegre ocorreram no período de 1973 a 1976, quando foram elaborados 
o Plamet, o Transcol e o Comet, que não foram atualizados.

Apesar da criação do SETM, cuja gestão está a cargo da Metroplan, a RM de 
Porto Alegre ainda não dispõe propriamente de um plano de transporte que integre o 
planejamento e a gestão dos sistemas como um todo, considerando as três esferas de 
governo, federal, estadual e municipal.

Em 2004, foi realizado o estudo de Planejamento Estratégico de Integração 
do Transporte Público Coletivo da RM de Porto Alegre, a partir do Convênio de 
Cooperação Técnica e Apoio Recíproco entre Trensurb, Metroplan e EPTC. Esses 
estudos repercutiram no desenvolvimento do Pitmurb, que incluiu treze municípios, 
o que corresponde a 45% da área região e 85,2% da população metropolitana. Dentro 
desse planejamento, foram realizados projetos básicos e executivos de engenharia, de 
urbanização e de arquitetura, além do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório 
de Impacto ao Meio Ambiente (EIA-Rima), para implantação do sistema integrado de 
transporte, assim como a implantação das soluções e execução de obras, que ainda 
estão em curso, com destaque para a bilhetagem eletrônica no transporte coletivo 
de passageiros.

5.3 Orçamento e financiamento

5.3.1 Inserção da gestão metropolitana na legislação orçamentária

A inserção da gestão metropolitana na legislação orçamentária é uma das atribuições do 
CDM, recentemente criado e regulamentado. Os recursos destinados aos projetos na 
região metropolitana estão distribuídos de forma difusa nas ações de diferentes secretarias 
de estado.

Os recursos financeiros utilizados para custear o planejamento, gerenciamento, 
desenvolvimento, fiscalização, expansão e melhorias relacionadas ao SETM, de acordo 
com a lei, são oriundos de dotações consignadas no orçamento anual do estado, sendo: 
produto das multas impostas às empresas operadoras; de receita decorrente de pagamento 
efetuado por concessionários ou permissionários dos serviços públicos de transporte 
metropolitano coletivo de passageiros; de aluguéis de bens patrimoniais alocados para 
o sistema; de rendas oriundas da prestação de serviços a entidades públicas e privadas; 
da venda de materiais inservíveis ou da alienação de bens patrimoniais alocados para 
o sistema; de operações de crédito; de auxílios e subvenções de órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, assim como dos recursos provenientes 
de convênios ou acordos firmados; de recursos resultantes de fundos ou programas 
especiais; de receitas decorrentes da operação ou exploração de serviços do SETM, 
como locações de lojas, módulos dos terminais, pátios de estacionamento e outros; e de 
doações e legados, entre outras fontes.

PPA 2008-2011

Neste PPA, em que a Metroplan se encontrava vinculada a Sehadur, foram atribuídas à 
fundação ações referentes a três programas: Desenvolvimento Urbano e Regional; Programa 
Gaúcho de Saneamento; e Programa Integrado de Habitação e Desenvolvimento Social.
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Com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável, resgatando a 
qualidade urbana, implementando um processo de planejamento e gestão territorial e da 
mobilidade urbana, onde a comunidade, o setor produtivo e a Sehadur ajustem agendas 
integradas de ações e melhorias urbanas e regionais, o Programa de Desenvolvimento 
Urbano e Regional contou com quatro ações atribuídas à Metroplan.

1) As ações integradas de infraestrutura urbana, que consistiam na elaboração 
de estudos de soluções alternativas e intervenções de obras e serviços de 
infraestrutura urbana em áreas de interesse social, identificadas nos planos 
municipais de desenvolvimento ou por intermédio de projetos de integração 
regional; implantação de equipamentos urbanos, buscando a integração e a 
inclusão social, na Região Metropolitana e aglomerados urbanos (quadro 51).

QUADRO 51
Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional: ações integradas de infraestrutura 
urbana – PPA 2008-2011 

Produto Descrição

Projeto da Avenida do Litoral
(elaboração)

Principal eixo urbano da Aglomeração Urbana do litoral norte (Aulinor), com 145 km, passando por onze municípios, 
desde Palmares do Sul até Torres:
Realizado:
l Estudo de concepção – trajeto básico; e
l Projetos de engenharia final de 40 km.
A realizar:
l Projetos de engenharia final de 105 km / Custo: R$ 2,9 milhões; e
l Obras em 145 km / Custo: R$ 200 milhões.
Estudo de Concepção da RS-010: alternativa à BR-116 +/- 40 km; Execução sob o regime de PPP.
Perimetral Metropolitana Leste.

Projeto de engenharia para as 
vias de circulação do transporte 
coletivo:
Programa Asfalto nas Ruas
(elaboração)

Projetos de engenharia e obras de pavimentação de vias onde transita o transporte coletivo, na RM de Porto Alegre e 
nas aglomerações urbanas (AUs), com recursos da consulta popular e do orçamento da Metroplan:
l Período 2003-2006: 34 municípios; 50,1 km; R$ 19,8 milhões; e
l Período 2007-2008: 10 municípios; 14,7 km; R$ 7,4 milhões.

Projeto Integrado de 
Recuperação das Áreas 
Degradadas
(implantação)

Ações de desenvolvimento comunitário e melhoria da infraestrutura em 3 sub-bacias críticas da RM de Porto Alegre:
Arroio Feijó: Alvorada, Porto Alegre e Viamão, 172.000 habitantes, 53,5 km2.
l mobilização e capacitação da comunidade para as atividades socioambientais;
l elaboração de Plano de Desenvolvimento Local Integrado por meio de processo participativo;
l urbanização de áreas degradadas;
l educação ambiental;
l capacitação para geração de emprego e renda; e
l obras e projetos especiais.
Arroio Sapucaia: Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Novo Hamburgo, 142.000 habitantes, 146,3 km2.
Arroio Pampa: Campo Bom, Dois Irmãos e Novo Hamburgo, 80 mil habitantes, 24,2 km2.

Projeto Linha Rápida
Trecho avenida Baltazar de 
Oliveira Garcia

Construção dos corredores de ônibus norte e nordeste da RM de Porto Alegre e estações de transferência (Porto 
Alegre-Alvorada):
l 5,5 km de corredor de ônibus;
l 8,36 km de melhoria na malha viária de apoio;
l 9 estações de embarque e desembarque;
l 1 terminal de integração;
l sinalização e iluminação pública;
l modernização das redes de água, esgoto, energia elétrica e telefonia; e
l bilhetagem eletrônica;
População beneficiada: 403.137 habitantes.

Elaboração dos autores.

2) As ações de institucionalização do processo de planejamento e gestão 
territorial e da mobilidade urbana, que consistiam na implantação do 
sistema de planejamento e gestão da RM de Porto Alegre e das AUs, 
com sua respectiva adequação ao suporte legal, e na elaboração de planos 
estratégicos de organização territorial e mobilidade urbana em conjunto 
com as esferas federal, regional e municipal em consonância com a política 
da Sehadur (quadro 52).
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QUADRO 52
Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional: ações de institucionalização do 
processo de planejamento e gestão territorial e da mobilidade urbana – PPA 2008-2011

Produto Descrição

Estrutura de apoio técnico 
aos Comitês de Bacias 
institucionalizadas

Plano de Desenvolvimento 
Regional (elaboração)

Programa de Ordenamento Territorial da Aulinor, em convênio com o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (Dnit) – Duplicação da BR-101:
l apoio aos municípios para o planejamento municipal;
l definição de diretrizes para o planejamento regional;
l fornecimento de base cartográfica digitalizada; e
l fornecimento de equipamentos de informática para georreferenciamento.
Fóruns de Secretários de Planejamento: criados na RMPA e nas aglomerações urbanas com vistas à compatibilização 
dos planos diretores municipais e ao estabelecimento e diretrizes de desenvolvimento metropolitano e regional.

Pitmurb (elaboração)

Plano Integrado de Transporte 
Rodoferroviário (elaboração)

Estudos de integração dos Transportes Coletivos na RM de Porto Alegre - Protocolo e acordo de cooperação com a 
Trensurb e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre:
l estudo de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte Público Coletivo da RM de Porto Alegre (2004-2006);
l pitmurb no âmbito da RM de Porto Alegre (2005-2009);
l projetos executivos para implantação do Sistema Integrado – próximos passos (2009-2010); e
l implantação das soluções e execução de obras (a partir de 2010).

Sistema de Planejamento 
e Gestão (reestruturação e 
implantação)

Sistema Metropolitano de 
Avaliação do Parcelamento do 
Solo (implantação)

Avaliação do parcelamento do solo:
l análise de projetos e realização de vistorias para emissão de Termo de Anuência Prévia de empreendimentos de 
   parcelamento do solo, conforme a legislação federal, assessoramento aos municípios e participação nos Conselhos de 
   Planos Diretores Municipais na RM de Porto Alegre PA.

Elaboração dos autores.

3) As ações de produção e qualificação de instrumentos para planejamento e 
gestão, que consistiam na produção de conhecimento e implantação de um 
sistema de administração de dados georreferenciados, qualificando a gestão 
e simplificando as rotinas. Capacitação dos gestores e técnicos municipais 
para compartilhar a gestão regional com a entidade estadual. Esta ação 
se desenvolverá por meio de três projetos: consolidação da informação, 
produção de conhecimento e repasse desse conhecimento na capacitação de 
agentes públicos (quadro 53).

QUADRO 53
Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional: ações de produção e qualificação de 
instrumentos para planejamento e gestão – PPA 2008-2011

Produto Descrição

Estudo socioeconômico e  
físico-territorial (elaboração)

Evento de capacitação de gestores 
municipais e regionais (realização)

Cursos de capacitação para elaboração de Planos Diretores e outros instrumentos de planejamento urbano:
l 21 Coredes participantes;
l 417 municípios;
l 11 instituições de ensino superior conveniadas;
l 17 cursos realizados;
l 243 municípios inscritos; e
l 542 alunos – gestores e técnicos municipais.

Sistema de informações e administração 
de dados georreferenciados 
(implantação)

Estruturação do banco de dados do parcelamento do solo:
l digitalização, georreferenciamento e monitoramento das informações dos processos de 
   anuência prévia, permitindo avaliar o processo de expansão urbana da RM de Porto Alegre.

Elaboração dos autores.

4) As ações de qualificação do SETM, que consistiam em realizar, em conjunto 
com prefeituras municipais, população usuária e empresas operadoras, a 
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racionalização e as melhorias operacionais no Sistema Metropolitano de 
Transporte, por intermédio da implantação de bilhetagem eletrônica, da 
renovação da frota, da revisão da política tarifária e da permanente avaliação 
dos serviços prestados no âmbito da RM de Porto Alegre e AUs (quadro 54).

QUADRO 54
Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional: ações de qualificação  
do SETM – PPA 2008-2011 

Produto Descrição

Ônibus com bilhetagem 
eletrônica (implantação)

Implantação dos sistemas de bilhetagem eletrônica:
l TEU Bilhete Metropolitano: empresas Expresso Guaíba, Vicasa, Transcal-Sul, Sogil, Soul, Viamão, Evel, Itapuã, Citral e 
   CMT, e linhas municipais de Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí;
l SIM: empresas Real e Central;
l implantação dos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica, TEU Bilhete Metropolitano e SIM:
l controle total da demanda e da oferta;
l integração tarifária;
l flexibilidade na política tarifária;
l redução do tempo de embarque; e
l segurança nos veículos, pela redução do manuseio de valores.

Ônibus da frota do SETM 
(renovação e modernização)

Programa de renovação da frota:
Objetivo: diminuir a idade média da frota de ônibus e incorporar novas tecnologias com aumento do conforto e 
qualidade do SETM.
Resultado: inclusão de 148 novos ônibus no primeiro semestre de 2008.

Projeto de reavaliação das 
concessões (elaboração)

SETM (gerenciamento e 
avaliação)

Gerenciamento e fiscalização dos sistemas de transportes da RM de Porto Alegre e das AUs:
l fiscalizações e blitzes no transporte por fretamento, nas empresas concessionárias, terminais e estações 
   rodoviárias;
l vistorias em garagens das concessionárias;
l gerenciamento do sistema de informações operacionais; e
l manutenção de serviço de atendimento ao usuário.

Sistema hidroviário de 
passageiros (implantação)

Licitação da concessão dos serviços dos Sistemas Hidroviários de Passageiros e elaboração de editais e realização de 
audiências públicas para a licitação das concessões dos sistemas hidroviários de passageiros entre:
l Guaíba e Porto Alegre;
l São Jerônimo e Triunfo; e
l Rio Grande e São José do Norte.

Elaboração dos autores.

O Programa Gaúcho de Saneamento teve como objetivo apoiar os municípios no 
sentido de atingir os índices crescentes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, com vistas à universalização dos 
serviços, mediante a implementação da Política Estadual de Saneamento. O programa 
previu ações regionalizadas de coleta e destino final de resíduos sólidos, permitindo a 
elaboração de planos diretores regionais para manejo de resíduos sólidos.

Entre essas ações de revisão do Plano Diretor de Resíduos Sólidos para RM de Porto 
Alegre, foi atribuída à Metroplan a implantação do Sistema Estadual de Resíduos Sólidos, 
além da produção de conhecimento e implantação de soluções alternativas sustentáveis 
em conjunto com a população usuária, setores produtivos e prefeituras municipais para 
a gestão de resíduos sólidos do estado (quadro 55).

O Programa Integrado de Habitação e Desenvolvimento Social visava ao 
atendimento às famílias de menor renda, com a construção de moradias, melhorias nas 
habitações, regularização fundiária, infraestrutura, ações educativas de convívio social 
e de geração de renda.
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QUADRO 55
Programa Gaúcho de Saneamento: implantação do sistema estadual de resíduos sólidos 
(PPA 2008-2011)

Produto Descrição

Assessoria na elaboração da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos 
(realização)

Política Estadual de Manejo de Resíduos Sólidos (Grupo de trabalho misto Sehadur/Metroplan):
l diagnóstico e propostas de gerenciamento de resíduos para o estado do Rio Grande do Sul.

Plano Diretor de Resíduos Sólidos da 
RM de Porto Alegre (revisão)

Política Estadual de Manejo de Resíduos Sólidos (Grupo de trabalho misto Sehadur/Metroplan):
l seleção de áreas para tratamento e disposição final de resíduos sólidos na RM de Porto Alegre;
l Plano Diretor de Resíduos Sólidos para a região; e
l diagnóstico e propostas de gerenciamento de resíduos para o estado do Rio Grande do Sul.

Plano Diretor de Resíduos Sólidos 
Regionais (elaboração)

Política Estadual de Manejo de Resíduos Sólidos (Grupo de trabalho misto Sehadur/Metroplan):
l alternativas regionais de gerenciamento de resíduos urbanos para a Aune.

Unidade de processamento e destino 
final de resíduos sólidos (implantação)

Construção de unidades de reciclagem de resíduos sólidos e assessoramento a cooperativas de catadores:
l período 2003-2006: 4 municípios, R$ 518 mil; e
l período 2007-2008: 4 municípios, R$ 376 mil.

Elaboração dos autores.

A ação desenvolvida pela Metroplan junto a Sehadur foi de apoio técnico na 
formulação e execução de programas, pelo fornecimento de assessoria técnica e 
estabelecimento de termos de cooperação técnica, visando à integração de conhecimentos 
para a promoção de ações de regularização fundiária e ao reassentamento em áreas 
prioritariamente do estado e localizadas na região metropolitana e aglomerados urbanos 
do Rio Grande do Sul.

PPA 2012-2015

Neste PPA, foi atribuído à Metroplan, que já estava vinculada a outra secretaria de obras, 
o Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e 
Municipal, com o objetivo de viabilizar e implementar o processo de planejamento 
e gestão de ações estratégicas que objetivem tanto a organização quanto o desenvolvimento 
metropolitano, regional e das regiões hidrográficas, viabilizar o apoio técnico às ações 
de planejamento de interesse dos municípios (quadro 56).

QUADRO 56
Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e 
Municipal (PPA 2012-2015)

Ação Produto

Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela Metroplan.
Implantar o sistema de controle para o aperfeiçoamento das estruturas internas de arrecadação 
da instituição; e externas, com a realização de convênios com a Secretaria Estadual da Fazenda.

Sistema de controle de gestão de recursos 
financeiros (implantação)

Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana:
- Implantar o sistema e o suporte institucional para o Planejamento e Gestão da RM de 
   Porto Alegre e AUs;
- Apoio e assessoramento às prefeituras municipais com vistas ao planejamento regional;
- Elaboração de planos integrados e compatibilização das ações das esferas municipal, 
   estadual e federal, em consonância com a proposta de atuação da SOP; e
- Planejamento e execução da governança na implantação de equipamentos 
  urbanos de caráter regional, em especial as ações referentes à Copa 2014.
Envolvendo:
- apoio da estruturação do Sistema de Planejamento Metropolitano e das AUs;
- implantação do escritório da Ausul;
- realização do Plano de Desenvolvimento Regional da RM de Porto Alegre e das AUs;
- implantação do Sistema Metropolitano de Avaliação do Parcelamento do Solo;
- realização do Plano Integrado Rodoferroviário; e
- implantação das diretrizes para ocupação ao longo de rodovias e ainda a realização do projeto 
   Orlas Metropolitanas.

Diretriz de ocupação ao longo de rodovia 
(estabelecimento)
Escritório regional atual (qualificação)
Escritório regional (implantação)
Plano Regional de Desenvolvimento (elaboração)
Plano Rodoferroviário (realização)
Projeto Orlas Metropolitanas (realização)
Sistema de planejamento (estruturação)
Sistema de avaliação do parcelamento do solo 
(implantação)

(Continua)
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(Continuação)

Ação Produto

Produção de qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional:
- produzir conhecimento necessário à implantação de um sistema de administração de dados 
   georreferenciados, que permita a gestão e simplificação das rotinas.
Envolvendo a capacitação de gestores e técnicos municipais para compartilhar da gestão regional, 
qualificando o espaço urbano e o meio ambiente.

Curso de capacitação de gestor municipal 
(realização)
Promoção Regional da Organização para o 
Planejamento (conclusão)

Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana:
- elaborar estudos, projetos, propostas e obras de infraestrutura urbana nas áreas de interesse 
  social identificadas nos Planos Municipais de Desenvolvimento, ou decorrentes de propostas de 
  integração regional, buscando a inclusão social, a recuperação de áreas degradadas e a melhoria 
  da mobilidade na RM de Porto Alegre e nos AUs.
Envolvendo:
- mapeamento de áreas de risco;
- realização de projetos de engenharia para vias de circulação;
- pavimentação de vias de circulação do transporte coletivo;
- pavimentação de avenidas metropolitanas;
- projeto e a implantação da avenida do Litoral; e
- duplicação das avenidas urbanas e ainda a qualificação da linha de trem da Aune.

Avenida do Litoral - projeto final engenharia
(realização)
Avenida do Litoral
(pavimentação)
Avenida Metropolitana Leste  
(pavimentação)
Duplicação das avenidas Protásio Alves e Caminho 
do Meio (implantação)
Estudo de concepção da avenida Metropolitana 
oeste (realização)

Promoção do Desenvolvimento da Mobilidade Urbana da RM de Porto Alegre e AUs do RS:
- realizar estudos e implantar planos e projetos de mobilidade urbana; e
- realizar trabalhos de supervisão, análise, adequação e detalhamento de projetos de mobilidade 
  urbana e também os serviços e operações relacionadas à fiscalização do sistema de transportes 
  coletivo metropolitano e melhoria do atendimento aos seus usuários.
Envolvendo:
- sistema de transporte metropolitano por municípios integrantes do Pitmurb;
- grupo executivo de implantação do metrô;
- adequação do sistema de transporte metropolitano;
- supervisão da adequação do Projeto de Integração do Sistema de Transportes Metropolitano - 
  região Norte;
- coordenação técnica e fiscalização dos projetos de Infraestrutura em corredores exclusivos para 
  ônibus - PAC 2;
- projeto de adequação do sistema integrado de transporte metropolitano articulado à hidrovia;
- estudo de viabilidade técnica e econômica para o transporte hidroviário POA-Triunfo  e da 
   avenida Perimetral Metropolitana;
- ampliação da fiscalização;
- reestruturação do Serviço de Análise de Acordos e Convenções Coletivas (SAAC);
- elaboração do Projeto de Estruturação do Mobiliário Urbano;
- elaboração do Projeto de Mapeamento e Cadastramento de Itinerários das linhas 
   Metropolitanas; e
- elaboração de mapeamento no QGIS – Quantun Gis, e o cadastramento e levantamento da 
situação do mobiliário urbano.

Centro de controle e monitoramento do transporte 
coletivo (projeto e implementação)
Estudo de impacto regional no sistema de 
transporte público na região do Aglomerado da 
Serra (supervisão e renovação)
Estudo de viabilidade técnica e econômica para 
transporte hidroviário (elaboração)
Estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental da avenida Perimetral Metropolitana 
(elaboração)
Fiscalização da frota de veículos do transporte 
coletivo de passageiros (realização)
Interoperabilidade bilhetagem eletrônica 
(implantação)
Mapeamento e cadastramento dos itinerários 
de linhas de transporte coletivo – Sistema de 
Informações Geográfico (SIG) (realização)
Pesquisa Domiciliar Origem Destino – Edom 
(realização)
Projeto Mobiliário Urbano e de Comunicação Visual 
do Sistema de Transporte Coletivo (elaboração)
Projetos de Infraestrutura municipal para transporte 
coletivo por ônibus e por bicicleta e infraestrutura 
sobre trilhos - PAC 2 (realização)
Projetos do Sistema de Transporte Metropolitano 
Pitmurb, Rodoviário, Hidroviário e Ferroviário 
Detalhados (adequação e implementação)

Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RM de Porto Alegre e AUs do 
estado:
- promover informações consistentes e estudos básicos; e
- buscar recursos administrativos e financeiros.
Observações:
Quanto às condições sociais, há necessidade de melhorar, por meio da geração de emprego e 
renda para as populações carentes.
Nas questões ambientais, não se pode deixar de observar o estabelecido no Plano de Governo, 
que trata da natureza educativa, a intervenção nas áreas de risco e a criação da Agência das 
Águas.
A ação envolverá a implantação do Sistema de Informações Socioeconômicas e de dados 
Georreferenciados da RM de Porto Alegre; a conclusão do Atlas Social na região e AUs; a 
construção de galpões de reciclagem; o fomento e o apoio à instalação de cooperativas e 
associações de recicladores de lixo; a elaboração do Plano Diretor dos Resíduos Sólidos; a 
Intervenção em áreas de risco; a implantação de Ecoparque; a recuperação de áreas degradadas; 
e a implantação da Agencia das Águas.

Agência das Águas (implantação)
Área degradada (recuperação)
Atlas social (conclusão)
Cooperativa e associação de recicladores de lixo 
(instalação)
Ecoparque (implantação)
Galpão de reciclagem (construção)
Intervenção em área de risco (realização)
Plano Diretor de Resíduos Sólidos (elaboração)
Proposta de desenvolvimento econômico 
(realização)
Sistema de informações (implantação)

Elaboração dos autores.

5.3.2 Execução físico-financeira

PPA

No PPA 2008-2011, em termos de dotação orçamentária, o valor total para o Programa 
de Desenvolvimento Urbano e Regional foi de R$ 73.824.330, sendo R$ 11.367.191 
em despesas correntes e R$ 62.457.139 em despesas de capital. Os valores das ações por 
programas, atribuídos a Metroplan são apresentados na 14.
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TABELA14
Metroplan (PPA 2008-2011)

Programa/ação R$ 

Desenvolvimento Urbano e Regional 73.824.330

Ações Integradas de Infraestrutura Urbana 63.379.536

Institucionalização do Processo de Planejamento e Gestão Territorial e da Mobilidade Urbana   2.640.000

Produção e Qualificação de Instrumentos para o Planejamento e Gestão   4.022.397

Qualificação do SETM   3.782.397

Programa Gaúcho de Saneamento

Implantação do Sistema Estadual de Resíduos Sólidos 36.097.904

Programa Integrado de Habitação e Desenvolvimento Social

Apoio Técnico na Formulação e Execução dos Programas da Sehadur        969.500

Fonte: PPA 2008-2011.

Em termos da dotação orçamentária disposta para Programa Estadual de Planejamento 
e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal, no PPA 2012-2015, o valor 
total foi de R$ 47.877.823, sendo R$ 10.623.530 em despesas correntes e R$ 7.254.093 
em despesas de capital (tabela 15).

TABELA 15
Metroplan (PPA 2012-2015)

Programa/ação R$

Programa estadual de planejamento e desenvolvimento metropolitano, regional e municipal 47.877.823

Aperfeiçoamento da gestão dos recursos financeiros arrecadados pela Metroplan      652.287

Aperfeiçoamento do processo de gestão territorial e mobilidade urbana   7.399.462

Produção e qualificação de instrumentos para o planejamento e a gestão regional      910.379

Promoção das ações integradas de infraestrutura urbana 20.458.125

Promoção do desenvolvimento da mobilidade urbana da RM de Porto Alegre e AUs do Rio Grande do Sul 10.779.636

Promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental da RM de Porto Alegre e AUs do estado   7.677.734

Fonte: PPA 2012-2015.

LOA

Em 2011, na LOA nº 13.574 de 20 de dezembro de 2010, a dotação orçamentária para 
a Metroplan somou R$ 36 milhões, sendo R$ 15,9 milhões para as despesas de pessoal 
e encargos, R$ 4,2 milhões em despesas correntes e R$ 16,8 milhões em investimentos 
(tabela 16).

TABELA 16
Dotação orçamentária para a Metroplan – LOA no 13.574/2010

Rubrica/fonte de recursos
Metroplan - LOA 2011 (R$)

Pessoal e encargos sociais Despesas correntes Investimentos Total

Total (A+B+C) 15.894.400 4.277.861 16.785.762 36.958.023 

A - Tesouro-Livres 15.614.400 1.974.600 12.085.855 29.674.855 

   Transferências a municípios    250.000 11.985.855 12.235.855 

   Aplicações diretas 15.614.400 1.724.600      100.000 17.439.000 

B - Próprios da Fundação      280.000 2.261.500   4.699.907   7.241.407 

   Transferências a municípios     1.500.000   1.500.000 

   Aplicações diretas      280.000 2.261.500   3.199.907   5.741.407 

C - Convênios        41.761          41.761 

Aplicações diretas        41.761          41.761 

Fonte: LOA 2011.
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Quando estava vinculada à Secretaria de Habitação, a Metroplan desenvolveu dois 
programas: o Programa Gaúcho de Saneamento e Programa de Desenvolvimento Urbano 
e Regional, que somaram R$ 18.536.182 do total do orçamento anual.

No Programa Gaúcho de Saneamento foram desenvolvidas as ações de gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos, que consistia na execução do sistema integrado de disposição 
de resíduos, com a elaboração de gerenciamento integrado para as AUs, capacitação técnica, 
mobilização e conscientização ambiental, e realização estudos básicos em vista a tomada 
de decisão, e o apoio às associações de catadores e assessoramento aos municípios. Para 
esta ação, foi previsto um orçamento de R$ 1,750 milhão, com R$ 250 mil em despesas 
correntes e R$ 1,500 milhão de investimentos transferidos aos municípios (tabela 17).

TABELA 17
Programa Gaúcho de Saneamento e Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional 
(LOA 2011)

Rubrica/fonte de recursos
Metroplan - LOA 2011 (R$)

Despesas correntes Investimentos Total

Total dos programas 2.149.464 16.386.718 18.536.182 

Programa Gaúcho de Saneamento    250.000   1.500.000   1.750.000 

Gerenciamento integrado de resíduos sólidos    250.000   1.500.000   1.750.000 

   Tesouros - Livres    250.000   1.500.000   1.750.000 

      Transferências a municípios    250.000   1.500.000   1.750.000 

Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional 1.899.464 14.886.718 16.786.182 

Institucionalização do planejamento, gestão territorial e mobilidade urbana      94.464          94.464 

   Próprios da Fundação      52.703        52.703 

      Aplicações diretas      52.703          52.703 

   Convênios      41.761         41.761 

      Aplicações diretas      41.761          41.761 

Qualificação do SETM 1.265.000   1.265.000 

   Próprios da Fundação 1.265.000   1.265.000 

      Aplicações diretas 1.265.000     1.265.000 

Ações integradas de infraestrutura urbana     4.450.863   4.450.863 

   Tesouros - Livres        150.000      150.000 

      Transferências a municípios        100.000      100.000 

      Aplicações diretas          50.000        50.000 

   Próprios da Fundação     4.300.863   4.300.863 

      Transferências a municípios     1.500.000   1.500.000 

      Aplicações diretas     2.800.863   2.800.863 

Construção de corredores de ônibus          50.000        50.000 

   Próprios da Fundação          50.000        50.000 

      Aplicações diretas          50.000        50.000 

Agência de Região Hidrográfica      50.000          50.000 

   Tesouros - Livres      50.000          50.000 

      Aplicações diretas      50.000          50.000 

Capacitação para agentes de desenvolvimento municipal e regional    300.000        300.000 

   Tesouros - Livres    300.000        300.000 

      Aplicações diretas    300.000        300.000 

Asfalto nas ruas   10.385.855 10.385.855 

   Tesouros - Livres   10.385.855 10.385.855 

      Transferências a municípios   10.385.855 10.385.855 

Estudos e projetos complementares ao processo de planejamento    190.000        190.000 

   Tesouros - Livres    190.000        190.000 

      Aplicações diretas    190.000        190.000 

Fonte: LOA 2011.
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O orçamento para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Regional totalizou 
R$ 16.786.182 e foram desenvolvidas as ações apresentadas a seguir.

1) Institucionalização do planejamento, gestão territorial e mobilidade urbana, 
que tratava da implantação de um sistema de planejamento e gestão para 
a RM de Porto Alegre e para as AUs, com sua respectiva adequação ao 
suporte legal, com a elaboração de planos estratégicos de organização 
territorial e de mobilidade urbana, em conjunto com as esferas federal, 
regional, municipal e em consonância com a política da Sehadur. Para esta 
ação foram orçados R$ 94.464.

2) Qualificação do SETM, ações voltadas para a racionalização e melhora 
operacional do sistema de transportes no âmbito da RM de Porto Alegre e 
AUs, somando R$ 1.265.000 do orçamento anual.

3) Ações integradas de infraestrutura urbana, para as quais foi previsto um 
orçamento de R$ 4.450.863 em investimentos, e consistiu na elaboração de 
projetos, execução de obras e serviços de engenharia em áreas de interesse 
social identificadas nos planos municipais de desenvolvimento ou por meio 
de projetos de integração regional.

4) Construção de corredores de ônibus, que consistiu na execução de obras 
do corredor de ônibus e estações de embarque e desembarque no eixo da 
avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no município de Porto Alegre, somando 
R$ 50.000 em investimentos.

5) Agência de região hidrográfica, com despesas correntes orçadas no valor de 
R$ 50.000, que consistiu na execução de estudos e ações para implantação 
de instrumentos de gestão de recursos hídricos, no sentido de propiciar 
aos comitês de bacias da região do Guaíba condições de implementar 
intervenções de suporte técnico na sua área geográfica de atuação.

6) Capacitação para agentes de desenvolvimento municipal e regional, que 
somou R$ 300.000 em despesas correntes e consistiu em capacitar pessoal 
para atuar em áreas de desenvolvimento municipal e regional.

7) Asfalto nas Ruas, formulação e aplicação de critérios para a definição 
dos trechos a serem pavimentados, mediante a elaboração de termos de 
referência, contratação de projetos de engenharia, e realização de obras 
de pavimentação, com acompanhamento e fiscalização. Sendo destinada a 
esta ação R$ 10.385.855, em investimentos transferidos aos municípios.

8) Estudos e projetos complementares ao processo de planejamento, que 
somou R$ 190.000, e consistiu na continuidade dos estudos e projetos 
complementares ao plano diretor municipal, em conformidade com o 
Estatuto das Cidades.

Das ações previstas no orçamento de 2011, quatro envolveram mais diretamente 
a RM de Porto Alegre e/ou seus municípios integrantes, totalizando R$ 1.459.464: a 
institucionalização do planejamento, gestão territorial e mobilidade urbana (R$ 94.464), 
a qualificação do SETM (R$ 1,265 milhão), a construção de corredores de ônibus 
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em Porto Alegre (R$ 50 mil) e a agência de região hidrográfica, na região do Guaíba 
(R$ 50 mil).

Em 2012, na LOA no 13.844 de 7 de dezembro de 2011, a dotação orçamentária 
para a Metroplan somou R$ 27,7 milhões, sendo R$ 13,1 milhões para as despesas 
de apoio administrativo, R$ 6 milhões para encargos especiais e R$ 8,5 milhões para 
o Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e 
Municipal, contabilizando R$ 16,6 milhões em despesas de pessoal e encargos, R$ 3,08 
milhões em despesas correntes e R$ 8,04 milhões em investimentos (tabela 18).

TABELA 18
LOA no 13.844/2011: dotação orçamentária para a Metroplan

Rubrica/fonte de recursos
Metroplan - LOA 2012 (R$ 1,00)

Pessoal e encargos sociais Despesas correntes Investimentos Total

Total (A+B+C) 16.644.982 3.078.840 8.036.067 27.759.889 

A - Tesouro-Livres 16.644.982 1.668.842 2.442.056 20.755.880 

   Transferências a municípios       86.820 2.371.656   2.458.476 

   Aplicações diretas 16.604.648 1.582.022      50.000 18.236.670 

   Transferência intragovernamental        40.334      20.400        60.734 

B - Próprios da Fundação 1.360.717 5.594.011   6.954.728 

   Transferências a municípios  4.023.818   4.023.818 

   Aplicações diretas   1.360.717 1.570.193   2.930.910 

C - Convênios        49.281          49.281 

   Aplicações diretas        49.281          49.281 

Fonte: LOA 2012.

O total para o Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, 
Regional e Municipal foi distribuído nas nove ações que se seguem (tabela 19).

1) Institucionalização do planejamento, gestão territorial e mobilidade 
urbana, que consistiu na implantação do sistema e suporte institucional 
para o planejamento e gestão da RM de Porto Alegre e AUs, mediante a 
elaboração de planos integrados, compatibilizados com as ações das esferas 
estadual e municipal, em consonância com a proposta de atuação da 
Secretaria de Obras. As ações somaram R$ 84,281 mil, sendo R$ 35 mil em 
recursos próprios da Metroplan e R$ 49,281 mil em recursos provenientes 
de convênios.

2) Qualificação do SETM, que somou R$ 1.197.468, sendo R$ 847.468 
em investimentos, e consistiu na realização de estudos e implantação de 
planos e projetos de mobilidade urbana, em função da racionalização e 
melhora operacional.

3) Ações Integradas de Infraestrutura Urbana, que consistiu na elaboração de 
estudos, projetos, propostas e obras de infraestrutura urbana em áreas 
de interesse social identificadas nos planos municipais de desenvolvimento, 
ou decorrentes de propostas de integração regional, em função da inclusão 
social, da recuperação de áreas degradadas e da melhoria da mobilidade na 
RM de Porto Alegre e nos aglomerados urbanos, somando R$ 4.671.616, 
com investimentos de R$ 3,351 milhões transferidos aos municípios.
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4) Agência de região hidrográfica, que somou R$ 50 mil em despesas correntes, 
e consistiu na execução de estudos e ações para implantação da agência de 
bacias hidrográficas da região do Guaíba.

5) Sistema de controle de arrecadação, que visou ao aperfeiçoamento das 
estruturas internas de arrecadação da instituição e externas, por meio da 
realização de convênios com a Secretaria Estadual da Fazenda, no total de 
R$ 50 mil em despesas correntes.

6) Capacitação de gestores e técnicos municipais, no valor de R$ 70,613 mil em 
despesas correntes, que consistiu na produção de conhecimento necessário 
à implantação de um sistema de administração de dados georreferenciados, 
para a qualificação da gestão e simplificação das rotinas.

7) Promoção do desenvolvimento da RM de Porto Alegre e das AUs do estado, 
que somou R$ 310 mil, com R$ 250 mil em investimentos transferidos 
aos municípios, e visava ao desenvolvimento de trabalhos técnicos e a 
operações para: a implantação do sistema de informações socioeconômicas 
e de dados georreferenciados da RM de Porto Alegre; a conclusão do atlas 
social na região e AUs; a construção de galpões de reciclagem; o fomento 
e apoio à instalação de cooperativas e associações de reciclagem de lixo; a 
elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos; a intervenção em áreas de 
risco, a implantação de ecoparque; a recuperação de áreas degradadas; e a 
implantação da agência das águas.

8) Ações integradas de infraestrutura urbana, que consistiram na elaboração 
de estudos, projetos, propostas e obras de infraestrutura urbana em áreas de 
interesse social. Essas áreas foram identificadas nos planos municipais de 
desenvolvimento ou decorreram de propostas de integração regional, em 
função da inclusão social, da recuperação de áreas degradadas e da melhoria da 
mobilidade na RM de Porto Alegre e nos aglomerados urbanos. Foram incluídas 
também demandas oriundas da participação popular. O investimento total na 
ação somou R$ 520 mil, que foram transferidos aos municípios.

9) Gerenciamento integrado de resíduos sólidos, que visou ao desenvolvimento 
de trabalhos técnicos e operações para: implantação do sistema de 
informações socioeconômicas e de dados georreferenciados, com a conclusão 
do atlas social da RM de Porto Alegre e das AUs; construção de galpões de 
reciclagem, com o fomento e apoio à instalação de cooperativas e associações 
de reciclagem de lixo; elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos; 
intervenção em áreas de risco e implantação de ecoparque; recuperação de 
áreas degradadas e implantação da agência das águas; e demandas oriundas 
da participação popular. Essa ação totalizou R$ 1.438.476 com R$ 86,820 
mil em despesas correntes e R$ 1.351.656 em investimentos transferidos 
aos municípios.
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TABELA 19
Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e 
Municipal (LOA 2012) 

Rubrica/fonte de recursos
Metroplan - LOA 2012 (R$)

Despesas correntes Investimentos Total

Programa Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Metropolitano, 
Regional e Municipal 1.056.714 7.435.740 8.492.454 

Institucionalização do planejamento, gestão territorial e mobilidade urbana      49.281      35.000      84.281 

Próprios da Fundação        35.000      35.000 

Aplicações diretas        35.000      35.000 

Convênios      49.281        49.281 

Aplicações diretas      49.281        49.281 

Qualificação do SETM    350.000    847.468 1.197.468 

Próprios da Fundação    350.000    847.468 1.197.468 

Transferências a municípios      672.818    672.818 

Aplicações diretas    350.000    174.650    524.650 

Ações integradas de infraestrutura urbana    240.000 4.431.616 4.671.616 

Tesouros - Livres    240.000    250.000    490.000 

Transferências a municípios    250.000    250.000 

Aplicações diretas    240.000      240.000 

Próprios da Fundação   4.181.616 4.181.616 

Transferências a municípios 3.351.000 3.351.000 

Aplicações diretas      830.616    830.616 

Agência de região hidrográfica      50.000        50.000 

 Tesouros - Livres      50.000        50.000 

Aplicações diretas      50.000        50.000 

Sistema de controle de arrecadação      50.000        50.000 

Próprios da Fundação      50.000        50.000 

Aplicações diretas      50.000        50.000 

Capacitação de gestores e técnicos municipais      70.613       70.613 

Tesouros - Livres      70.613        70.613 

Aplicações diretas      70.613        70.613 

Promoção do desenvolvimento da RM de Porto Alegre e das AUs do estado      60.000    250.000    310.000 

Tesouros - Livres      60.000    250.000    310.000 

Transferências a municípios      250.000    250.000 

Aplicações diretas      60.000        60.000 

Promoção do desenvolvimento da mobilidade urbana na RM de Porto 
Alegre e aglomerações    100.000      100.000 

Tesouros - Livres    100.000      100.000 

Aplicações diretas    100.000      100.000 

Ações integradas de infraestrutura urbana    520.000    520.000 

Tesouros - Livres      520.000    520.000 

Transferências a municípios      520.000    520.000 

Gerenciamento integrado de resíduos sólidos      86.820 1.351.656 1.438.476

Tesouros - Livres      86.820 1.351.656 1.438.476

Transferências a municípios      86.820 1.351.656 1.438.476

Fonte: LOA 2012.
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Na Secretaria de Turismo, no Programa Conheça o Rio Grande, na ação de 
potencialização do turismo de negócios e eventos na RM de Porto Alegre, que consistiu 
no apoio a criação de negócios e eventos nacionais e internacionais, em 2012, foram 
orçados R$ 139,330 mil. No Programa de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
(Prodetur), na ação denominada Consórcio Turístico da RM de Porto Alegre, que 
consistiu na viabilização de um consórcio turístico metropolitano e de investimentos 
para a infraestrutura básica e turística, foram previstos R$ 3 milhões no orçamento 
anual em 2012.

Em 2012, das nove ações desenvolvidas no Programa Estadual de Planejamento 
e Desenvolvimento Metropolitano, Regional e Municipal, sete estavam relacionadas 
à RM de Porto Alegre: a institucionalização do planejamento, gestão territorial e 
mobilidade urbana, que consistia na implantação do sistema e suporte institucional 
para o planejamento e gestão (R$ 84,281 mil); a qualificação do SETM, (R$ 1.197.468); 
as ações integradas de infraestrutura urbana, com a melhoria da mobilidade na 
(R$ 4.671.616); a agência de região hidrográfica, na região do Guaíba, (R$ 50 mil); a 
promoção do desenvolvimento da RM de Porto Alegre e das AUs do estado (R$ 310 
mil); as ações integradas de infraestrutura urbana, com a melhoria da mobilidade na 
região (R$ 520 mil); e o gerenciamento integrado de resíduos sólidos (R$ 1.438.476). 
Somando os dois programas da Secretaria do Turismo, relacionados diretamente à RM 
de Porto Alegre (R$ 3.139.330), chega-se a R$ 10.891.171 do orçamento anual do 
estado em ações voltadas para a região, com a ressalva que algumas das ações foram 
também voltadas para as AUs.

6 AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA

Esta seção apresenta a análise e reflexão sobre o arranjo institucional de gestão 
metropolitana na RM de Porto Alegre, enfocando suas principais características e os 
principais atores envolvidos, no sentido de examinar as potencialidades e limitações 
para a governança metropolitana nesse espaço. Assim, buscou-se investigar, a partir das 
questões centrais, qual a importância do arranjo institucional de gestão metropolitana, 
o que caracteriza um “bom” arranjo e se a existência de um “bom” desenho institucional 
garante a qualidade da gestão e da governança metropolitana.

6.1 Impactos do arranjo institucional

6.1.1 Arranjo formal ou institucionalizado

Considerando o fato de o arranjo institucionalizado da RM de Porto Alegre ser ainda 
recente (criado e regulamentado em 2011-2012), cabe avaliar alguns pontos sobre a 
concepção deste desenho institucional.

O debate sobre a necessidade de um arranjo institucional, assim como a percepção 
de inoperância do arranjo anterior teve origem na esfera municipal, dada a iniciativa da 
Granpal. No processo decisório sobre esse arranjo, realizado em uma câmara temática 
específica, criada no âmbito estadual junto ao CDES, surgiu o impasse entre as formas 
de consórcio metropolitano, ou conselho deliberativo presidido pelo governador, de 
acordo com o disposto na CE/1989.
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Em um comparativo das agendas metropolitanas propostas pela Granpal e pela 
Câmara Temática do Desenvolvimento Metropolitano no CDES, em relação à questão 
do arranjo institucional de gestão e a governança metropolitana, ocorreram muitos 
pontos de convergência e pontos de tensão, especialmente, quanto à distribuição de 
poderes (quadro 57).

QUADRO 57
Governança – planejamento metropolitano: comparativo das agendas metropolitanas 
CDES/Granpal (2010 e 2011)

CDES (eixo governança metropolitana e  
desenvolvimento territorial)

Granpal (eixo governança regional)

l criação do Conselho Metropolitano, conforme disposto 
   na CE/1989, Artigos 16, 17 e 18;
l fortalecimento da Metroplan;
l apoio e desenvolvimento de formas de gestão 
   intermunicipal existentes;
l acesso aos bens do patrimônio do estado;
l debate sobre a criação de um fundo de desenvolvimento, 
   de uma agência metropolitana e sobre a formação de 
   consórcios intermunicipais;
l discussão sobre a criação de um observatório 
   metropolitano.
l diretrizes do PPA e do Plano Diretor da RM de Porto 
   Alegre e harmonização dos planos diretores municipais; e
l debate sobre regionalização da RM de Porto Alegre.

l criação de um conselho metropolitano que possa gerenciar políticas para a RM de Porto 
    Alegre, priorizando investimentos em políticas públicas de consórcio intermunicipal regional;
l implementação de forma prioritária dos projetos de impacto regional, legitimados por 
   meio de um planejamento estratégico regional aprovado pelo Conselho Metropolitano 
   visando à resolução dos problemas estruturais da RM de Porto Alegre que afetam mais 
   de 37,3% da população gaúcha, conforme estimativa do IBGE, em 2010;
l fortalecimento da Metroplan, como órgão de assessoramento técnico, gestão e de 
   planejamento metropolitano, redefinindo suas competências, focadas na RM de Porto Alegre;
l apoio e fortalecimento das formas de gestão intermunicipal existentes: Granpal, conselhos 
   regionais, comitês de bacias, fóruns regionais, consórcios regionais, entre outros; e
l disponibilização aos municípios, bens do patrimônio do estado adequados ao atendimento 
   das políticas públicas municipais, estaduais e federais, bem como os bens dominicais, 
   que possam ser utilizados pela gestão municipal.

Fonte: Agenda Metropolitana 2011-2014 (Granpal) e Relatório de Concertação/Câmara Temática do CDES.

Elaboração dos autores.

Na agenda da Granpal, a governança foi apresentada como o primeiro eixo, com 
a denominação de governança regional. Na agenda do CDES, a governança aparece no 
último eixo, enquanto o primeiro eixo foi destinado a questões sobre o planejamento 
territorial e o desenvolvimento econômico. As duas agendas julgavam necessária a criação 
de um Conselho Metropolitano para a RM de Porto Alegre e frisavam a importância da 
existência de um arranjo institucional para a região, contudo, nas propostas oferecidas, 
esse Conselho se distinguia em termos da distribuição de poderes. Enquanto a Granpal 
entendia a criação de um conselho em função do gerenciamento de políticas públicas 
de consórcios, o CDES buscava por um conselho deliberativo presidido pela esfera 
estadual, e com possibilidade de gerenciamento por meio de uma agência metropolitana, 
apoiada por um fundo e um observatório metropolitano. Nas duas agendas havia o 
reconhecimento da existência e importância de outras formas de gestão intermunicipais 
na RM de Porto Alegre, que foram especificadas de forma clara na agenda da Granpal.

Em termos de planejamento metropolitano, no eixo governança, a Granpal 
propunha a elaboração de um planejamento estratégico regional visando à implementação 
prioritária de projetos, enquanto o CDES, em relação ao planejamento, apresentava uma 
proposta baseada em diretrizes para o PPA e o Plano Diretor da RM de Porto Aleger, 
com a harmonização dos planos diretores municipais e também a necessidade de debater 
a regionalização da região, em função da não homogeneidade do território.

Em relação ao órgão metropolitano e regional, ambas as agendas consideravam 
a necessidade do fortalecimento da Metroplan. A Granpal, porém, propunha esse 
fortalecimento em função de a Fundação se caracterizar como órgão de assessoramento 
técnico, de gestão e de planejamento metropolitano, com a necessidade de uma 
redefinição de suas atribuições, a fim de voltar para as questões metropolitanas.  
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Por final, ambas as agendas enxergavam a possibilidade do acesso aos bens do patrimônio 
do estado como solução para a concretização de políticas públicas metropolitanas.

Dessa maneira, o formato concebido para o CDM pode ser considerado como 
intermediário entre as duas propostas, em que a criação do GGM junto à Metroplan se 
apresentou como a alternativa mais viável, uma vez que a criação de uma nova agência 
demandaria muitos esforços.

O atual arranjo, instituído legalmente para gestão da RM de Porto Alegre, composto 
pelo CDM e pelo GGM, esse último instalado junto à Metroplan, de modo geral, nos 
termos definidos em lei, busca agregar as três esferas de governo – federal, estadual e 
municipal – e incluir a participação da sociedade civil nas decisões sobre as políticas 
públicas metropolitanas.

De acordo com a legislação, no Pleno do CDM, caracterizado como espaço decisório, 
em termos das relações federativas, há espaço para participação de três ministérios, seis 
secretarias de estado e (atualmente) os 32 prefeitos dos municípios da região. Em relação 
à sociedade civil, há espaço para participação de seis representantes com direito a voto 
e de cinco convidados sem direito a voto.

Os convidados da esfera federal estão relacionados às questões pertinentes à gestão 
metropolitana. Entretanto, ressalta-se que a esfera federal não possui direito a voto nas 
decisões, podendo apenas participar e acompanhar o debate sobre as questões da RM 
de Porto Alegre, e ainda não houve a efetividade dessa participação, considerando as 
reuniões do Pleno que foram realizadas em 2012, fazendo-se a ressalva quanto à criação 
recente do Conselho.

Entre as secretarias de estado representadas no Pleno do CDM, três estão relacionadas 
diretamente com relevantes Fpics da RM de Porto Alegre, a Sehabs, a Seinfra e a SOP; 
duas secretarias integrantes estão relacionadas a funções pertinentes ao desenvolvimento 
da região: a Sema, e a Seplag, que responde pelo planejamento, gestão e coordenação 
orçamentária e da execução das políticas públicas.

A Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas também se mostra 
alinhada com o propósito do CDM, uma vez que articula as relações federativas 
entre o governo do estado e os governos municipais, no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento da gestão municipal em termos de projetos e programas e captação 
de recursos.

Em relação à representação da sociedade civil no Pleno do CDM, encontram-se 
dois representantes de uma mesma instituição federal, a UFRGS, dois representantes de 
instituições de abrangência estadual, a Agência de Desenvolvimento Polo-RS e o Senge, 
e um representante de uma instituição voltada para esfera local, o Idhes. Ressalta-se que 
esses representantes, conforme indica a legislação, também são ou foram conselheiros 
do CDES e dos Coredes. Nesse sentido, alguns representantes, em especial da UFRGS 
e o Senge, sobressaem do ponto de vista de suas capacidades técnicas, notório saber e 
engajamento. No caso da Polo-RS, que está voltada para as questões do desenvolvimento, 
a percepção é de um maior alinhamento à representação das demandas da iniciativa 
privada, e, no caso do Idhes, dado o perfil dessa instituição e o seu caráter local, a 
percepção é que seria mais alinhada, em certa medida, com a representação dos interesses 
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difusos da população. Entretanto, conforme a legislação, há espaço para participação de 
mais cinco convidados (sem direito a voto) da sociedade civil.

Considerando a participação efetiva no Conselho, na 2a Reunião do Pleno, em 
novembro de 2012, foi registrada a presença do governador do estado, de sete prefeitos 
e sete representantes dos prefeitos, cinco secretários de estado e quatro representantes da 
sociedade civil. Podendo-se justificar a ausência dos prefeitos, dado o período pós-eleições 
municipais de 2012, em que alguns não foram reeleitos ou não reelegeram sucessores. 
Entre os secretários de estado, houve apenas ausência do representante de uma secretaria.

As pautas discutidas nas reuniões da diretoria executiva do CDM estiveram 
relacionadas a questões de ordem da estruturação administrativa e financeira do 
Conselho, com a elaboração do regimento interno e a criação do FDM aos debates 
sobre o Planejamento Estratégico e o Plano Diretor Metropolitano. Foram discutidas 
também questões referentes aos problemas metropolitanos de ordem prática, como a 
construção da via RS-010, nos termos de uma PPP, a construção de um novo aeroporto, 
a integração dos sistemas de transporte e a gestão partilhada de recursos hídricos. Os 
debates, em geral, foram voltados para a busca da construção de consensos entre os 
diferentes segmentos que compõem o CDM, o setor público das esferas estadual e 
municipais e a sociedade civil organizada.

O regimento interno do CDM foi elaborado por um grupo de trabalho criado 
com o apoio do GGM e discutido com representações das prefeituras e da sociedade 
civil, que aprovaram por unanimidade a diretoria executiva em praticamente todos os 
aspectos discutidos.

Entretanto, na questão do exercício da Presidência da diretoria executiva do CDM, 
surgiu um impasse em torno da elaboração da proposta do regimento. Enquanto parte 
do grupo entendia que a presidência deveria ser exercida por qualquer de seus membros, 
em respeito ao princípio da igualdade, os representantes da esfera municipal entendiam 
que ela deveria ser exclusiva da representação dos prefeitos, similar ao que ocorre com 
a presidência do CDM, cuja prerrogativa é do governo do estado. Como solução para 
a questão, foi arbitrada por um dos representantes da sociedade civil organizada que, 
em termos do exercício da presidência da diretoria executiva, se incluísse a expressão 
“preferencialmente” por um dos prefeitos, proposta que foi aprovada por unanimidade.

Em relação à criação do FDM, chegou a ser levantada a proposta da criação de um 
fundo mais abrangente e de maior representatividade para captação de recursos, comum a 
RM de Porto Alegre e AUs. No entanto, essa proposição foi rejeitada, e ficou estabelecido 
que o fundo deverá ser exclusivo para as ações da RM. Devido ao impacto financeiro 
da contribuição de 5% dos municípios, ficou acordado que esta contribuição deveria 
ser progressiva. A elaboração da minuta do FDM teve como base as prerrogativas do 
fundo de recursos existente, o Fundurbano, que se encontra inoperante, e cujos recursos 
deveriam ter sido voltados para RM de Porto Alegre, o que não ocorreu.

Nas discussões sobre a construção da via RS-010, havia o consenso geral dos 
atores envolvidos no debate quanto a relevância da obra. Entretanto, a maneira de 
operacionalizá-la, sobretudo nos termos de uma PPP, se apresentou como um ponto 
de tensão, tanto no âmbito do CDM quanto nas próprias discussões dentro do governo 
do estado, mas que foi equacionado.
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A integração do transporte intermunicipal e o Trensurb também foi uma questão em 
que havia unanimidade quanto a relevância e necessidade. Contudo, a operacionalização 
dessa integração se mostra como um processo complexo, que exige o entendimento e 
que haja um acordo em muitos pontos, que incluem a esfera federal e o atendimento à 
reivindicação das comunidades atingidas por esta demanda.

Nos debates sobre o PDM, havia consenso de que esse deveria ser construído a partir 
de uma base conceitual, já existente em muitos estudos, incluindo os realizados pela 
Metroplan, e da definição de princípios norteadores. Para formação dessa base conceitual, 
deveriam ser considerados os conhecimentos internos existentes e os conhecimentos 
externos obtidos a partir de outras experiências de gestão metropolitana. Em termos das 
diretrizes espaciais, havia o reconhecimento da existência das desigualdades no território 
metropolitano, com a necessidade da consideração de níveis de conurbação e a construção 
de uma “Identidade Metropolitana”, para que se efetive de fato uma integração da região. 
Em relação aos aspectos operacionais, havia a compreensão sobre os “enfrentamentos 
institucionais” e sobre a necessidade de aperfeiçoamento da gestão institucional para 
gerenciar os temas de interesse comum, em especial na área ambiental, considerando as 
relações com os comitês de bacias e consórcios, entre o estado e os municípios. Nesse 
sentido, em termos das relações federativas, entendia-se que o fortalecimento da região 
metropolitana dependerá do equilíbrio e do pacto entre as forças estaduais e municipais, 
sendo que governança Metropolitana passa por uma equação de equilíbrio entre estado 
e municípios para harmonizar as ações de interesse comum.

O fato de o GGM se encontrar instalado junto a Metroplan tem contribuído para 
que esta venha apresentando um papel ativo em relação às demandas do CDM, o que 
no debate a respeito do PDM gerou um ponto de ambiguidade. O representante da 
sociedade civil (esfera local) levantou a questão em relação à atribuição de poderes, se o 
processo de construção do plano seria uma proposta do conselho com o assessoramento 
do órgão metropolitano, ou o inverso. Nessa lógica, é de conhecimento público que 
a construção de um plano diretor metropolitano protagonizado pelo estado não foi 
satisfatória, porque alguns segmentos não participaram. Assim, a contribuição da 
sociedade civil seria fundamental e poderia ser obtida por meio de fóruns permanentes, 
como a Agenda 2020, que está relacionada à Agência de Desenvolvimento Polo-RS, um 
dos representantes da sociedade civil no Conselho.

Dado que a construção do plano diretor metropolitano deverá envolver os atores 
políticos, econômicos e sociais, e com muitas informações a serem cruzadas, surgiu 
a proposição da realização de um planejamento estratégico, que foi consenso entre 
os participantes da diretoria executiva do CDM. Em termos de operacionalização da 
construção do plano diretor e do planejamento estratégico, foi criado um grupo de 
trabalho, voltado para realização de um seminário, seguido de uma oficina, realizados 
em novembro de 2012.

Em novembro de 2012, em vista da construção do planejamento estratégico para 
RM de Porto Alegre, base para as diretrizes do PDM, foi promovido pelo CDM o 
Seminário de Políticas Metropolitanas, quando foi realizada a 2a Reunião do Pleno 
do CDM e foram apresentadas várias palestras e realizados debates sobre as questões 
metropolitanas. Esse evento teve como público alvo técnicos e gestores com atuação 
na RM de Porto Alegre, representantes dos municípios que integram a região, outras 
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autoridades do executivo e do legislativo, membros dos Coredes e comitês de bacias e 
universidades e representantes da sociedade civil. Durante o seminário, foram levantados 
os problemas e as potencialidades da região em termos do seu desenvolvimento, discutidos 
em oficinas no segundo dia do evento.

Os problemas levantados no seminário foram separados em sete blocos distintos: 
saneamento e meio ambiente, infraestrutura urbana, transporte e mobilidade urbana, 
institucionalidade, ação política, saúde, ensino e pesquisa (quadro 58).

QUADRO 58
RM de Porto Alegre: problemas encontrados (2012) 

Bloco Problemas

Saneamento e 
meio ambiente

l Falta de segurança no abastecimento de água potável, tanto em termos de quantidade, como de qualidade.
l Ausência/deficiência de centrais para resíduos sólidos urbanos e industriais.
l A subutilização dos arroios, que têm sido utilizados como depósito de resíduos sólidos.
l A necessidade de implantação da agência de cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do Guaíba, como uma prioridade 
   que demanda urgência.

Infraestrutura 
urbana

l A desigualdade na infraestrutura disponível para população de baixa renda entre os municípios da RM de Porto Alegre.
l Problemas habitacionais gerados pela evasão da população de baixa renda, que, ao não conseguir se estabelecer na capital, 
   migra para outras cidades da região metropolitana, na maioria das vezes de forma irregular, por meio de invasões, provocando o 
   surgimento de grandes favelas em cidades sem infraestrutura física nem financeira para resolver o problema. 

Transporte e 
mobilidade 
urbana

l Deficiência nos serviços e infraestrutura.
l Problemas na via EPS 401, no trecho entre o quilômetro 18 e 25, no município de Charqueadas, que dá o acesso à cidade, 
   havendo necessidade de passarelas de transposição no perímetro urbano.
l Melhoria na sinalização horizontal/vertical na via 11 lajeado, sob a jurisdição do Daer.

Institucionalidade

l A necessidade de definição de critérios técnicos para os municípios serem incluídos na região metropolitana.
l Urgência na integração dos municípios em um plano estratégico único e global.
l Criação de microrregiões na RM de Porto Alegre entre os municípios por características e proximidades.
l A falta de definição dos papéis dos municípios da RM de Porto Alegre para a constituição de um planejamento estratégico  
  da região. 

Ação política

l Como garantir a implementação do planejamento, sem a Metroplan, ou outra entidade, e saber se terão incentivos e 
   investimentos necessários pelo governo do estado ou mesmo municipais, considerando também a renovação frequente dos 
   governos.
l Como constituir um planejamento metropolitano eficaz e permanente com a política partidária, em que coexistem diferentes 
   partidos e diferentes ideologias políticas nas cidades pertencentes à RM e, também, a constante renovação a cada quatro anos 
   ou menos.
l A gestão metropolitana deve ocorrer num ambiente de cooperação, porém, uma das dificuldades é conseguir a adesão e o 
   envolvimento dos atores, principalmente dos 32 municípios integrantes da região.
l Falta uma identidade metropolitana: um nome, um gentílico, uma bandeira, um hino, uma luta, uma paixão, entre outros.
l Necessidade de captar o potencial, a diversidade, a vocação de cada município, com vista a promover um desenvolvimento mais 
   homogêneo, potencializando o sistema.

Saúde
l Falta de políticas públicas de saúde para o controle do crescimento desenfreado da população (falta de planejamento familiar), 
   ainda que essa questão tenha sido desconsiderada, pois a RM de Porto Alegre assim como o estado apresentaram queda nas 
   taxas de crescimento populacional no Censo 2010. 

Ensino e pesquisa l Subutilização das instituições de ensino e pesquisa, nas discussões e nos momentos de decisão de políticas de interesse comum.

Fonte: Seminário de Políticas Metropolitanas. Metroplan, 2012.

Apesar de, em termos de ensino e pesquisa, ter-se observado problemas, dentro da 
perspectiva de planejamento estratégico, foram encontradas potencialidades, entre as 
quais estavam:

a) Os recursos naturais das unidades de conservação existentes na área metropolitana.

b) O fato de a RM de Porto Alegre sediar alguns jogos da Copa 2014, o que foi 
visto como positivo, mas de forma ambígua, pois se, por um lado, as obras 
poderiam solucionar algumas carências metropolitanas, de outro, poderiam 
ser um problema, como no caso das desapropriações.

c) A construção do Polo Naval na região carbonífera de Charqueadas e o 
desenvolvimento habitacional do município.
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d) A existência de áreas de turismo e lazer na RM de Porto Alegre.

e) A possibilidade do uso dos recursos hídricos em função da mobilidade, para 
o transporte de cargas e passageiros; e também para potencial turístico na 
“Orla Urbana”.

f ) A posição logística da RM de Porto Alegre em termos do Mercosul.

g) O Fórum Social Mundial na RM de Porto Alegre.

h) A Fundação hospitalar Sapucaia do Sul – Hospital Getúlio Vargas, que está 
localizado em ponto de acesso às principais rodovias da região e pode ser 
considerado como de referência.

i) A presença de centros tecnológicos e universitários distribuídos no território 
metropolitano.

j) A possibilidade de uso das redes sociais para diversas ações: educação 
ambiental, financeira e tributária, entre outras.

Em uma análise sobre os problemas e potencialidades da RM de Porto Alegre 
levantados no seminário, em especial quanto a “institucionalidade” e “ação política”, 
observa-se que os atores envolvidos nos debates têm percepção das dificuldades da 
articulação institucional, que se encontra em processo de construção. Um dos pontos 
discutidos se refere a continuidade e sustentabilidade desse processo, em vista das 
constantes mudanças de governos que tradicionalmente podem ocorrer no Rio Grande 
do Sul, com rupturas em relação às políticas públicas iniciadas nos governos anteriores, 
em função de questões ideológicas. Também pode ser observado que, por um lado, 
existem consensos em relação a existência dos problemas comuns; por outro, há a 
percepção da dificuldade da construção de soluções para os problemas, que é perpassada 
por muitos dissensos.

Desse modo, a existência de um órgão gestor metropolitano consolidado, de 
apoio técnico e administrativo, se apresenta como fundamental para manutenção da 
estabilidade na gestão metropolitana, dadas as instabilidades, por vezes, provocadas pelas 
mudanças políticas, sobretudo aquelas relativas as trocas de governos.

Em relação às Fpics, foram apontadas, dentro da problemática metropolitana, 
aquelas relativas à mobilidade e ao saneamento, sendo que esse último não é mais visto 
somente como uma questão de infraestrutura, já que também envolve problemas de 
ordem ambiental.

Considerando as potencialidades, o destaque é a percepção de vários aspectos 
potenciais para o desenvolvimento na RM de Porto Alegre, que são visualizados de 
forma difusa, sem propriamente uma noção de como poderiam ser utilizados dentro 
do processo de desenvolvimento metropolitano.

6.1.2 Outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano

Em fevereiro de 2013, a Famurs promoveu o seminário Novos Gestores destinado aos 
prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 2012 e aos secretários municipais. O seminário teve 
como objetivo transmitir aos novos administradores municipais conteúdos de natureza 
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técnico-administrativa e político-institucional como subsídios para os planos de gestão 
municipal. O seminário apresentou aos novos gestores a função do município dentro do 
contexto do sistema federativo, incluindo direitos e obrigações. Participaram do evento 
271 prefeitos e 74 vice-prefeitos, com representantes de mais de 350 municípios do Rio 
Grande do Sul, bem como a presença de autoridades das esferas federal e estadual, que 
incluíram a Ministra do Desenvolvimento Social e o governador do Rio Grande do Sul 
e alguns secretários de estado. Entre os representantes municipais destacou-se a presença 
do prefeito de Porto Alegre, que foi um dos palestrantes.

Como resultado do evento, foi publicado um documento oficial da entidade, no 
qual ficaram destacadas as seguintes propostas: i) efetiva aplicação de 12% do orçamento 
do estado na área da saúde; ii) defesa incessante pela derrubada do veto parcial ao 
projeto dos royalties do petróleo; iii) legalização da atividade profissional de médicos 
estrangeiros e brasileiros formados no exterior; iv) mobilização nacional pela reforma 
do pacto federativo entre União, estados e municípios; v) fim das isenções fiscais que 
incidam sobre o FPM; vi) modificação da Lei das Licitações e atualizações contínuas de 
quatro em quatro anos; vii) revisão dos índices de reajuste e atualização dos critérios 
de repasse do transporte escolar; e viii) equivalência entre o valor de recursos transferidos 
aos hospitais públicos e filantrópicos.

Conforme pode ser observado, as propostas resultantes do evento não remetem a 
nenhuma questão especificamente metropolitana. Ainda assim, o debate das relações 
federativas foi bastante concorrido, sendo a distribuição de recursos, considerada 
não equitativa e concentrada na esfera federal, a principal crítica abordada. Um dos 
argumentos apontados tratou do impasse criado a partir das mudanças da CF/1988, 
quando foram atribuídas aos municípios a gestão das políticas locais, sem que houvesse 
uma contrapartida na distribuição dos recursos. No entanto, dentro das propostas, 
observou-se o pedido pelo fim das isenções fiscais que incidiam sobre o FPM, ressaltando-se 
que este fundo é previsto como base fiscal do FDM.

Na palestra Desafios das cidades no século XXI, o prefeito de Porto Alegre, ao falar 
sobre alguns problemas que atingem o município, citou a questão do lixo, ressaltando 
que os resíduos produzidos na RM de Porto Alegre são depositados em Minas do Leão, 
município não integrante da região. Outra questão relevante seria a mobilidade, dado 
o aumento considerável da frota de veículos particulares e a consequente necessidade de 
realização de obras viárias e de uma melhor qualificação do transporte coletivo, problemas 
que, de modo geral, acometem toda a RM. Nesse aspecto, o prefeito observou que a 
população, por desconhecer a questão das competências entre as esferas de governo, 
sempre tende a recorrer aos representantes municipais, que muitas vezes não dispõem 
de autoridade e recursos para solução dos problemas. Seguindo a mesma lógica, o 
prefeito destacou, por fim, que, frente aos desafios da esfera municipal, a relação com os 
governos estadual e federal deveria ser construtiva e não subserviente, sendo fundamental 
a participação dos entes municipais em instâncias municipalistas como a Farmurs, a 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), entre outras.

O seminário teve outro tema em destaque, os consórcios públicos, que, sobretudo, 
seriam voltados para gestão pública nos espaços metropolitanos e aglomerados urbanos. 
Nesse contexto de discussão das relações federativas, os consórcios foram considerados 
instrumentos de cooperação, dadas as desigualdades entre os municípios brasileiros em 
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termos de tamanho, população, receitas municipais, entre outros aspectos. No entanto, 
dentro de uma concepção de “federalismo cooperativo” haveria, de maneira geral, 
a necessidade de instâncias de gestão em escalas intermediárias, casos em que eram 
apontados os consórcios. A principal vantagem oferecida pelos consórcios estaria no 
ganho de escala para os pequenos municípios, que, agindo em parceria com os maiores, 
poderiam auferir vantagens técnicas, gerenciais e financeiras.

Na apresentação da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Agconp) foi 
informado que, em 2013, havia dezesseis consórcios filiados, e, dos 497 municípios do 
estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 326 participam de algum consórcio, 
entre os quais, 41 participam de mais de um consórcio. Em relação aos consórcios na 
RM de Porto Alegre, apenas o Pró-Sinos está filiado a Agconp.

A vantagem de os pequenos municípios se consorciarem também foi citada pelos 
gestores do consórcio Granpal, em entrevista realizada para esta pesquisa. Entretanto, 
houve unanimidade entre todos os atores entrevistados quanto aos consórcios possuírem 
escopo específico, não sendo próprios para uma gestão metropolitana como um todo.

No seminário Novos Gestores, destaca-se a observação realizada pelo governador do 
estado em seu pronunciamento, em que, se referindo ao tema de escopo do seminário, 
a gestão pública municipal, frisou a necessidade de os prefeitos eleitos terem em mente 
que a gestão não pode ser considerada como meramente administrativa e financeira, 
pois existem diferentes opções políticas envolvidas.

Observando-se as proposições da Carta de Vacaria, de 2008, destaca-se que as 
proposições para a atuação dos conselhos caminham no sentido de promover uma 
governança regional, envolvendo uma ampla discussão com a sociedade, em que cabe 
aos Coredes: elaborar seus planos estratégicos de desenvolvimento; apoiar os Coredes 
que se apresentam em estágios diferenciados de atuação; fortalecer os Comudes; 
integrar as políticas e o acesso a recursos da esfera federal; trabalhar na reconstrução 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento. Na Carta de Santo Ângelo, resultante 
do Fórum de 2012, uma das proposições seria priorizar ações a fim de fortalecer a 
imagem e o reconhecimento da experiência dos Coredes na formação do capital social 
e de suas contribuições para os processos de concertação dos objetivos e da governança 
do desenvolvimento regional. Em outra proposição dessa mesma carta, os conselhos 
reafirmam a necessidade de adequar as instâncias de regionalização administrativa à 
regionalização dos Coredes, e às regiões funcionais e de planejamento a regionalização 
orçamentária do estado. Na referência à gestão e ao planejamento regional, há a proposta 
de esforços para a implementação dos planos estratégicos de desenvolvimento regional, 
baseados na definição de projetos estruturantes regionais, e o apoio aos Comudes na 
elaboração dos planos estratégicos de desenvolvimento municipais, em consonância com 
os planos estratégicos regionais e articulados com os processos de definição dos PPAs 
municipais e demais instrumentos e mecanismos de gestão, cujas prioridades devem ser 
definidas a partir da participação popular.

Os Coredes, em suas proposições, também reafirmam a importância da consulta 
popular, no sentido de priorizar projetos e recursos do orçamento do estado para as 
demandas estabelecidas por meio dos mecanismos de participação popular. Em termos 
dos recursos, os conselhos propõem a criação e operacionalização dos fundos nacional, 
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estadual e regionais de desenvolvimento para o financiamento de programas e projetos 
de desenvolvimento regionais.

Nas proposições estabelecidas como prioritárias pelos Coredes, observa-se a busca 
do estabelecimento de uma governança regional em termos administrativos e financeiros 
de planejamento, que priorize os recortes dos conselhos, na qual os planos municipais 
devam ser articulados aos planos estratégicos regionais.

Destaca-se que uma das atribuições que vêm sendo desenvolvidas pela Metroplan 
trata-se da execução de demandas da consulta popular, definidas pelos Coredes.

Em relação aos comitês de bacias, por questões físico-territoriais, que até mesmo 
podem ser encaradas como óbvias, a unidade de gestão adotada pelo sistema de recursos 
hídricos é a bacia hidrográfica. Ressalta-se que, por meio do processo de realização dos 
planos de recursos hídricos, que são elaborados com o apoio dos comitês, observa-se que 
as deliberações têm como uma das prerrogativas a participação da sociedade no processo, 
o que envolve atores locais e da esfera estadual de diferentes setores da sociedade, público, 
privado e sociedade civil organizada, cujo grau de atuação varia de acordo com cada comitê.

Em termos de legislação, os comitês de bacias possuem ligação com órgão de gestão 
metropolitano, a Metroplan, já que uma das atribuições da fundação está relacionada 
a participar da gerência dos recursos hídricos no Estado, integrando o ordenamento 
territorial e a compatibilização do desenvolvimento econômico e social, com a proteção 
do meio ambiente. Nesse sentido, no período 2010-2011, a fundação exerceu o papel 
de agência de bacia hidrográfica na região do Guaíba e ocupa a secretaria executiva do 
comitê Gravataí, que se encontra sediada junto as dependências da Metroplan.

Uma das reuniões da diretoria executiva do CDM teve como um dos pontos da 
pauta a gestão partilhada de recursos hídricos na região metropolitana, no sentido 
da compreensão de como esta poderia ser operacionalizada. No que tange ao comitê 
Gravataí, cuja área total da bacia encontra-se na região metropolitana, em função da 
apresentação de projetos de prevenção de inundações, foram conquistados recursos na 
ordem de R$ 800 milhões para a construção de duas barragens. Nessa mesma reunião, 
foi relatado que o Ministério das Cidades observou a falta de comunicação entre o 
estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre, em relação às prioridades 
da região. Porém, observou-se que esse problema não seria exclusivo do município de 
Porto Alegre, mas que a falta de comunicação entre as instâncias de governo seria um 
problema cultural e que, será um “ganho imenso” se for superado pelo menos no âmbito 
do CDM. Em relação aos recursos hídricos, também foi discutida no CDM a existência 
de projeto para realização de várias intervenções no rio dos Sinos.

6.2 Atores e agentes da dinâmica metropolitana

Considerando os atores e agentes da dinâmica metropolitana que participam no Arranjo formal 
ou institucionalizado e/ou em Outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano, 
buscou-se verificar se eles são reconhecidos nesses arranjos institucionais e se seria possível 
considerar a existência de uma governança metropolitana na RM de Porto Alegre.

Para a análise qualitativa, foram selecionadas as opiniões, por meio de entrevistas 
semiestruturadas com alguns representantes da esfera local, esfera metropolitana e 
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estadual, que foram considerados como representativos do setor público, setor privado 
e sociedade civil organizada (apêndice A).

Entende-se por atores e agentes econômicos envolvidos da dinâmica metropolitana 
aqueles que atuam nas esferas local e estadual/metropolitana provindos do setor público 
– políticos e gestores –, do setor privado – agentes econômicos voltados para segmentos 
específicos –, e da sociedade civil organizada – associações, ambientalistas, movimentos 
sociais, entre outros.

Na esfera local, entre os atores relacionados com a gestão metropolitana, encontram-se, 
no setor público, os prefeitos dos municípios integrantes da RM de Porto Alegre e os 
gestores da esfera municipal.

No setor privado, junto aos comitês de bacias, encontra-se uma gama de entidades 
do setor produtivo – produção rural, indústria, transporte hidroviário, entre outras –, 
que representam grupos interessados nos usos da água. Junto aos Coredes, pode ser 
encontrada uma variedade de entidades que representam grupos interessados no 
planejamento regional, que incluem associações comerciais e de produtores, entre outras.

Entre os atores da sociedade civil, na esfera local, encontram-se aqueles ligados 
aos comitês de bacias, que representam a população da região abrangida pela bacia 
hidrográfica. Nos Coredes são encontradas diversas entidades que representam os 
interesses da população, como associações comunitárias, instituições de ensino e pesquisa, 
entre outras. Junto ao CDM, como representante da sociedade civil na esfera local, 
encontra-se o Idhes.

6.2.1 Esfera local

Atores participantes do arranjo formal ou institucionalizado

Na esfera local, como opinião dos atores participantes do arranjo formal ou 
institucionalizado da RM de Porto Alegre, apresenta-se o depoimento do vice-prefeito 
do município de Porto Alegre a respeito de governança e gestão metropolitana e 
também algumas considerações sobre as Fpics. Apresenta-se, ainda, uma breve análise 
das articulações institucionais do Idhes.

Em relação aos arranjos de gestão metropolitana, o entrevistado frisou a necessidade 
de existir uma governança metropolitana que beneficie, sobretudo, os cidadãos. Quanto 
ao arranjo instituído recentemente (2012), considerou que esse desenho está de acordo 
com a legislação possível, mas não necessariamente mais adequada, pois não permite 
que, por exemplo, possa existir um prefeito metropolitano, como ocorre em outros 
países, sendo que esse aspecto legislativo interfere no modo como se organiza o arranjo 
de gestão metropolitana.

O entrevistado se mostrou favorável à realização de consórcios públicos 
intermunicipais para a solução de problemas pontuais, como a questão da mobilidade, 
mas destacou que considera a gestão por consórcios metropolitanos ainda embrionária, 
e que, em termos de transportes, tem-se muito ainda a avançar. Também defendeu a 
criação de uma agência metropolitana e de um fundo metropolitano, para dar conta, 
por exemplo, de grandes obras, ditas comuns, que incluem mais de um município. 
Salientou que, em Porto alegre, encontra-se em discussão a criação de um instituto de 
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cidades, que teria como objetivo pensar a cidade em seu conjunto, considerando os 
aspectos econômicos, sociais e urbanísticos, em vista o seu futuro.

O representante do setor público mostrou-se favorável às PPPs, porém, fez a ressalva 
de que essas parcerias devem ser estabelecidas dentro de um contexto específico, e 
bem regulamentadas em leis e contratos. Como exemplo de PPPs, citou o projeto de 
construção da RS-010. Entretanto, salientou que as PPPs podem, em seu entendimento, 
se estender para outras áreas, como: no tratamento de esgoto ou na criação de usinas 
recicladoras de lixo, desde que apresentem vantagens, especialmente em aspectos 
financeiros, para a gestão pública. Seguindo dentro desse contexto, o entrevistado citou 
os centros de reciclagem que serão construídos e mantidos pelo governo municipal e 
geridos por cooperativas.

Em relação às obras da Copa do Mundo de 2014, no município de Porto Alegre, 
o entrevistado considera que são propulsoras dos investimentos e não especificamente 
necessárias para o evento. Ainda que os recursos venham em função da Copa do Mundo, 
essas são obras para a cidade. Assim, esses empreendimentos são bem-vindos. Porém, 
as obras devem ser baseadas na ideia de sustentabilidade, considerando os efeitos no 
entorno e em todas as questões relevantes envolvidas nos investimentos.

Quanto aos instrumentos de gestão, o entrevistado concordou com a necessidade 
de um planejamento urbano que agregue uma visão metropolitana. A existência desse 
planejamento auxiliaria na aprovação de projetos em âmbito federal, aumentando o 
volume de recursos para realização de obras na região. Nesse aspecto, citou o exemplo dos 
planos diretores municipais da RM de Belo Horizonte, em que o plano de um município 
não pode ser alterado sem a anuência do município vizinho. Com um planejamento 
urbano envolvendo toda a região metropolitana, a própria elaboração dos planos diretores 
municipais seria mais adequada e eficiente.

Nas Fpics, o entrevistado destacou a mobilidade urbana como uma das questões de 
maior relevância, pois há um contingente de trabalhadores que se deslocam diariamente 
para trabalhar em Porto Alegre e outro que percorre o caminho inverso, indo para os 
demais municípios do eixo metropolitano. Como solução para o problema da mobilidade, 
apontou o investimento em transporte público integrado, com a implantação de uma 
rede de metrô e uma rede metropolitana de transporte rápido, como também o uso 
de estímulos ao transporte coletivo, não simplesmente a proibição, por decreto, do 
uso de carros particulares. Quanto à segurança pública, ressaltou que a operação se dá 
de forma tripartite: dependente de investimentos do governo federal, da adequação do 
governo do estado e da parceria dos municípios. O entrevistado entende, também, que 
a recuperação e a melhor utilização dos espaços públicos influenciariam na diminuição 
da insegurança, sendo que a atuação dos consórcios nessa área seria positiva.

Segundo o entrevistado, entre os atores-chave para gestão metropolitana, encontram-se o 
governador do estado, a Metroplan, que teria um papel fundamental, os prefeitos da RM 
e os secretários municipais. Seria possível também considerar a colaboração de centros 
comerciais, entidades locais e sindicatos como de forte influência na vida das pessoas.

No seminário para novos gestores, promovido pela Famurs em fevereiro de 2013, 
o prefeito de Porto Alegre destacou o saneamento ambiental como uma Fpic relevante 
e citou o caso do lixo produzido pela população de Porto Alegre, que é depositado no 
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aterro sanitário localizado a 110 km, no município de Minas do Leão, envolvendo um 
valor orçamentário significativo para sua execução.

O Idhes, que representa a sociedade civil no CDM, em termos das articulações 
institucionais, desenvolve projetos nas quatro áreas a seguir.

1) Cultura de direitos, na qual busca fortalecer e promover uma cultura de 
direito, a partir da inclusão de políticas públicas e mecanismos contra todo 
tipo de discriminação. Projetos: Monitoramento dos Direitos Humanos – 
Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Pidhesc); Curso de Formação de Promotores Populares.

2) Justiça, apoiando as organizações da sociedade civil organizada quanto 
ao ajuizamento de ações, especialmente aquelas que defendem os direitos 
concretos da população em situação de violação de direitos humanos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais. Projeto: Criação das Cooperativas 
de Recicladores.

3) Políticas Públicas, visando, em parceria com o poder público, empoderar as 
comunidades de periferia urbanas, reaplicando essas experiências em outras 
comunidades. Projetos: Plano Diretor Participativo de Sapiranga; Justiça 
Comunitária de Esteio; Mulheres da Paz de Sapucaia do Sul.

4) Sustentabilidade, atuando na proteção e preservação do meio ambiente e 
promovendo políticas socioambientais indutoras de um novo modelo 
e estilo de vida. Projetos: Salvem o Morro Tapera – ação desenvolvida em 
2010 em função da construção, pela prefeitura de Porto Alegre, de uma 
garagem de ônibus no morro Tapera, que poderia vir a comprometer as 
condições ambientais dessa área.

O quadro 59 apresenta as ações do Idhes concluídas e em andamento, todas realizadas 
em âmbito local, envolvendo atores da sociedade civil.

QUADRO 59
Idhes: ações e projetos realizados – concluídos (2010-2011) e em andamento (2011-2016)

Ações e projetos realizados

Concluídos 2010-2011 Em andamento 2011-2016

l assessoria ao Plano Diretor Participativo – Prefeitura municipal  
   de Sapiranga – 2010/2011;
l realização do Planejamento Estratégico da Fundação La Salle – 
   2011;
l realização do Planejamento Estratégico do Fórum de Recicladores 
   do Vale dos Sinos – 2010-2011;
l apoio à regularização estatutária e fiscal da Associação Carlos 
   Dorneles – MTD – 2011;
l apoio à regularização estatutária da ONG Ksulo Hip Hop –  
   2010-2011; e
l apoio à mobilização do Sindicato dos instrutores e avaliadores de 
   trânsito – (Sins) – 2010.

l apoio ao projeto social Casa da Solidariedade – Sapucaia do Sul – 2010-2016;
l apoio à Cooperativa de Trabalhadores em Gestão de Empreendimentos 
   Socioambientais – 2011;
l apoio à mobilização Salvem o Morro Tapera – 2010-2016;
l participação da organização do Fórum Social Temático Justiça Social e 
   Ambiental – 2011-2012;
l participação no Feru – 2010-2016;
l participação da mobilização O morro é nosso – Morro Santa Tereza –  
   2009-2012;
l apoio à criação do Conselho Estadual de Direitos Humanos – 2011-2012; e
l participação no Projeto de Monitoramento em Direitos Humanos – 2011-2012.

Fonte: Idhes. Disponível em: <http://www.idhes.org.br>.

Atores participantes em outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano

Nesta subseção são analisados apenas as articulações institucionais e os atores do comitê 
Gravataí e do Corede Vale dos Sinos, uma vez que estas institucionalidades relacionam 
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uma extensa gama de atores ligados ao setor público, privado e sociedade civil organizada, 
que abarcam grande parte dos municípios da RM de Porto Alegre.

O comitê Gravataí, devido às peculiaridades da região da bacia hidrográfica do 
rio Gravataí, que ainda possui em sua extensão uma parte voltada para as atividades 
primárias, encontra entre os usuários da água uma cooperativa agropecuária. São 
encontradas, ainda, quatro organizações sindicais relacionadas às indústrias alimentícias 
e de bebidas e químicas e de celulose, além de  uma associação comercial, industrial 
e de serviços. Na representação da população da bacia são encontrados dois clubes 
de serviços comunitários, duas instituições de ensino superior, uma organização 
ambiental, cinco associações profissionais e duas organizações sindicais. Entre os atores 
que deliberam sobre a gestão dos recursos hídricos, encontram-se também órgãos públicos 
estaduais e municipais.

O processo de gestão dos comitês de bacia se caracteriza por apresentar grupos 
interessados nas demandas setoriais em relação ao uso da água, voltadas para as atividades 
produtivas rurais, industriais, de serviços, e para o abastecimento público. Cabendo, 
assim, ao comitê criar acordos entre os atores locais em relação ao uso e à preservação dos 
recursos hídricos, observando-se que, muitas vezes, nesse processo, podem ser gerados 
impasses e conflitos.

No Corede Vale dos Sinos encontram-se: uma organização sindical relacionada às 
indústrias metal-mecânicas e eletroeletrônicas, nos municípios de Canoas e Nova Santa 
Rita; uma associação comercial e industrial relacionada ao município de Novo Hamburgo; a 
Câmara de Dirigentes Lojistas do município de São Leopoldo; uma faculdade do município 
de Taquara; uma associação voltada para um projeto pesquisa e ação ambiental e social do 
município de Esteio; e uma associação dos produtores rurais do município de Nova Hartz. 
As instituições presentes no Corede participam da organização do planejamento e das ações 
para aquele recorte específico, que ocorre a partir de assembleias públicas. No Corede 
Vale do Sinos, de acordo com seu estatuto, a assembleia é formada por representantes 
eleitos da sociedade civil organizada e, pelos poderes públicos pertencentes àquele espaço 
geográfico do Corede. A assembleia elege a diretoria executiva do conselho e, além de 
outras atribuições, responde pela apreciação das propostas regionais submetidas à avaliação 
do estado e delibera sobre os temas e assuntos de interesse da região. Dessa maneira, os 
atores presentes no conselho respondem pela elaboração das propostas norteadoras do 
desenvolvimento para a região do Corede.

Os atores relacionados ao Fórum de Reforma Urbana e as mobilizações sociais em 
função das desapropriações no município de Porto Alegre se caracterizam por agregar a 
população atingida por demandas específicas, cuja ação não ocorre, propriamente, via 
canais instituídos de forma legal. Mesmo em alguns casos, dispondo de acesso a esses 
canais, tanto na esfera estadual, quanto nas esferas municipais, esses atores, muitas 
vezes, não possuem os mesmos recursos políticos que outros, para barganhar resultados 
favoráveis as suas demandas. Assim, esses atores ficam sujeitos à negociação de suas 
demandas por meio do confronto direto, em muitos casos de forma difusa e pontual.

Considerando a articulação dos atores locais, independentemente do setor – público, 
privado, sociedade civil organizada –, os participantes tendem a se manter restritos às 
suas instâncias de atuação, não se reconhecendo propriamente entre si, e tendendo a 
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não reconhecer a gestão metropolitana como um todo, como no caso dos comitês de 
bacias e Coredes. No caso do setor público municipal, mesmo havendo a percepção da 
necessidade de uma governança metropolitana articulada às diferentes esferas de governo, 
a tendência é buscar a manutenção da autonomia municipal, com o pressuposto de que 
o protagonismo e a gestão ocorrem em termos efetivos no espaço local.

6.2.2 Esfera estadual/metropolitana

Nesta subseção foram analisados os atores e agentes econômicos articulados na gestão 
metropolitana nas esferas estadual e metropolitana. Essa análise teve como base entrevistas 
semiestruturadas realizadas com representantes dos segmentos público e privado e da 
sociedade civil.

Em relação aos atores participantes no Arranjo de gestão formal ou institucionalizado, 
foram realizadas entrevistas com dois conselheiros do CDM, o representante do setor 
público, secretário de estado da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas 
e a participante da sociedade civil, representante da UFRGS.

Quanto às Outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano, 
foram realizadas entrevistas com um ator da sociedade civil, o presidente do comitê 
de gerenciamento de bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, e com os gestores do 
consórcio Granpal.

Pelo setor privado, foi entrevistado um economista e assessor da Fiergs, instituição 
que não se encontra diretamente inserida no arranjo de gestão no recorte metropolitano. 
A Fiergs participa de espaços institucionais em nível estadual e realiza algumas ações 
e estudos pertinentes a infraestrutura, saneamento e meio ambiente. Faz-se a ressalva 
de que as opiniões refletem a experiência do técnico na instituição, mas não devem ser 
consideradas como o posicionamento da federação.

Em relação aos interesses privados em termos regionais, já foram relacionadas no 
algumas ações da agencia Polo-RS e do fórum de debates a ela relacionado, a Agenda 2020.

Arranjos de gestão metropolitana – articulação para governança metropolitana

Quanto aos arranjos de gestão metropolitana, o entrevistado do setor público considerou 
que o CDM seria o resultado e o reflexo da visão estratégica das prefeituras, dos 
municípios e dos governos municipais, uma vez que esse arranjo resultou da proposta 
apresentada pela Granpal.

Nesse sentido, o ator do setor público entende que uma articulação a partir da 
base dos municípios tem uma contribuição mais efetiva, pois, normalmente, quando os 
municípios olham para entidades como a Metroplan e outras iniciativas já experimentadas 
no governo, possuem sempre a expectativa da conquista de recursos. No entanto, no 
contexto atual, o conjunto de recursos está nos programas e nos projetos dos governos 
estadual e federal. Assim, essa articulação institucional deve contar com os demais espaços 
de articulação da RM, auferindo mais efetividade para implementação da política pública 
metropolitana. Contudo, o representante do setor público defende ser fundamental 
uma articulação coletiva na RM, seja ela via consórcio, via conselho, ou, ainda, por via 
de outro processo de articulação, como a participação das universidades e do próprio 
estado. Ele entende ser esse um grande desafio.
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Em relação à gestão metropolitana, o entrevistado do setor privado disse não 
possuir formalmente muito conhecimento, uma vez que a relação da Fiergs, mesmo 
por intermédio de empresas e associações da indústria, seria maior com o governo 
do estado do que com os municípios e, no caso destes, há maior contato com os do 
interior do Rio Grande do Sul, mais até do que com o próprio município de Porto 
Alegre. O entrevistado considera, porém, que os conselhos de gestão, que conseguem 
agregar diversas secretarias, são positivos, dado o problema da falta de comunicação 
entre os órgãos e as dificuldades de efetividade no setor público. Nesse sentido, esses 
conselhos são realmente importantes, uma vez que são espaços que agregam diversas 
secretarias do estado e, com essa proximidade, as negociações, entre os setores público 
e privado se tornam menos onerosas, pois, ao buscar desenvolver ou propor uma ação, 
se evita a necessidade de circulação entre os diferentes órgãos. O economista destaca o 
funcionamento da Fiergs, que ocorre a partir de áreas técnicas dentro das quais existem 
conselhos estratégicos, em que estão presentes empresários, engenheiros e dirigentes de 
empresas públicas, como: a Corsan, a FEE, a distribuidora gaúcha de energia AES Sul, 
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do 
Sul (Agers). Nesses espaços, busca-se articular e observar de perto as empresas públicas 
que são muito determinantes para o setor privado.

Os gestores da Granpal entendem o CDM como a instância capaz de articular 
o planejamento metropolitano, e que deve envolver principalmente o município de 
Porto Alegre, que seria fundamental para o andamento dos projetos metropolitanos. Os 
entrevistados destacaram também que a criação do CDM nasceu dentro da Granpal, 
a partir do trabalho realizado em Canoas, no qual surgiu a ideia da realização de um 
fórum das ideias do mundo político, a serem passadas para os gestores públicos. Foi a 
partir dessas discussões que se decidiu pela criação de um conselho que pudesse ter mais 
força que os consórcios, pois, dos 32 municípios que compõem a RM de Porto Alegre, 
a Granpal representa apenas onze.

Instâncias de gestão – articulação para governança metropolitana

Em relação às instâncias de gestão, considerando as Outras formas de articulação relevantes 
no âmbito metropolitano, o entrevistado do setor público entende que os Coredes não 
possuem interesses adiversos ao do conselho metropolitano, mas com outra amplitude, 
sendo, assim como o CDM e a própria visão metropolitana, colegiados de municípios, 
ou seja, uma articulação institucional dos municípios. No entanto, os Coredes seriam 
o reflexo de todo o processo participativo de uma região, que repercute em uma 
formalização daquelas demandas da população, presentes nas diferentes áreas: saúde, 
segurança, atividades de empreendimento e atividades produtivas. Assim, na opinião 
do entrevistado, os Coredes estão na base, próximos a população, enquanto o CDM é o 
reflexo daquela visão estratégica das prefeituras, dos municípios, dos governos municipais.

De acordo com o entrevistado do setor público, os comitês de bacia também são 
importantes e igualmente trabalham o coletivo. Além do que, a questão das águas é um 
tema decisivo, em que existem muitos desafios, como as dificuldades de implementação 
das obras e o volume de recursos que são tornados públicos e que não alcançam seu 
resultado. Nesse sentido, não adiantaria realizar uma obra, sem que esta tenha uma 
relação com a população, para a sustentabilidade. O secretário entende que os consórcios 
públicos ainda possuem finalidades muito específicas, como o tema da saúde, por 
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exemplo. No entanto, tem-se estimulado, em nível de governo federal e governo estadual, 
a formação desses consórcios não apenas como uma finalidade específica mas com 
múltiplas finalidades. A lógica, porém, é que esses conjuntos de articulações tenham 
uma convivência mais harmônica possível, mesmo com as diferenças.

Conforme o entrevistado da sociedade civil, representante do comitê Sinos, embora 
sejam um braço operante do poder executivo previsto na lei, os comitês de bacias têm 
uma importância estratégica na gestão metropolitana, na medida em que são arranjos 
que envolvem uma articulação intermunicipal composta, em grande parte, por entidades 
da sociedade civil, de representantes da comunidade, de usuários da água, do governo 
e de todos os agentes que têm suas atividades econômicas vinculadas ao uso da água, 
formando um parlamento das águas. O entrevistado frisou que os comitês tratam do 
saneamento e, também, da regulação do uso dos recursos hídricos, setores essenciais para 
a manutenção das atividades comerciais e da vida da população. Desse modo, os comitês 
têm servido de espaço para a discussão de grandes projetos, como as barragens, obras 
de infraestrutura ligadas aos consórcios, como o Pró-Sinos, na realização de projetos na 
área do saneamento e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. Assim, por estar envolvido 
numa série de problemas que ultrapassam e envolvem diversos municípios da RM, o 
comitê se caracteriza como um espaço de gestão metropolitana importante.

De acordo com a representante da sociedade civil no CDM, não ocorreu na RM de 
Porto Alegre iniciativa de organizar um Corede com todos os municípios metropolitanos. 
Aqueles que atualmente pertencem à região metropolitana organizaram-se em Coredes fora 
do arranjo metropolitano. Resultado disso é que a região encontra-se distribuída em cinco 
Coredes, o que dificulta uma articulação entre os municípios metropolitanos, pois, na 
formação dos Coredes, não foi considerado o recorte metropolitano, mas a aproximação 
dos municípios ocorreu por afinidades culturais, econômicas e limites geográficos. 
Somado a isso, cada Corede apresenta uma composição própria, agregando diferentes 
atores locais, na maioria das vezes, os mais organizados e mobilizados localmente. 
A entrevistada argumentou que os Coredes se mostram importantes na medida em que, 
a cada quatro anos, durante a realização do fórum dos Coredes, são elaboradas as cartas 
do evento, nas quais são estabelecidas as propostas necessárias para o desenvolvimento do 
estado. Nesse documento, há um registro das ações que os conselhos julgam relevantes 
para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e essas propostas podem servir como 
guia para as ações a serem implementadas pelos órgãos gestores.

Na opinião dos técnicos da Granpal, existe a necessidade, na RM, de se trabalhar 
sob a organização de consórcios, ou mesmo de formas associativas voltadas para objetivos 
específicos. Entretanto, no caso do Vale dos Sinos, em que há o consórcio Pró-Sinos e o 
comitê Sinos, existem demandas de maior ou menor interesse de cada um mas que, de 
certa forma, acabam conflitando com a realização de um duplo trabalho, que, sobretudo, 
envolve muito capital social, sendo que as pessoas não dispõem de tempo para tanto.

Instrumentos de planejamento e gestão

Considerando os Instrumentos de planejamento e gestão, para o ator do setor público, é 
fundamental a realização de um planejamento estratégico para a região metropolitana, 
por meio do CDM, dentro de uma visão de longo prazo, que possa prever o que a RM de 
Porto Alegre será daqui a vinte anos. Contudo, ele argumenta que, na prática, percebe-se 
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que em lugar nenhum do mundo existe essa capacidade de elaboração, principalmente 
em um momento de transição econômico social de grandes transformações:

Em nenhum lugar do mundo, as questões pontuais têm ficado sob o guarda-chuva do grande 
planejamento. (...) não há uma pauta comum para todos os municípios da RM, e sim pautas 
específicas para cada grupo de municípios. Para quatro municípios importantes da região a pauta 
é a RS-118, para outro conjunto de municípios é a RS-010 (...). 

Nessa perspectiva, o esforço de planejamento, de pensamento no futuro, acaba 
baseado em um grande projeto relacionado a um objetivo específico. Sendo assim, o 
planejamento de longo prazo, com visão mais ampla, acaba sendo “atropelado por um 
tipo de demanda específica, de desafio, de projeto tido como fundamental”.

Nesse sentido, o secretário argumenta que a questão fundamental da RM é organizar 
a circulação de pessoas, já que alguns municípios metropolitanos são regiões de moradias, 
enquanto outros concentram as atividades profissionais onde ocorrem interações de 
atendimento e até mesmo de serviços públicos, de forma que é criada uma inevitável 
movimentação de pessoas. Assim, esse tipo de demanda, relacionada à circulação, 
“atropela” o planejamento de médio e de longo prazo, pois aparece como uma questão 
visível e “sentida” por todos diariamente.

Um aspecto ressaltado pelo ator da sociedade civil, representante do comitê Sinos, é 
que a legislação estadual define que os comitês de bacia devam realizar o seu planejamento 
e o plano de bacia a fim de garantir a qualidade e a quantidade de água necessária para a 
manutenção das atividades comerciais e da vida na região da bacia. Esses planos devem 
estar em consonância com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Dessa forma, os 
planos de bacia acabam servindo como referência para um melhor planejamento da 
ocupação e manutenção da bacia, inclusive na escolha prioritária dos investimentos, 
visto que as obras de tratamento de esgoto, captação de água, entre outras, requerem 
altos investimentos.

De acordo com a representante da sociedade civil no CDM, para que o planejamento 
não só seja fragmentado – apenas de uso do solo, de saneamento, por exemplo – mas que 
também possa incluir a atividade econômica, seria necessário ter um plano metropolitano, 
que ainda se encontrasse distante de concretização efetiva, que se tratasse de uma das 
recomendações que o CDES deu ao CDM. A entrevistada argumenta que na criação 
do Plano de Desenvolvimento do Estado, Rumos 2015, toda a RM ficou incluída na 
Região Funcional no 1, que agrega um total de setenta municípios. Dessa forma, foi 
dificultada ainda mais a elaboração de um planejamento específico da região, visto que 
as realidades dos municípios nesse espaço são muito diferentes.

Segundo a entrevistada, o problema vem desde 1988, quando a competência sobre 
a RM e outras formas regionais passou para o estado, e a RM de Porto Alegre ficou 
sem um esquema de coordenação efetivo. Não haver um esquema de coordenação 
entre os municípios, na prática, considerando o uso e ocupação do solo, significa que 
os planos diretores dos municípios param no limite do município e não consideram 
as inter-relações dentro do espaço metropolitano. Como consequência disso, criam-se 
várias áreas de conflito dentro da região, como aquelas de fronteira entre municípios. 
Nessas situações, em áreas limítrofes, enquanto um município pode considerar a área 
como residencial e industrial, o município vizinho pode considerar a área como de 
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preservação ambiental. Nessa lógica, existem muitos conflitos, que acabam repercutindo 
em problemas ambientais, falta de eficiência, problemas de mobilidade, entre outros.

Conforme a representante da sociedade civil no CDM, a RM de Porto Alegre está 
dividida em pelo menos três partes: a parte sul, que é o centro da região, cujo centro é 
Porto Alegre; o eixo Novo Hamburgo-São Leopoldo; e uma franja de municípios que 
ainda são rurais, não possuem características urbanas. Esses municípios com características 
rurais foram sendo agregados à área metropolitana, porque “eram partes de municípios 
mães”. Nesse contexto, a RM de Porto Alegre apresenta alguns fenômenos que também 
são comuns a muitas RMs mas que, em outros lugares, por meio da coordenação, 
se conseguiu reverter, como a tendência de extinção das áreas rurais, em função da 
integração às áreas metropolitanas. A entrevistada ressaltou que, para o município, 
há vantagens em ser considerado urbano, pois passa a atrair investimentos, sobretudo 
habitacionais. E, em termos de receitas tributárias, em vez de receber apenas uma parte 
do imposto territorial rural, passa a receber o imposto predial territorial urbano de forma 
integral. Em resumo, esses seriam alguns dos desafios que um plano metropolitano 
precisará enfrentar.

Em relação ao planejamento metropolitano, os entrevistados da Granpal citaram 
como ocorre o planejamento das ações no consórcio. Existem as câmaras temáticas, 
que são compostas pelos onze municípios integrantes. Nelas, os municípios trazem as 
propostas que serão discutidas, sendo então determinadas as demandas para as quais o 
consórcio deve buscar soluções.

Orçamento e financiamento

Relacionado ao orçamento e financiamento, na opinião do entrevistado do setor público, 
o conjunto de recursos para a RM está no espaço federativo. O estado contribui, mas 
em menor medida. O grande volume de recursos vem do apoio do governo federal, 
em função do modelo federativo vigente. Nesse sentido, o secretário cita os seguintes 
exemplos: não construir a ponte do Guaíba sem apoio do governo federal; não construir 
a RS-118 sem o apoio expressivo do governo estadual; não construir a RS-10 sem 
uma modelagem importante; e não ampliar o trem metropolitano sem o apoio do 
governo federal. O entrevistado mencionou também a possibilidade, estimulada pelo 
setor público, de que, de forma coletiva, ocorram parcerias com o setor privado. Em 
relação ao fundo metropolitano, entende que está sendo construído e, no curto prazo, 
não teria como ser utilizado para realização de obras. No entanto, poderia contribuir 
para dar uma sustentabilidade na visão administrativa, de articulação e planejamento, 
inclusive em relação ao tema dos resíduos sólidos.

De acordo com o entrevistado da sociedade civil, representante do comitê Sinos, na 
área do saneamento não há uma agência que financie as ações. Os comitês de bacia buscam 
outras fontes de financiamento, como, parcerias com universidades, com a Petrobras 
Ambiental, com o Fundo do Ministério Público, assim como a apresentação de projetos 
para entidades que abrem editais de concorrência. Pode ocorrer a formação de consórcios 
no entorno de uma bacia, como o consórcio Pró-sinos, que tem desenvolvido e realizado 
diversos projetos nos municípios que fazem parte da bacia do Rio dos Sinos. Entretanto, 
de acordo com o entrevistado, em alguns momentos, essas ações têm se sobreposto às 
ações do comitê Sinos, e ocorrem conflitos. Segundo o entrevistado, o consórcio, por 
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vezes, teria uma visão sobre seus objetivos divergente da legislação. Conforme a legislação, 
na interpretação do entrevistado, os objetivos do consórcio seriam pontuais, enquanto 
ao comitê caberia o planejamento e a gestão da bacia hidrográfica como um todo.

As PPPs, de acordo com a representante da UFRGS, poderiam resolver o problema 
de fundos para a realização de obras. Entretanto, ela frisou que essas parcerias precisam 
ter como base um planejamento mínimo, para que resultem em obras adequadas 
às necessidades regionais. Atualmente, o que se percebe é que o setor privado está 
transformando e modificando o espaço de acordo com os seus interesses, moldando o 
espaço urbano, na medida em que suas obras desenham as relações estabelecidas com 
a cidade.

A contribuição do setor privado para a gestão metropolitana, na opinião do 
entrevistado da Fiergs, refere-se a facilidade e agilidade em oferecer projetos para a solução 
de demandas, sejam elas privadas ou estatais. A burocracia estatal é apontada como um 
fator que causa demora na realização e implementação das soluções. Nesse sentido, a 
participação do setor privado, junto ao setor público, daria respaldo e melhoraria as 
ações desenvolvidas.

Fpics

Na opinião do entrevistado do setor público, entre as Fpics, a questão de mobilidade viria 
em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão da sustentabilidade, via organização do 
processo de resíduos sólidos. E, em terceiro, em função da grande concentração do PIB 
do Rio Grande do Sul, seria contribuir para os espaços de investimento, de ampliação 
de plantas produtivas. Em relação aos investimentos produtivos, o entrevistado discorreu 
sobre se estar diante do maior investimento privado do Rio Grande do Sul, a duplicação 
da Celulose Rio-Grandense. Nesse investimento, todos os municípios metropolitanos, 
na etapa do início do projeto, podem contribuir com fornecimento e formação de 
mão de obra. Apenas nessa primeira etapa, existem em torno de oito mil vagas para 
serem formadas em mão de obra para construção civil e metal mecânico. No primeiro 
momento, as mulheres se apresentam como as candidatas mais expressivas para trabalhar 
na construção civil, o que é uma visão nova, sendo uma oportunidade singular e 
importante nesse contexto.

O secretário usa esse exemplo para mostrar que em todas as pesquisas realizadas 
para identificar o que seria o mais importante para as pessoas em relação a demandas 
públicas, sempre aparece em primeiro lugar o emprego. Ou seja, conforme o entrevistado, 
o Estado tem a capacidade de induzir o emprego. Por esse motivo, é o parceiro nessa 
duplicação da celulose Rio-Grandense, em que financia parte do projeto e se articula 
para fornecer mão de obra, oferecendo um conjunto de benefícios para que esse 
empreendimento se concretize. Ter uma articulação referente à saúde na RM, porém, 
também seria fundamental. Há, ainda, a questão de segurança pública, em que se destaca 
a implementação dos territórios de paz na região. Em resumo, para o entrevistado, 
as Fpics mais importantes seriam em ordem de relevância: a mobilidade urbana, a 
sustentabilidade, o emprego, a saúde e a segurança pública.

Na opinião da representante da sociedade civil no CDM, a atividade econômica 
deveria ser considerada como primeira, pois ela é fundamental na organização e no modelo 
de sociedade construído. Apesar de a mobilidade urbana ocupar a primeira posição na 

Relatorio_Arranjos_PortoAlegre.indb   143 20/10/2015   14:03:17



144 Relatório de Pesquisa

lista dos interesses comuns, “tudo” pode ser considerado como interesse comum, como 
a questão ambiental e, dentro dela, por exemplo, as áreas indígenas na RM de Porto 
Alegre, o saneamento, os resíduos sólidos; as áreas de proteção permanente; a distribuição 
das instituições de ensino na área metropolitana, no sentido da reestruturação que a 
região necessita, com a conciliação da formação profissional com as disponibilidades 
de emprego.

Quanto às áreas de investimentos prioritárias na RM, o economista da Fiergs 
destacou duas Fpics: a mobilidade urbana, em especial, uma solução para o tráfego da 
BR 116; e o saneamento básico. No tema da mobilidade urbana, o entrevistado destacou 
a expansão da linha do Trensurb até o município de Novo Hamburgo, que possibilitou 
aos empresários da região a contratação de mais profissionais; e a implementação dos 
BRTs em Porto Alegre, que poderão solucionar os problemas de transporte urbano 
nos próximos anos na capital. Em relação aos investimentos em saneamento básico, 
o entrevistado argumentou que é necessário avançar em ações e obras de saneamento 
nas periferias dos municípios metropolitanos. Segundo ele, é preciso mudar a visão de 
que o setor privado busca apenas o lucro, já que a realização de PPPs e até mesmo as 
privatizações, quando bem reguladas, trazem retorno positivo para a sociedade.

Para os gestores da Granpal, a questão da saúde focada na compra de medicamentos 
seria uma Fpic fundamental, pois a economia gerada poderia ser voltada para outras 
demandas metropolitanas. Outro ponto importante seria a mobilidade. O consórcio, 
porém, ainda não conseguiu montar um projeto compatível para uma solução nessa 
área. A questão do saneamento também se apresenta como importante, uma vez que 
o município de Porto Alegre possui um plano ambiental, mas a RM ainda não. Outra 
questão seria o lixo, mais especificamente a questão da reciclagem ou algo do gênero, 
no sentido de criar alguma forma de canalizar os resíduos, uma usina corporativa, por 
exemplo, uma vez que o problema tende a chegar a um ponto tal, que não haverá mais 
espaço para receber o lixo gerado por 3 milhões de pessoas. Dessa forma, há que se 
pensar em alguma solução.

Atores-chave para governança

Segundo o representante do setor público, os atores-chave são definidos conforme o 
grau de proximidade com os problemas metropolitanos. Dessa maneira, em primeiro 
lugar seriam os prefeitos, que são protagonistas, uma vez que estão mais próximos das 
demandas da população e, na sequência, viriam o governo do estado e o governo federal. 
Contudo, o entrevistado fez a ressalva de que se não houver uma grande participação 
da população, que são os atores mais importantes para compreender essa dimensão 
metropolitana, nada tende a funcionar.

Para o representante do comitê Sinos, os atores-chave seriam aqueles que operam em 
especial nos comitês de bacias: as companhias de saneamento, as universidades locais, as 
ONGs ambientalistas, como o movimento Roessler, a Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural (Agapan), o setor industrial, que tem uma participação significativa 
a partir dos seus órgãos representativos, os sindicatos e associações, as organizações e 
sindicatos dos agricultores e as prefeituras, por meio das secretarias de meio ambiente, 
de planejamento e de educação.
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Quanto aos atores-chave na dinâmica metropolitana, a representante da sociedade 
civil no CDM destacou a importância da reestruturação da Metroplan, pois ela seria 
a instituição capaz de oferecer o suporte técnico fundamental para que aconteça uma 
gestão de fato metropolitana. A iniciativa de criação do CDM partiu dos prefeitos da 
Granpal, o que indica que eles prefeitos estão interessados em formar algum modelo de 
articulação capaz de produzir uma gestão metropolitana. Assim, a política será dada pelo 
CDM, mas será necessário um órgão capaz de oferecer a base técnica para a sua realização.

Em relação aos atores-chave, o ator do setor privado entende que a Fiergs possui 
um pessoal qualificado nos conselhos temáticos, que pode contribuir tanto no âmbito 
federal, quanto estadual, junto aos ministérios do Comércio, da Agricultura e da Fazenda, 
e ter o aval para realização de PPPs. Sob esse aspecto, a Fiergs seria um ator muito 
importante, porque, dentro de seus conselhos, circulam empresários, e, assim, a federação 
seria capaz de fazer esta conexão envolvendo o público e o privado. Também considera 
importante a opinião, a participação e o respaldo da indústria, pois forneceria mais 
segurança para o próprio gestor público, que conseguiria perceber o que o setor privado 
está demandando, tornando bem mais eficiente qualquer movimentação. O entrevistado 
ressaltou que, muitas vezes, uma secretaria de estado elabora vários planos e projetos 
diferentes, enquanto, em termos práticos, o necessário seria somente uma ação, e até de 
menor magnitude. Por exemplo, os processos de liberação de outorga da água, que são 
fundamentais para instalação de indústrias. O estado não dispunha de corpo técnico 
suficiente para o serviço, o que gerou acúmulo de processos, em que o necessário para 
uma solução seria o trabalho de mais um engenheiro para dar suporte às atividades, que, 
caso fosse permitido, poderia ser disponibilizado por uma entidade do setor privado.

Para os gestores da Granpal, atores-chave são aqueles que possuem interesse na 
gestão metropolitana, especialmente os prefeitos, que seriam essenciais. O estado pode 
ser um parceiro e também poderia incluir a participação da iniciativa privada. As PPPs 
se mostram como efetivas em muitos locais do Brasil, mas tudo depende de como 
o processo é conduzido. No Rio Grande do Sul há o exemplo da RS-010, que foi 
idealizada dentro da Granpal. Nesse processo, a associação visualizou a necessidade, 
elaborou a ideia e uma empresa da iniciativa privada elaborou (atualizou) o projeto 
executivo. A partir desse ponto, a proposta começou a ser discutida em um fórum mais 
amplo, até chegar ao governo do estado. No entanto, um dos entrevistados salientou 
que deveria haver um pouco mais de cuidado com as parcerias, os projetos deveriam 
ser discutidos por conselhos gestores, que poderiam incluir os prefeitos, a iniciativa 
privada e, de forma geral, as pessoas interessadas na busca de soluções e maneiras de 
realizar a gestão metropolitana. O terceiro gestor fez uma ressalva quanto à constituição 
de conselhos, pois, muitas vezes, existem conselhos em municípios pequenos que são 
“viciados”, compostos em sua maioria por indicação, e que, por vezes, estão sujeitos a 
“travar” os processos por motivos políticos. Observa-se que o traçado da RS-010 já estava 
previsto, como radial leste, no planejamento metropolitano de 1973-1976 realizado 
pela Metroplan.

Considerando a articulação dos atores estaduais, pode-se ter que estes tendem a 
reconhecer o papel das outras instâncias no âmbito metropolitano e a necessidade de uma 
articulação entre todos; contudo esta articulação se apresenta como de difícil solução e 
execução em termos práticos.
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Os consórcios e o planejamento estratégico são vistos, de forma geral, como 
solução para demandas de maior urgência, mas a necessidade da construção de um 
planejamento que promova a integração e a coordenação da gestão do espaço se mostra 
como fundamental para a maior parte dos atores. No entanto, como destaca em especial 
a representante da sociedade civil no CDM, o planejamento metropolitano esbarra nas 
disparidades encontradas no território da RM de Porto Alegre, assim como na existência 
de outros recortes de planejamento regional sobrepostos sobre a área metropolitana, 
como os Coredes.

Em termos das Fpics, a prioridade enfocada seria a mobilidade, seguida daquelas 
ligadas ao saneamento e ao meio ambiente. Também foi apontada a necessidade de 
soluções para funções mais ligadas ao interesse social, como saúde, educação e segurança. 
A atividade econômica e o emprego também foram apontados como fundamentais para 
o desenvolvimento da região.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na RM de Porto Alegre, são encontrados um arranjo de gestão instituído legalmente, 
como também outras formas de articulação relevantes no âmbito metropolitano.

Desde a CF/1988 e a CE/1989, quando as RMs passaram a prerrogativa dos  
estados-membros e houve o aumento da autonomia dos municípios até o período 
recente, quando foi criado O CDM, em dezembro de 2011, a RM de Porto Alegre se 
encontrava sem nenhum esquema de coordenação em termos metropolitanos.

A crescente autonomia municipal, atribuída pela CF/1988 e pelo cenário 
democrático dos anos 1990, gerou um processo de criação de outras institucionalidades 
atuantes sobre o recorte metropolitano, que vieram, em certa medida, suprir a inoperância 
na gestão metropolitana. Nesse contexto, foram instituídos os comitês de gerenciamento 
de bacias hidrográficas, os Coredes, assim como o reconhecimento do interesse público 
das associações de municípios representadas pela Famurs. No final da primeira década 
dos anos 2000, surgiram os consórcios públicos inseridos no recorte metropolitano.

Dessa maneira, até o momento recente, a gestão da área metropolitana, em certo 
sentido, vinha sendo desenvolvida de forma difusa e fragmentada, por meio dessas 
outras institucionalidades.

De modo geral, o CDM tende a ser visto pelos envolvidos na gestão da RM de 
Porto Alegre como aquele que poderá realizar uma articulação da região como um todo, 
promovendo sua integração e coordenação, uma vez que esse novo arranjo foi concebido 
por iniciativa municipal e passou por toda uma articulação em sua fase de concepção 
na busca da conciliação de interesses entre o estado e os municípios e a sociedade 
civil na RM. No entanto, as outras formas de articulação no recorte metropolitano 
permanecem como necessárias dentro de seus escopos de atuação.

A gestão de recursos hídricos, cuja unidade de gestão possível é a bacia hidrográfica, 
já é percebida como fundamental para o processo de desenvolvimento da RM de Porto 
Alegre. O saneamento não é mais visto como meramente uma questão de infraestrutura, 
mas tem-se a noção das suas implicações em relação ao meio ambiente.
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Os Coredes, considerando os seus processos de criação que envolveram a participação 
popular, e o envolvimento desses com o planejamento e o orçamento regional do Rio 
Grande do Sul, permanecem sendo instâncias fundamentais, e o grande desafio da gestão 
metropolitana seria a conciliação do planejamento metropolitano com estas formas de 
planejamento, sobretudo em relação à inserção da RM de Porto Alegre no orçamento 
do estado.

As associações de municípios são consideradas por esses como canais por meio dos 
quais os municípios conseguem se articular, fortalecendo o municipalismo e mantendo 
a autonomia no que se refere às demais esferas, estadual e federal.

No que tange às relações federativas, percebe-se que há muitos pontos de tensão 
entre o estado e os municípios em relação à distribuição dos poderes. Por um lado, 
os municípios tendem a querer manter a relativa autonomia, alcançada a partir das 
mudanças constitucionais de 1988, sobretudo do ponto de vista político, e, na medida 
do possível, até aumentá-la, em relação à distribuição dos recursos. Sob esse aspecto, 
pode ser observado o desenvolvimento, por meio de programas, de muitas políticas 
setoriais, desenvolvidas em nível municipal, que são financiadas com recursos oriundos 
da União, estabelecendo uma ligação direta entre os municípios e o governo federal, em 
que a presença do estado fica praticamente inexistente. Por outro lado, há a tendência 
de o estado não querer abrir mão da centralização de algumas prerrogativas. Contudo, 
estado e municípios no nível metropolitano vêm buscando construir consensos que 
englobem as prerrogativas de ambas as esferas e incluam também a sociedade civil.

Os consórcios públicos são percebidos do ponto de vista dos atores políticos da 
esfera municipal como uma possibilidade de manter maior autonomia municipal em uma 
gestão integrada. Os consórcios, junto a uma perspectiva de planejamento estratégico 
metropolitano, também são vistos como possibilidade para solucionar problemas 
prementes no curto prazo.

Mesmo com a atuação de outras instâncias, o planejamento integrado da RM de 
Porto Alegre se apresenta como uma necessidade e também como um grande desafio, 
seja sob o aspecto da articulação institucional com as outras formas de articulação 
no âmbito metropolitano, seja em função dos problemas ocorridos no processo de 
metropolização, em termos funcionais da RM. Nesse sentido, em grande parte, os 
problemas que envolvem as Fpics, como o caso da mobilidade urbana, podem ser vistos 
como resultado da falta de planejamento e ordenação territorial em sentido amplo, em 
termos metropolitanos.

A população de modo geral não se encontra diretamente envolvida nos aspectos da 
gestão pública, em especial na gestão metropolitana. Em função de demandas específicas, 
porém, tende a se mobilizar envolvendo grupos da sociedade civil organizada, voltados 
para o debate e reivindicação de suas causas, que incluem a presença de especialistas 
e simpatizantes. Considerando as mobilizações discorridas nesta pesquisa, observa-se 
que, nesses casos, a população apresentou uma tendência de não utilização dos canais 
institucionalizados para o debate e negociação de suas demandas, mas a busca da 
negociação direta com representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, e dos órgãos 
municipais e estaduais, de acordo com as possibilidades apresentadas no cenário.
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De modo geral, pode-se considerar que a RM de Porto Alegre esteja em processo de 
construção de uma governança metropolitana. Após anos de um “vazio de governança”, 
o momento atual se caracteriza como de reorganização e reestruturação da gestão do 
espaço metropolitano.

Entretanto, para que a gestão metropolitana tenha caráter efetivo, indo além das 
deliberações políticas do CDM, foi concebido o GGM, responsável pela execução das políticas 
estabelecidas pelo CDM. O GGM foi vinculado ao órgão gestor metropolitano, a Metroplan, 
que, ao longo dos anos, dadas as mudanças políticas e institucionais, foi desviada de seu 
escopo metropolitano, passando também a imputação quanto ao planejamento regional, com 
o aumento de suas atribuições de forma incompatível com suas mudanças na infraestrutura 
administrativa. Assim, por um lado, pode ser observado um aumento expressivo em suas 
atribuições do órgão; por outro, a redução progressiva de seu quadro de pessoal ao longo 
dos anos. Dessa maneira, a efetividade do desenvolvimento de uma gestão metropolitana 
também passa pela necessidade de reestruturação e fortalecimento da fundação.

Em resumo, entre as limitações para governança metropolitana, podem ser listadas, 
de modo geral: o fato de o arranjo de gestão formal ainda ser recente e estar em fase 
de estruturação, que, em certa medida, depende da busca de consensos entre os atores 
políticos, econômicos e sociais envolvidos, e passa pela superação de conflitos e tensões; a 
necessidade de reestruturação e fortalecimento da Metroplan; a ausência de instrumentos 
de planejamento metropolitano, que vem sendo realizado de forma difusa pelos planos 
diretores dos municípios ainda não harmonizados entre si e pelos planos estaduais; e 
o fato de a gestão metropolitana ainda não estar inserida na legislação orçamentária.

Entre as potencialidades para gestão e governança metropolitana tem-se que: o 
formato do CDM busca integrar as três esferas de governo e a sociedade civil nos 
processos decisórios sobre as políticas públicas metropolitanas; o GGM está voltado 
para a integração institucional, planejamento e execução das políticas públicas 
exclusivamente metropolitanas; a presença dos diferentes mecanismos de articulação 
na área metropolitana, que, se conciliados à gestão formal, se apresentam como canais 
para participação social no processo de formulação das políticas públicas metropolitanas; 
e que os consórcios existentes na área metropolitana se apresentam de forma positiva 
como solução para problemas metropolitanos pontuais a médio e curto prazo.
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de projetos habitacionais de interesse social no estado. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 156, 
12 ago. 1999i. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 39.792, de 25 de outubro de 1999. Altera 
o Decreto no 39.580, de 7 de junho de 1999, que institui grupo de trabalho. Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 206, 26 out. 1999j. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 39.855, de 6 de dezembro de 1999. Altera 
o regulamento da Lei no 9.921, de 27 de julho de 1993, aprovado pelo Decreto no 38.356, de 
1 de abril de 1998, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no estado do Rio Grande do 
Sul. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 233, 7 dez. 1999k. Disponível em: <http://www.
al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 11.451, de 28 de março de 2000. Acresce 
dispositivos à Lei no 10.283, de 17 de outubro de 1994, e cria os Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento – Comudes. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 60, 29 mar. 2000a. 
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 40.199, de 19 de julho de 2000. 
Autoriza pedido de suspensão e arquivamento de todos os procedimentos judiciais tendentes 
à desocupação das áreas constantes do anexo único, e dá outras providências. Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 137, 20 jul. 2000b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 40.225, de 7 de agosto de 2000. Cria o 
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Diário Oficial, Rio Grande 
do Sul, n. 150, 8 ago. 2000c. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 11.530, de 21 de setembro 
de 2000. Inclui o município de Santo Antônio da Patrulha na região metropolitana de Porto 
Alegre. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 181, 22 set. 2000d. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.
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______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 11.539, de 1 de novembro de 
2000. Inclui o município de Arroio dos Ratos na região metropolitana de Porto Alegre. Diário 
Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 209, 3 nov. 2000e. Disponível em: <http://www.
al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 40.525, de 14 de dezembro de 2000. 
Institui o Programa Estadual de Incentivo às Cooperativas Habitacionais Autogestionárias e dá 
outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 238, 15 dez. 2000f. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 11.645, de 28 de junho de 
2001. Inclui o município de Capela do Santana na região metropolitana de Porto Alegre.  
Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 123, 29 jun. 2001a. Disponível em: <http://
www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de outubro 
de 1989, artigos 16, 17 e 18 alterados pela Emenda Constitucional no 28, de 13 de dezembro 
de 2001. Apresentou critérios e definições sobre organização regional do estado. Diário Oficial 
do Estado do Paraná, Paraná, 13 dez. 2001b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 10.116, de 23 de março de 1994. Cria a 
Política de Desenvolvimento Urbano com a finalidade de melhoria da qualidade de vida nas 
cidades e núcleos urbanos. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 9, 14 jan. 2002a. 
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 11.740, de 13 de janeiro de 
2002. Regulamentou os três artigos constitucionais (16, 17 e 18) sobre a organização regional 
do estado. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 9, 14 jan. 2002b. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Complementar no 11.876, de 26 de dezembro de 2002. 
Altera disposições da Lei Complementar no 9.184, de 26 de dezembro de 1990, revoga a Lei 
Complementar no 10.816, de 15 de julho de 1996, transforma a aglomeração urbana de Pelotas 
em aglomeração urbana do Sul agregando novos municípios a esta, e dá outras providências. 
Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 249, 27 dez. 2002c. Disponível em: <http://
www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei no 11.899, de 8 de abril de 2003. Altera dispositivos da 
Lei no 10.356, de 10 de janeiro de 1995, dispõe sobre a Secretaria de Comunicação Social e 
dá outras providências. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 69, 9 abr. 2003a. 
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto no 42.212, de 14 de abril de 2003. Dispõe sobre a 
supervisão da Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan. Diário Oficial 
do Estado, Rio Grande do Sul, 15 abr. 2003b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto no 42.410, de 29 de agosto de 2003. Regulamenta 
a Lei no 11.664, de 28 de agosto de 2001, que dispõe sobre a gratuidade nas linhas comuns 
do transporte intermunicipal de passageiros, até o limite de duas passagens por coletivo, a 
deficientes físicos, mentais e sensoriais, comprovadamente carentes. Diário Oficial do Estado, 
Rio Grande do Sul, 29 ago. 2003c. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 42.418, de 8 de setembro de 2003. 
Dispõe sobre a integração do Fundurbano com a Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento/
RS. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 174, 9 set. 2003d. Disponível em: <http://www.
al.rs.gov.br/legis/>.
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______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 42.555, de 26 de setembro de 2003. 
Institui grupo de trabalho, no âmbito da administração estadual, para a elaboração de 
diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos do estado do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 188, 29 set. 2003e. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 11.987, de 14 de outubro de 2003. Introduz 
modificações na Lei no 10.529, de 20 de julho de 1995, que institui o Sistema Estadual 
de Habitação de Interesse Social e dá outras providências nos termos do Artigo 173 da 
Constituição Estadual, e suas alterações. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 200, 15 out. 
2003f. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 42.660, de 18 de novembro de 2003. 
Regulamenta o Artigo 3o, inciso VIII, da Lei no 10.529, de 20 de julho de 1995, introduzido 
pela Lei no 11.987, de 14 de outubro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial, Rio 
Grande do Sul, n. 225, 19 nov. 2003g. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 12.037, de 19 de dezembro de 2003. Dispõe 
sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências. Diário Oficial, Rio Grande 
do Sul, n. 248, 22 dez. 2003h. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 42.777, de 22 de dezembro de 2003. Dá 
nova redação ao Decreto no 35.764, de 28 de dezembro de 1994, e dá outras providências. 
Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 249, 23 dez. 2003i. Disponível em: <http://www.al.rs.
gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 42.807, de 6 de janeiro de 2004. Institui 
o Programa Estadual de Incentivo às Comunidades – Procomunidade. Diário Oficial, Rio 
Grande do Sul, n. 4, 7 jan. 2004a. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Complementar no 12.100, de 27 de maio de 2004. Institui 
a aglomeração urbana do litoral norte, dispõe sobre a gestão regional e dá outras providências. 
Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 101, 28 maio 2004b. Disponível em: <http://
www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.349, de 17 de setembro de 1994. 
Altera a redação do Artigo 3o do Decreto no 38.903, de 28 de setembro de 1998, que dispõe 
sobre o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí. Diário Oficial, Rio 
Grande do Sul, n. 180, 21 set. 2004, e republicado no Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 187, 
30 set. 2004c. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.418, de 22 de outubro de 2004. 
Altera o Artigo 4o do Decreto no 38.989, de 29 de outubro de 1998, que cria o Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 203, 
25 out. 2004d. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.425, de 28 de outubro de 2004. Altera 
o Artigo 2o do Decreto no 39.640, de 28 de julho de 1999, que dispõe sobre o Comitê de 
Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 207, 29 out. 
2004e. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.520, de 27 de dezembro de 2004. Altera 
o Artigo 3o do Decreto no 38.558, de 8 de junho de 1998, que cria o Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 246, 28 dez. 2004f. 
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.
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______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.625, de 17 de fevereiro de 2005. Altera o 
Artigo 3o do Decreto no 39.114, de 8 de dezembro de 1998, que cria o Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, e dá outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do 
Sul, n. 31, 18 fev. 2005a. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.673, de 14 de março de 2005. 
Regulamenta o Conselho Estadual de Saneamento – Conesan, e as Comissões Regionais 
de Saneamento, de que tratam os artigos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei Estadual  
no 12.037, de 19 de dezembro de 2003. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 48, 15 mar. 
2005b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.686, de 31 de janeiro de 2013. 
Dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho 
Estadual das Cidades, e dá outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 53,  
22 mar. 2005c. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.866, de 1 de junho de 2005. Altera 
a redação do Artigo 3o do Decreto no 40.225, de 7 de agosto de 2000, que criou o Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Diário Oficial, Rio Grande do Sul,  
n. 103, 3 jun. 2005d. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 43.973, de 17 de agosto de 2005. Modifica o 
regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte – interestadual e intermunicipal e de comunicação (RICMS). Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 157, 18 ago. 2005e. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 45.212, de 16 de agosto de 2007. Institui 
grupo de trabalho visando à promoção de ações para ampliação do Aeroporto Internacional 
Salgado Filho. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 157, 17 ago. 2007. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.017, de 24 de julho de 2008. Dispõe sobre 
o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social – Sehis, o Fundo Estadual de Habitação 
de Interesse Social – Fehis e o Conselho Gestor do Fehis. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, 
n. 142, 25 jul. 2008. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.210, de 3 de agosto de 2009. Altera a redação 
do § 1o do Artigo 13 da Lei no 13.017, de 24 de julho de 2008, que dispõe sobre o Sistema 
Estadual de Habitação de Interesse Social – Sehis, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social – Fehis, e o Conselho Gestor do Fehis. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 147,  
4 ago. 2009a. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Projeto de Lei no 388, de 10 de dezembro de 2009. Autoriza 
a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul – Fase a alienar 
ou permutar imóvel situado no município de Porto Alegre. Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa, Porto Alegre, 14 dez. 2009b. Disponível em: <http://proweb.procergs.com.br/
Diario/DA20091218-01-100234/EX20091218-01-100234-PL-388-2009.pdf>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 13.496, de 3 de agosto de 2010. 
Inclui o município de Rolante na região metropolitana de Porto Alegre. Diário Oficial do Estado, 
Rio Grande do Sul, n. 147, 4 ago. 2010a. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto no 47.441, de 10 de setembro de 2010. Altera o 
Regulamento do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, no 
âmbito das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, aprovado pelo Decreto no 39.185, 
de 28 de dezembro de 1998. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 174, 13 set. 
2010b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.
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______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.029, de 17 de maio de 2011. Dispõe 
sobre o reconhecimento do direito fundamental social à moradia de famílias ocupantes de próprio 
estadual, área da Fundação de Atendimento Socioeducativo – Fase, no município de Porto Alegre, 
integra estas ocupações ao Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social em execução 
pela Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento, e dá outras providências. Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 95, 18 maio 2011a. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.129, de 30 de junho de 2011. Altera o 
anexo único do Decreto no 38.356, de 1 de abril de 1998, que regulamenta a Lei no 9.921, de 
27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no estado do Rio Grande 
do Sul. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 126 de, 1 jul. 2011b. Disponível em: <http://
www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto no 48.218, de 4 de agosto de 2011. Dispõe sobre a 
supervisão prevista na Lei no 13.601, de 1 de janeiro de 2011. Diário Oficial do Estado, Rio 
Grande do Sul, n. 151, 5 ago. 2011c. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.226, de 9 de agosto de 2011. Dispõe sobre a 
estrutura básica da Secretaria de Habitação e Saneamento, e dá outras providências. Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 154, 10 ago. 2011d. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.270, de 28 de agosto de 2011. Institui 
o banco de terras do estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 163, 
23 ago. 2011e. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.789, de 19 de setembro de 2011. Dispõe 
sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social para as famílias de baixa renda e altera a Lei no 13.017, de 24 de julho de 2008, 
que dispõe sobre o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social − Sehis, o Fundo Estadual 
de Habitação de Interesse Social − Fehis e o Conselho Gestor do Fehis. Diário Oficial, Rio 
Grande do Sul, n. 182, 21 set. 2011f. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.491, de 1 de novembro de 2011. Cria 
Comitê Estadual dos Sinos para atuar no âmbito da Secretaria de Habitação e Saneamento 
e da Secretaria do Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de 
acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento 
Básico, e dá outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 210, 1 nov. 2011g. 
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.841, de 5 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a 
participação do estado do Rio Grande do Sul no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, de 
que trata a Lei Federal no 11.977, de 7 de julho de 2009, e dá outras providências. Diário Oficial, 
Rio Grande do Sul, n. 233, 6 dez. 2011h. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual Complementar no 13.853, de 22 de dezembro de 
2011. Inclui o município de Igrejinha na região metropolitana de Porto Alegre. Diário Oficial do 
Estado, Rio Grande do Sul, n. 246, 23 dez. 2011i. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.854, de 26 de dezembro de 2011. Cria 
o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana – CDM e o Gabinete de Governança da 
região metropolitana de Porto Alegre, altera a Lei no 6.748, de 29 de outubro de 1974, e dá 
outras providências. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 248, 27 dez. 2011j. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.863, de 28 de dezembro de 2011. Cria o 
Fundo de Aval para Cooperativas Agropecuárias e dá outras providências. Diário Oficial, Rio 
Grande do Sul, n. 250, 29 dez. 2011k. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.
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______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.867, de 28 de dezembro de 2011. Autoriza o 
Poder Executivo a doar imóveis ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR para construções 
de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Diário Oficial, Rio Grande do Sul,  
n. 250, 29 dez. 2011l. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.904, de 8 de março de 2012. Altera o 
anexo único do Decreto no 38.356, de 1 de abril de 1998, que regulamenta a Lei no 9.921, de 
27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no estado do Rio Grande 
do Sul. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 48, 9 mar. 2012a. Disponível em: <http://www.
al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.946, de 26 de março de 2012. 
Regulamenta a Lei Complementar no 13.854, de 26 de dezembro de 2011, que cria o Conselho 
Deliberativo da região metropolitana de Porto Alegre – CDM e o Gabinete de Governança 
da região metropolitana de Porto Alegre – GGM. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 60,  
27 mar. 2012b. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 48.989, de 4 de abril de 2012. Regulamenta 
o Conselho Estadual de Saneamento – Conesan e as Comissões Regionais de Saneamento – 
Cresans, de que tratam os artigos 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei no 12.037, de 19 de 
dezembro de 2003. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 67, 5 abr. 2012c. Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto Estadual no 49.043, de 25 de abril de 2012. Altera o 
Decreto no 48.491, de 31 de outubro de 2011, que criou Comitê Estadual dos Sinos para atuar 
no âmbito da Secretaria de Habitação e Saneamento e da Secretaria do Meio Ambiente do 
estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, 
dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico. Diário Oficial, Rio Grande do Sul, 
n. 81, 26 abr. 2012d. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Lei Estadual no 13.984, de 3 de maio de 2012. Introduz 
alterações na Lei no 13.305, de 2 de dezembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a 
negociar, com incentivos, a liquidação antecipada dos financiamentos habitacionais ativos e a 
negociar, com incentivos, todos os imóveis incorporados ao Estado pela extinção da Companhia 
de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – Cohab/RS e introduz alteração nas leis  
no 10.357, de 16 de janeiro de 1995 e no 13.017, de 24 de julho de 2008, e dá outras providências. 
Diário Oficial, Rio Grande do Sul, n. 86, 4 maio 2012e. Disponível em: <http://www.al.rs.
gov.br/legis/>.

______. Assembleia Legislativa. Decreto no 49.101, de 14 de maio de 2012. Institui grupo de 
trabalho com a finalidade de propor ajustes no processo e na metodologia de cálculo do custo 
tarifário dos serviços rodoviários concedidos no âmbito do Sistema Estadual de Transporte 
Metropolitano. Diário Oficial do Estado, Rio Grande do Sul, n. 93, 15 maio 2012f. Disponível 
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APÊNDICE A

PESQUISA QUALITATIVA

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS E MATERIAIS CORRELATOS

Entre os atores do setor público na esfera local, foi realizada uma entrevista semiestruturada 
com o vice-prefeito do município de Porto Alegre, Sebastião Melo. Na esfera metropolitana 
e estadual, foram entrevistados a ex-assessora da Secretaria Executiva do Conselho do 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que coordenou a Câmara Temática do 
Desenvolvimento Metropolitano (CTDM), Eleandra da Silva Koch, e o secretário de 
Estado da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Afonso Antunes 
da Motta.

Em relação ao setor privado, foi realizada uma entrevista com o economista, assessor 
da Presidência da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e coordenador 
da Universidade de Estudos Econômicos (UEE), André F. Nunes De Nunes.

Entre os atores da sociedade civil, foram entrevistados o atual (2013) presidente 
do comitê Sinos e membro do movimento Roessler para defesa ambiental, entidade 
ecológica do município de Novo Hamburgo, Arno Kaiser; e a professora doutora do 
Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
conselheira e representante da sociedade civil no Conselho Deliberatico Metropolitano 
(CDM), Maria Alice Lahorgue. Realizou-se também uma entrevista com três gestores, 
coordenadores de projetos metropolitanos, do consórcio da Granpal.

Foram analisadas as gravações em áudio da segunda reunião ordinária do Pleno do 
CDM, realizada em 21 de novembro de 2012, que contou com a presença do governador 
do estado, prefeitos dos municípios metropolitanos, secretários estaduais e municipais, 
entre outras autoridades da esfera governamental, além dos depoimentos a respeito 
das questões metropolitanas, no seminário intitulado Novos Gestores, promovido pela 
Famurs, em Porto Alegre, nos dias 6 a 8 de fevereiro de 2013.
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIOS
ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA – SETOR PÚBLICO

1) Arranjos de gestão metropolitana

Como se dá, na prática, a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais estruturas e arranjos são relevantes? A legislação é 
adequada? Contribui para a gestão metropolitana?

2) Instâncias de gestão

O Sr(a). conhece ou participa da alguma instância de gestão metropolitana na RM de Porto Alegre – conselho, fórum, agência, entre 
outras? Como se dá o funcionamento de tal instância? Ela contribui para a gestão metropolitana?

3) Instrumentos de planejamento e gestão

Na sua opinião, quais instrumentos de planejamento e gestão se destacam por contribuírem para a gestão metropolitana na RM de 
Porto Alegre? Quais instrumentos de planejamento e gestão não existem e deveriam ser elaborados?

4) Orçamento e financiamento

Há programas no orçamento municipal/estadual que se destinam a problemas metropolitanos na RM de Porto Alegre? Quais são as 
principais fontes de orçamento para as ações metropolitanas? Os recursos para ações na escala da metrópole estão concentrados em 
que áreas? 

5) Fpics

Quais Fpics destacam-se por experiências relevantes de gestão na metrópole? Que tipos de articulação existem para a gestão de tais 
Fpics na RM de Porto Alegre?

6) Indicação de atores-chave

Indique atores que considera importantes para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre, do setor público, privado e da 
sociedade civil organizada.

ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA – SETOR PRIVADO

1) Arranjos de gestão metropolitana

Quais estruturas e arranjos o Sr(a). considera relevantes para a gestão e o desenvolvimento metropolitano na RM de Porto Alegre? 
Do ponto de vista do setor privado, quais arranjos institucionais contribuem para investimentos e participação em ações e projetos na 
metrópole? Como o setor privado pode contribuir para o desenvolvimento metropolitano?

2) Instâncias de gestão

O Sr(a). conhece ou participa da alguma instância de gestão metropolitana na RM de Porto Alegre – conselho, fórum, agência, entre 
outras? Como se dá o funcionamento de tal instância? Ela contribui para a gestão metropolitana?

3) Articulações para governança metropolitana

O Sr(a). conhece ou participa de alguma articulação para investimento ou projeto na metrópole? Que articulações do setor privado o 
Sr(a). destacaria, devido a sua relevância na governança metropolitana na RM de Porto Alegre?

4) Instrumentos de planejamento e gestão

Na sua opinião, quais instrumentos de planejamento e gestão se destacam na RM de Porto Alegre, , por contribuírem para a gestão 
metropolitana? Quais instrumentos de planejamento e gestão não existem e deveriam ser elaborados?

5) Áreas de investimento

Quais são as áreas de investimento estratégico, hoje, na escala metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais são as dificuldades e 
incentivos para realização desses investimentos?

6) Fpics

Quais Fpics destacam-se pela gestão com participação do setor privado na metrópole? Que tipos de articulação existem para a 
gestão de tais Fpics na RM de Porto Alegre?

7) Indicação de atores-chave

Indique atores que considera importantes para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre, do setor público, privado e da 
sociedade civil organizada.
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ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA – SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

1) Arranjos de gestão metropolitana

Há participação social na gestão metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais estruturas e arranjos são relevantes por propiciarem a participação da 
sociedade na gestão metropolitana? A legislação é adequada? Contribui para a gestão metropolitana com participação social?

2) Instâncias de gestão

O Sr(a). conhece ou participa da alguma instância de gestão metropolitana na RM de Porto Alegre – conselho, fórum, agência, entre outras? Como se dá 
o funcionamento de tal instância? Ela contribui para a gestão metropolitana com participação social?

3) Articulação para governança metropolitana

Que articulações da sociedade civil o Sr(a). destacaria, devido a sua relevância na governança metropolitana na RM de Porto Alegre?

4) Instrumentos de planejamento e gestão

Na sua opinião, quais instrumentos de planejamento e gestão se destacam por contribuírem para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais 
instrumentos de planejamento e gestão não existem e deveriam ser elaborados?

5) Fpics

Quais Fpics destacam-se por experiências relevantes de gestão na metrópole? Que tipos de articulação existem para a gestão de tais Fpics na RM de 
Porto Alegre?

6) Indicação de atores-chave

Indique atores que considera importantes para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre, do setor público, privado e da sociedade civil organizada.

ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA – CONSÓRCIOS

1) Arranjos de gestão metropolitana

Como se dá, na prática, a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais estruturas e arranjos são relevantes? A legislação é adequada? Contribui 
para a gestão metropolitana?

2) Instâncias de gestão

O Sr(a). conhece ou participa da alguma instância de gestão metropolitana na RM de Porto Alegre – conselho, fórum, agência, entre outras? Como se dá 
o funcionamento de tal instância? Ela contribui para a gestão metropolitana?

3) Articulações para governança metropolitana

O Sr(a). conhece ou participa de alguma articulação para investimento ou projeto na metrópole? Que articulações do setor privado o Sr(a). destacaria, 
devido a sua relevância na governança metropolitana na RM de Porto Alegre? Que articulações da sociedade civil o Sr(a). destacaria, devido a sua 
relevância na governança metropolitana?

4) Instrumentos de planejamento e gestão

Na sua opinião, quais instrumentos de planejamento e gestão se destacam, por contribuírem para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre? Quais 
instrumentos de planejamento e gestão não existem e deveriam ser elaborados?

5) Orçamento e financiamento

Há programas no orçamento municipal/estadual que se destinam a problemas metropolitanos na RM de Porto Alegre? Quais são as principais fontes de 
orçamento para as ações metropolitanas? Os recursos para ações na escala da metrópole estão concentrados em que áreas?

6) Fpics

Quais Fpics destacam-se por experiências relevantes de gestão na metrópole? Que tipos de articulação existem para a gestão de tais Fpics na RM de 
Porto Alegre?

7) Indicação de atores-chave

Indique atores que considera importantes para a gestão metropolitana na RM de Porto Alegre, do setor público, privado e da sociedade civil organizada.
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