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APRESENTAÇÃO

Este trabalho consiste na apresentação de proposta preliminar de adequação do arranjo 
de governança metropolitana ao Estatuto da Metrópole (EM) – Lei no 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015 –, a fim de consolidar uma base de reflexão propositiva para a implantação 
de uma forma de governança interfederativa que atenda às diretrizes para o planejamento, 
a gestão e a execução das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) em regiões 
metropolitanas (RMs) e em aglomerações urbanas instituídas pelo estado de Pernambuco, 
além de subsídios sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

O governo de Pernambuco, na década de 1990, por meio da Lei Complementar 
Estadual (LCE) no 10, de 6 de janeiro de 1994, implementou uma nova etapa para a gestão 
metropolitana, redefinindo a RM do Recife e o Sistema Gestor Metropolitano (SGM), 
fundamentado no princípio do compartilhamento e da execução das FPICs e de cooperação 
intergovernamental, compreendendo as câmaras técnicas e a secretaria executiva e mantendo 
o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FUNDERM), criado 
desde meados dos anos de 1970, quando se instituiu a RM do Recife.

Com o EM, surgem novas possibilidades de promoção do desenvolvimento urbano, 
principalmente com a demanda do PDUI, que deverá estabelecer, para a metrópole, 
um processo permanente de planejamento, estimulando a criação de operações urbanas 
consorciadas interfederativas e consórcios públicos. O plano deve, ainda, contemplar itens 
descritos em lei, como diretrizes para as FPICs e para o parcelamento, uso e ocupação 
do solo urbano, além de delimitação das áreas com restrições à urbanização, visando à 
proteção do patrimônio ambiental e/ou cultural.

A partir da reflexão propositiva deste documento, pretende-se instituir uma 
renovação da gestão metropolitana no enfrentamento das questões pertinentes às FPICs 
da RM do Recife, priorizando adequações do atual SGM, mas que também possam 
abranger as definições conceituais de aglomerações, microrregiões ou RMs no estado de 
Pernambuco que, porventura, venham a ser instituídas. Além disso, procura-se discutir os 
limites e desafios de inserção da atual gestão territorial deste estado, em termos de ações, 
articulações e abrangências.

Trata-se, portanto, de uma proposta preliminar, para amadurecimento técnico 
e político, tendo em vista a implantação desse novo modelo de gestão que atenda aos 
interesses da cidade metropolitana e das futuras regionalizações de Pernambuco.
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1 INTRODUÇÃO

A Lei Complementar no 14, de 8 de junho de 1973, instituiu as regiões metropolitanas 
(RMs) no Brasil e os respectivos conselhos: o Deliberativo, presidido pelo governador de 
cada estado, e o Consultivo, criado por lei estadual. O primeiro tinha em sua composição, 
além do presidente, cinco membros de reconhecida capacidade técnica ou administrativa, 
um dos quais seu secretário-geral, todos nomeados pelo governador do estado (também um 
membro), uma lista tríplice organizada pelo prefeito da capital e outra mediante indicação 
dos demais municípios integrantes da região.

O segundo, por sua vez, tinha a função de promover a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da região e a programação dos serviços 
comuns, além de coordenar a execução de programas e projetos de interesse metropolitano 
e unificar a execução daqueles serviços. O Conselho Consultivo opinava por solicitação do 
Deliberativo sobre as questões de interesses locais e sugeria a elaboração de planos regionais 
e a adoção de providências relativas à aplicação dos serviços comuns.

A partir dessa lei, o governo de Pernambuco criou as primeiras estruturas de gestão 
metropolitana: os conselhos Deliberativo e Consultivo da RM do Recife, pela Lei no 6.708, 
de 17 de junho de 1974, que tinham como apoio técnico a secretaria executiva do 
Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco (Condepe), com o objetivo de promover a 
elaboração do PDUI da RM do Recife. Em 3 de junho de 1975, foi criada a Fundação de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem), por meio da Lei Estadual 
no 6.890, que passou a ser a secretaria executiva com a atribuição de prestação de apoio 
técnico ao Sistema Gestor Metropolitano (SGM). Além da Fidem, foi criado o Fundo 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FUNDERM), instrumento 
financeiro de caráter rotativo, destinado a financiar, total ou parcialmente, sob as formas 
de empréstimo ou a fundo perdido, pela Lei Estadual no 7.003/1975.

Os primeiros estudos referentes ao processo de metropolização e identificação da RM 
do Recife – produzidos pelo Grupo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, criado 
no âmbito do antigo Condepe, e posteriormente ao longo do trabalho desenvolvido pela 
Fidem, ambos integrando atualmente a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 
Pernambuco (Condepe/Fidem) – foram elaborados para a implantação de um processo 
de planejamento e de suporte de informações e instrumentos cartográficos, além de 
representarem um esforço de capacitação e aparelhamento dos organismos municipais, 
tanto do Executivo quanto do Legislativo, envolvendo inúmeros agentes atuantes nos 
diversos segmentos metropolitanos.

A discussão naquele momento, com dirigentes estaduais, municipais, parlamentares 
e entidades da sociedade civil, tornou mais fácil a compreensão de que problemas como 
abastecimento de água, tratamento de esgoto, destinação final de resíduos sólidos, 
mobilidade, circulação, transportes, entre outros, não podem ser solucionados por um 
só município nem exclusivamente pelo estado-membro. Esse processo de discussão e 
negociação, nas interpretações jurídicas e técnicas das disposições constitucionais sobre 
a matéria, culminou na aprovação da Lei Complementar Estadual (LCE) no 10, de 6 de 
janeiro de 1994, que dispõe sobre a RM do Recife (figura 1) e o arranjo institucional vigente.

Essa lei, ao manifestar conceitualmente as Funções Públicas de Interesse Comum 
(FPICs), ressalta o mérito da ação regional metropolitana, fixando os segmentos 
prioritários – os campos de atuação – que constituem metas do trabalho compartilhado: 
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10 Relatório de Pesquisa

a ordenação do território, o desenvolvimento da infraestrutura econômica e urbana, o 
controle da qualidade ambiental, a destinação final dos resíduos sólidos, entre outras.

FIGURA 1
RM do Recife (agosto de 2016)

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas 
dos originais (nota do Editorial).

A referida lei contempla também a necessidade dos municípios situados na RM do 
Recife de coparticiparem da ação regional urbana-metropolitana, exercitando a gestão 
metropolitana em uma linha de responsabilidade compartilhada, indicando uma série de 
medidas legais e administrativas a serem adotadas pelos agentes envolvidos no exercício das 
FPICs. Institui, ainda, o SGM e define sua composição, competência e as atribuições de 
cada um de seus integrantes, além de instrumentos de planejamento e gestão metropolitana.

Consideramos esse ambiente institucional do SGM de maior relevância para 
superar soluções de continuidade administrativa e interesses específicos ou localizados, 
por dispor de instrumentos e procedimentos de trabalho definidos, com uma 
estrutura de apoio reconhecida, que já apresenta uma experiência efetiva nesse sentido. 
A  prática tem demonstrado que a gestão metropolitana, fundamentada no princípio 
da intergovernabilidade e responsabilidade compartilhada, passa por um processo de 
aprendizagem que exige mudança de postura, compromisso político dos vários agentes 
envolvidos e espírito público para negociar os conflitos, administrar as oportunidades 
e superar as limitações institucionais e políticas – tudo isso em nome da melhoria de 
condições de funcionamento da estrutura urbana e da construção de uma cidade mais 
humana e solidária.

Nesse contexto, com a consolidação de uma proposta para a implantação de um arranjo 
de governança federativa com base na Lei no 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto 
da Metrópole (EM) –, pretende-se implementar uma renovação da gestão metropolitana 
para o enfrentamento das questões pertinentes às FPICs da RM do Recife, priorizando 
adequações do atual SGM.
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Diante deste quadro, o governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento e 
Gestão (SEPLAG) e da Condepe/Fidem, respectivamente presidência e secretaria executiva 
do Conselho da Região Metropolitana do Recife (CONDERM), tomará a iniciativa de 
articular os governos dos municípios que integram a RM do Recife e a sociedade civil. 
Em conjunto, devem iniciar e aprofundar o debate sobre o EM e conduzir os trabalhos de 
adequação do SGM da RM do Recife, instituído pela LCE no 10/1994, ao novo modelo 
de governança interfederativa, reformulando sua estrutura atual aos dispositivos do EM – 
oportunidade em que deverá ser confirmada a delimitação do seu território e reflexões 
acerca da possibilidade de sua ampliação – e redefinindo o conjunto das FPICs dessa RM 
e de seu fundo de investimentos.

2 ESTRUTURA INSTITUCIONAL E NORMATIVA DA RM DO RECIFE

A Lei Complementar no 14/1973 instituiu oito RMs: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. Criou também órgãos para a gestão 
metropolitana (conselhos Deliberativo e Consultivo). A RM do Recife é, então, constituída 
por Recife, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, 
Paulista e São Lourenço da Mata.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 25, § 3o: 

os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (Brasil, 1988).

A Constituição do Estado de Pernambuco de 1989, art. 37, inciso XXVII, fala em:

promover a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum (Pernambuco, 1989).

Junto a isso, a referida constituição, em seu art. 95, indica que “o estado poderá 
articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico, social e cultural, visando ao 
seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais” (Pernambuco, 1989). O § 1o 
deste artigo dispõe que a lei complementar estadual definirá:

I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais 
integrantes dos planos estaduais e municipais de desenvolvimento econômico e social, que deverão 
ser devidamente aprovados (Pernambuco, 1989).

2.1 A RM (estrutura institucional – antecedentes)

A LCE no 10/1994 discorre sobre a RM do Recife em seu art. 1o.

A Região Metropolitana do Recife é a unidade organizacional, geoeconômica, social e cultural 
constituída pelo agrupamento dos municípios de Abreu e Lima; Cabo de Santo Agostinho; 
Camaragibe; Igarassu; Ipojuca; Ilha de Itamaracá; Itapissuma; Jaboatão dos Guararapes; Moreno; 
Olinda; Paulista; Recife; e São Lourenço da Mata, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum (Pernambuco, 1994).
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A partir de 1995, com o desmembramento do município de Igarassu, o de Araçoiaba 
foi incluído na RM do Recife.

A lei oferece critérios de classificação de RM, amplia as FPICs e institui o SGM, 
compreendendo a Fidem, o CONDERM e o FUNDERM.

Outro ponto de destaque é o Decreto no 6.347, de 18 de março de 1980, que atribui 
à Fidem competência para exame e anuência prévia de projetos de parcelamento do solo 
urbano na RM do Recife e dá outras providências, tema considerado relevante no EM.

O governador do estado, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, inciso II, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista a competência atribuída ao estado pelos artigos 1o, 
parágrafo único, 13, parágrafo único, e 15 da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
para definição de normas relativas ao exame e anuência prévia, com vistas à aprovação de projetos 
de parcelamento do solo urbano e de alterações de uso de solo rural para fins urbanos, na Região 
Metropolitana do Recife.

Decreta:

Art. 1o – Cabe à Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – Fidem 
proceder ao exame e à anuência prévia, para a aprovação, pelos municípios, dos projetos de 
loteamento e desmembramento do solo urbano, bem como de alterações de uso do solo rural 
para fins urbanos, nas áreas localizadas, total ou parcialmente, em municípios da Região 
Metropolitana do Recife.

Art. 2o – A Fidem deverá esclarecer aos interessados sobre as áreas a serem loteadas, com base nas 
diretrizes estabelecidas pelo Plano de Desenvolvimento Integrado e pelo Mapa de Estrutura de 
Programas, aprovados pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Recife, e sobre as 
normas para aprovação de loteamento, definidas por Decreto do Poder Executivo Estadual.

Art. 3o – Para os efeitos do artigo 6o da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o 
interessado deverá formalizar consulta prévia à Fidem, através de requerimento circunstanciado, 
instruído com a planta do imóvel (Pernambuco, 1980).

2.2 Ações institucionais recentes para a governança metropolitana

A equipe técnica da Condepe/Fidem realizou reuniões internas com o grupo de 
trabalho, para formulação de uma proposta preliminar de reestruturação do SGM para 
adequação ao EM, a fim de abrir a discussão com os órgãos setoriais estaduais, federais 
e a sociedade civil.

Além da organização de seminários e ciclo de debates, com a presença de técnicos e 
palestrantes de diversas instituições envolvidas com a temática do EM, promoveu também 
ciclos de palestras a respeito dos desafios metropolitanos e a discussão sobre o Projeto de 
Emenda à Constituição (PEC) no 13, de 30 de abril de 2014, que acrescenta à temática da 
governança metropolitana o componente da alocação de receitas tributárias.
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2.3 Arranjo institucional vigente do SGM

FIGURA 2
Estrutura institucional de governança metropolitana da RM do Recife

Fundo de Desenvolvimento da 
RM do Recife (FUNDERM)

Agência Condepe/Fidem
Secretaria executiva e apoio técnico Câmaras Técnicas Setoriais (CTS)

   Câmara Metropolitana de 
    Desenvolvimento Social
                  (CMDS)

       Câmara 
  Metropolitana 
  de Transporte
        (CMT)

Conselho Consultivo
Quatorze vereadores 

das Câmaras Municipais
Três deputados estaduais

CONDERM
Conselho Deliberativo

Quatorze prefeitos da RM do Recife
Quatorze representantes de órgãos 

do estado 

 Câmara Metropolitana
  de Desenvolvimento 
Urbano e Ordenamento 
  Territorial (CMDUOT)

Câmara Metropolitana
   de Meio Ambiente 
       e Saneamento
           (CMMAS)

     Câmara 
Metropolitana 
de Política de 
Defesa Social
    (CMPDS)

Elaboração dos autores.

2.3.1 CONDERM

O CONDERM é um órgão deliberativo e consultivo presidido pelo secretário de 
Planejamento e Gestão de Pernambuco, sendo a Condepe/Fidem a secretaria executiva 
desse colegiado.

Ele é constituído pelos prefeitos dos quatorze municípios metropolitanos e por 
quatorze representantes do governo do estado, nomeados pelo governador como membros 
deliberativos. Na qualidade de membros consultivos, há representantes do Poder 
Legislativo (municipal e estadual), sem direito a voto, sendo um parlamentar vindo de 
cada Câmara Municipal e três deputados estaduais atuando em nome da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco.

São competências do CONDERM:

• declarar as atividades, os empreendimentos e os serviços que devem ser admitidos 
entre as FPICs no âmbito metropolitano;

• estabelecer políticas e diretrizes de desenvolvimento da RM do Recife e referenciais 
para o desempenho dos serviços na esfera metropolitana;

• estimular a ação integrada dos agentes públicos envolvidos na execução das FPICs, 
no intuito de assegurar eficiência à promoção do desenvolvimento da RM do Recife;

• deliberar sobre a iniciativa de elaboração de planos, programas e projetos de interesse 
da RM do Recife, bem como sobre as proposições neles contidas;

• supervisionar a execução das FPICs;
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• encaminhar às entidades, aos órgãos e às autoridades competentes as proposições 
relativas às FPICs;

• estabelecer instrumentos normativos, administrativos e técnicos necessários ao 
desenvolvimento da RM do Recife;

• indicar as diretrizes básicas metropolitanas a serem consideradas nas leis dos planos 
plurianuais, de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais;

• deliberar sobre a instituição dos instrumentos de planejamento de interesse 
metropolitano, entre eles o Plano de Desenvolvimento, os planos diretores 
setoriais, os sub-regionais, o Sistema de Informações Metropolitanas e o Sistema de 
Financiamento Metropolitano;

• examinar o Programa Anual de Investimento e a Proposta Orçamentária Anual 
do FUNDERM;

• manter sistemático e permanente processo de informação às Câmaras Municipais e à 
Assembleia Legislativa, a respeito das atividades da gestão metropolitana;

• ponderar a inclusão de outros campos de atuação das FPICs, não referidos no 
parágrafo único do art. 3o da LCE no 10/1994; e

• elaborar o seu regimento interno e deliberar sobre suas modificações ulteriores, 
submetendo-o à homologação do governador do estado (Pernambuco, 1994).

2.3.2 Secretaria executiva e de apoio técnico

Em obediência aos dispositivos da Constituição Federal de 1967 e da Emenda Constitucional 
de 1968 e por determinação da Lei Complementar no 14/1973, o estado de Pernambuco 
criou, por meio da Lei Estadual no 6.873, de abril de 1975, a Fidem, como órgão de apoio 
técnico e administrativo aos conselhos Deliberativo e Consultivo.

Em 1975 – como instrumento financeiro de caráter rotativo – foi instituído, por meio 
da Lei no 7.003, de 2 de dezembro de 1975, o FUNDERM, destinado ao financiamento 
total ou parcial, sob a forma de empréstimo ou a fundo perdido, voltado às atividades de 
planejamento do desenvolvimento da RM do Recife; à gestão dos negócios relativos a essa 
RM; à execução das FPICs no âmbito metropolitano; e à realização e operação de serviços 
urbanos de interesse metropolitano.

São competências da secretaria executiva:

• secretariar as reuniões do CONDERM;

• assessorar as atividades do CONDERM;

• alicerçar o funcionamento das CTS;

• apoiar tecnicamente os poderes municipais na compatibilização dos planos municipais 
com o interesse metropolitano;

• articular os entes envolvidos com a execução das FPICs;

• gerir o FUNDERM;

• providenciar o cumprimento das resoluções do CONDERM, mediante articulação 
com as entidades e os órgãos públicos;

• compatibilizar as propostas anuais de investimentos;
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• consolidar o sistema de informações, unificar as bases cadastrais e cartográficas e 
manter o sistema de dados socioeconômicos, territoriais, ambientais e institucionais 
da RM do Recife; e

• avaliar a eficácia das ações de interesse metropolitano.

2.3.3 Outras estruturas – CTS

As CTS metropolitanas foram criadas e regulamentadas por meio da Resolução do 
CONDERM no 2/1994, presididas por um dos seus membros, escolhido em votação 
interna, homologada pelo presidente do colegiado, alternando-se anualmente a presidência 
entre representantes do poder público e da sociedade civil.

As CTS são:

• a CMDUOT;

• a CMT;

• a CMMAS;

• a CMDS; e

• a CMPDS.

A composição das CTS metropolitanas é a seguinte:

• seis representantes do setor público;

• dois da instância federal;

• dois da instância estadual;

• dois da instância municipal;

• seis de setores da sociedade civil;

• dois do segmento empresarial;

• dois do segmento acadêmico-profissional; e

• dois do segmento da comunidade.

São competências das CTS:

• dar apoio técnico institucional ao CONDERM;

• elaborar e encaminhar projeto de resolução do CONDERM sobre matéria de 
suas competências;

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

• definir os termos de referência de planos e projetos de interesse comum no 
âmbito metropolitano.
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3 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: O PROCESSO DE 
ELABORAÇÃO DO PDUI

3.1 Os instrumentos de planejamento da RM do Recife

O processo de elaboração do PDUI deverá considerar o amplo e diversificado acervo de 
planos, projetos, informações socioeconômicas e bases cartográficas existentes para a RM 
do Recife, elaborado pela Condepe/Fidem. Entre eles, destacam-se os descritos a seguir.

Plano Diretor da RM do Recife – Metrópole 2010, de 1998

Contém um conjunto de diretrizes para orientar as ações dos agentes públicos e privados 
no que se refere ao desenvolvimento metropolitano. O plano aponta essas oportunidades 
de desenvolvimento, além de mostrar a viabilidade de uma nova configuração do espaço. 
É uma proposta fundamentada na diversidade das formas de urbanização associadas às 
especificidades territoriais, conferidas por vocações econômicas, oferta e capacidade de 
expansão de infraestruturas e qualidades ambientais.

Metrópole Estratégica – RM do Recife

É um documento com dezesseis estudos técnicos agrupados em: i) estudos gerais, que 
analisam demografia, dinâmica econômica, pobreza, distribuição de renda, meio ambiente, 
trabalho, atores sociais e finanças públicas; ii) estudos sociais, os quais tratam dos temas 
de educação, saúde, segurança pública; e iii) estudos físico-territoriais, que abordam 
transporte, saneamento, habitação, resíduos sólidos, serviços municipais e uso e ocupação 
do solo. Este documento foi elaborado entre 2002 e 2004 pela Fidem, em parceria com o 
Ipea e a Cities Alliance/Banco Mundial, tendo sido aprovado pelo CONDERM.

Estudo Propositivo do Litoral Norte de Pernambuco, de 1999

Colocou em evidência o patrimônio natural, o construído e as manifestações culturais da 
área litorânea de Pernambuco, elencando alternativas de intervenções capazes de orientar 
uma política de preservação, valorização, promoção e requalificação. O levantamento 
realizado contou com a participação de representantes de outros órgãos estaduais e também 
das prefeituras litorâneas, do empresariado e da sociedade civil organizada. O objetivo 
central deste estudo foi consolidar o litoral de Pernambuco como polo de desenvolvimento 
competitivo, por meio de ações voltadas à valorização de seu ambiente natural, de seu 
ambiente construído, além das manifestações culturais, materiais e imateriais.

Plano Metropolitano de Política de Defesa Social e Prevenção à Violência na 
RM do Recife, de 2004

Foi promovido pelo governo federal, por meio de uma concertação nacional, cujo convênio 
foi firmado entre a Condepe/Fidem e o Ministério da Justiça, pela Secretaria Especial do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), com recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública. Seu objetivo foi construir um modelo de política de 
defesa social na RM do Recife, respaldado na promoção da cidadania e na defesa dos 
direitos humanos, em uma perspectiva de incorporar as diferenças de gênero, raça, geração, 
orientação sexual e classe social.
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Plano de Ocupação Sustentável – Território Estratégico de Suape (TES), de 2008

Seu objetivo foi promover a ocupação sustentável desse território com a melhoria da habitabilidade 
e da competitividade, por meio da sua estruturação e qualificação físico-ambiental, buscando o 
equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação das qualidades ambientais, em uma área de 
grande concentração de investimentos públicos e privados.

Agenda de Desenvolvimento Sustentável do Norte Metropolitano e Goiana, 
de 2008

A intenção foi integrar as ações estruturadoras e transformadoras de interesse da região 
que promovessem a sua melhoria e engrandecessem suas potencialidades, por meio de um 
conjunto de proposições e diretrizes estratégicas com foco no desenvolvimento sustentável, 
destacando a valorização do ambiente natural e do construído.

Oeste Metropolitano – Realidades e Desafios para o Desenvolvimento Regional 
Sustentável, de 2010

Estudo regional para utilização e ocupação das áreas urbanas, ordenação da ocupação do 
solo, preservação e uso sustentável do patrimônio histórico.

Estudo do Sistema Viário Principal Metropolitano, de 2010

Trabalho desenvolvido com base nas indicações do PDTU da RM do Recife de 2008, 
para cenários de 2012 a 2020. O estudo foi desenvolvido a partir de dados de estruturação 
do sistema viário do PDTU, complementado por novas formulações, principalmente em 
função da evolução das necessidades do Complexo Industrial Portuário de Suape/Ipojuca e 
da Cidade da Copa/São Lourenço da Mata.

Programa Especial de Controle Urbano e Ambiental do TES

Está sendo realizado com o suporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social (BNDES), e conta com ações de apoio voltadas ao exercício do controle urbano 
e ambiental das entidades envolvidas, abrangendo capacitação, atualização da base 
cartográfica, aquisição de mobiliário funcional, equipamentos/infraestrutura de informática 
e veículos, além da revisão/elaboração da legislação urbanística básica dos municípios do 
TES. O programa tem por objetivo o enfrentamento dos impactos causados pela nova 
dinâmica econômica do estado de Pernambuco, em especial na RM do Recife.

Cadastro de Áreas Comprometidas com Intervenções (CACI)

Ferramenta de análise de pleitos para o parcelamento do solo, o planejamento e a gestão 
metropolitana, o CACI na RM do Recife foi criado na década de 1980. Ele  contém 
informações metropolitanas permanentemente atualizadas, que auxiliam na compatibilização 
entre normas, planos, programas e projetos de intervenção no espaço, garantindo mais agilidade 
no processo de exame de conveniência para a implantação de novos empreendimentos públicos e 
privados e no ordenamento do espaço municipal e da cidade. Como resultado do levantamento, 
tratamento e lançamento dos registros descritivos e cartográficos,  o  CACI  utiliza uma base 
geoespacial com 125 ortofotocartas da RM do Recife, na escala de 1:10.000 – tais registros são 
detalhados a partir dos temas: i)  CACI-10: Transporte/Energia/Comunicação; ii)  CACI-20: 
Saneamento e Meio Ambiente; iii) CACI-30: Atividades Produtivas; iv) CACI-40: Equipamentos 
Sociais; e v) CACI-50: Planos e Projetos.
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Base cartográfica

Pretende ajudar no planejamento e na gestão do desenvolvimento estadual e é uma das 
atribuições da Condepe/Fidem. A base cartográfica planialtimétrica integra o acervo da 
instituição e está disponível para a população que deseje realizar consultas ou adquirir o 
material. Os mapas contêm informações detalhadas sobre relevo, sistema viário, drenagem, 
locais de mata e reservas ecológicas, possibilitando a visualização de toda a área em um 
único documento. O acervo cartográfico da agência é formado pelas séries compostas 
por fotografias aéreas, ortofotocartas, cartas altimétricas, cartas planimétricas e temáticas, 
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).

Responsável pela coordenação do Sistema Estatístico e Cartográfico de Pernambuco, 
a agência tem apoiado o governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, 
na aquisição de uma nova cartografia, cujo trabalho será inédito na América do Sul. 
O  projeto,  iniciado em 2013, encontra-se em andamento, com mais de 75% dele 
executado. O PE-Tridimensional é um novo mapeamento a laser de todo o território 
estadual (98.146 km²), incluindo o levantamento aerofotogramétrico de alta precisão, que 
originará a produção de ortofotocartas, uma fotografia resultante da transformação de uma 
foto original, em uma projeção ortogonal sobre um plano.

A partir da nova base cartográfica, a Condepe/Fidem pretende disponibilizar mapas 
na escala 1:5.000. O objetivo é a vetorização das ortofotocartas, reproduzindo mapas com 
diversos níveis de informações, tais como curvas de níveis, sistema viário, hidrografia, 
entre outros. Ela coordena, ainda, a Comissão Estadual de Cartografia de Pernambuco 
(COMCAR/PE), instituída em dezembro de 2013, com atribuições que consistem 
na elaboração do plano cartográfico do estado, que implica a implantação, operação e 
disseminação de sistemas de informações geográficas e georreferenciadas, bem como a 
realização de estudos e pesquisas de natureza geográfica, geodésica e cartográfica.

Base de Dados do Estado (BDE)

O Sistema BDE propicia o acesso às informações estatísticas de diversas fontes de forma 
padronizada e confiável, possibilitando o conhecimento da realidade de Pernambuco e de 
seus municípios.

3.2 O processo de elaboração do PDUI da RM do Recife

Desde a institucionalização da RM do Recife, para elaboração de planos e projetos, foram 
sempre consultados os municípios e entes envolvidos. Após a institucionalização do SGM, 
em meados da década de 1990, o processo de planejamento foi aprimorado por meio da 
participação das CTS, que agregam representantes de órgãos federais, estaduais, municipais 
e da sociedade civil. Além disso, a elaboração dos planos e projetos era discutida em fóruns 
municipais e regionais, com participação e contribuição de todos os segmentos da sociedade.

Destaca-se nesse processo a construção dos planos Metrópole 2010, Metrópole 
Estratégica, Programa Viva o Morro, dos Estudos e Projetos para Contenção do Avanço 
do Mar, do Plano de Ocupação Sustentável do TES, da Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável do Norte Metropolitano e Goiana, do Programa Especial de Controle 
Urbano e Ambiental do TES, entre outros.
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A elaboração do PDUI da RM do Recife seguirá esse mesmo processo exitoso de 
construção participativa de seus instrumentos de planejamento. O PDUI, conforme 
estabelecido no EM, é um instrumento que estabelece como base um processo permanente 
de planejamento e as diretrizes para o desenvolvimento urbano da RM ou da aglomeração 
urbana. O referido plano deve ser aprovado mediante lei estadual.

O modelo de gestão proposto para o SGM da RM do Recife, detalhado a seguir, 
define várias instâncias de atuação que garantirão a governança interfederativa, e contará 
com a participação de representantes da sociedade civil, da população e de todos os 
municípios integrantes da unidade territorial urbana na discussão e formulação do plano, 
até sua aprovação pela instância deliberativa (CONDERM).

Podemos citar como exemplo o importante papel do Fórum de Secretários 
Municipais  a ser implantado, que terá como atribuições o alinhamento estratégico de 
metas e objetivos, a priorização de ações, a definição de agenda e a previsão orçamentária. 
Serão, portanto, os secretários de planejamento de cada município que promoverão 
a articulação entre  os setores da sociedade civil e os órgãos municipais, para debates e 
audiências públicas durante as etapas de elaboração do PDUI, ouvindo os interesses locais 
para compatibilização com as FPICs.

As CTS contam com a participação de representantes dos três níveis de governo e da 
sociedade civil, dentro de sua área de atuação: mobilidade, meio ambiente, saneamento, 
entre outras. Elas contribuirão, dessa maneira, para a construção do PDUI em suas 
esferas específicas, cabendo ao núcleo gestor das câmaras técnicas fazer a interação e 
integração das propostas.

A Condepe/Fidem, responsável pela coordenação do processo de planejamento, 
atuará tanto na comunicação de informações durante a construção do plano – agregando 
os diagnósticos e proposições de modo ágil, com o uso da tecnologia e de plataformas em 
rede para a sua disseminação – quanto como elemento facilitador do consenso e negociação 
política entre municípios, estado, união e sociedade civil.

Assim, se garantirá que o PDUI será elaborado no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa e aprovado pela instância colegiada deliberativa, antes do envio à respectiva 
Assembleia Legislativa estadual.

Livro_Relatorio_ArranjoRecife.indb   19 18/12/2018   15:11:34



20 Relatório de Pesquisa

FIGURA 3
Modelo de gestão proposto para a RM do Recife

Conselho de Desenvolvimento Metropolitano

Agência
Condepe/Fidem

Instância executiva

CTS 
1

CTS 
2

CTS 
3 CTS 

4
CTS 
5

CTS 
6

CTS 
7

Fórum de Secretários de Planejamento

Agentes 

delegados

Consórcios

setoriais

Elaboração dos autores.

4 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DA 
AÇÃO METROPOLITANA

A LCE no 10/1994 estabelece os mecanismos e instrumentos para a alocação de recursos. 
Percebe-se, dessa maneira, a necessidade de se instituir o sistema de monitoramento e 
controle de prestação de contas, além de novas formas de captação de recursos e iniciativas 
complementares ao funcionamento do FUNDERM, ou até mesmo outro instrumento 
financeiro que venha a ser implantado. O art. 13 desta lei assim dispõe.

O FUNDERM, instrumento financeiro de caráter rotativo, destina-se a financiar, total ou 
parcialmente, sob as formas de empréstimo ou a fundo perdido:

I – as atividades de planejamento do desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife;

II – a gestão dos negócios relativos à Região Metropolitana do Recife;

III – a execução das funções públicas de interesse comum;

IV – a execução e operação de serviços urbanos de interesse metropolitano.

Livro_Relatorio_ArranjoRecife.indb   20 18/12/2018   15:11:34



21Arranjo de Governança Interfederativa na Região Metropolitana  
do Recife com Base no Estatuto da Metrópole

§ 1o A Condepe/Fidem, na condição de Secretaria Executiva do CONDERM, mediante convênio 
com instituições financeiras estaduais, federais ou internacionais, operacionalizará os empréstimos 
ou subempréstimos para o financiamento de obras e serviços de interesse metropolitano, com 
recursos provenientes do FUNDERM.

§ 2o A participação dos recursos do FUNDERM no financiamento de ações de interesse da cidade 
será acompanhada, a título de contrapartida de recursos financeiros negociados pelos agentes 
envolvidos nessas ações (Pernambuco, 1994).

O art. 14 da referida lei discorre sobre o que pode constituir a receita do FUNDERM:

I – recursos de natureza orçamentária que lhe forem destinados pela União, pelo estado e pelos 
municípios situados na Região Metropolitana do Recife;

II – produtos de operações de crédito realizadas pela União, estados e municípios situados na 
Região Metropolitana do Recife, destinados ao financiamento de atividades e projetos integrantes 
de programas de interesse metropolitano;

III – retorno financeiro de empréstimos e subempréstimos para investimentos em obras e serviços 
no âmbito metropolitano;

IV – rendas auferidas com aplicação de seus recursos no mercado financeiro;

V – recursos provenientes de taxas e contribuições de melhoria, arrecadadas pelo estado ou pelos 
municípios, relativas a empreendimentos e serviços de interesse metropolitano;

VI - transferências a fundo perdido, provenientes de entidades públicas ou privadas, nacionais, 
estrangeiras ou internacionais;

VII – recursos provenientes de outras fontes (Pernambuco, 1994).

No caso de municípios localizados na RM do Recife (ou próximos), detentores 
de áreas de proteção de mananciais para o abastecimento de água, reservas naturais, ou 
que possuam condições propícias para a destinação final do lixo urbano ou de resíduos 
industriais, serão praticadas políticas compensatórias pela preservação desses atributos, nos 
termos propostos pelo CONDERM.

Essas políticas previstas serão aplicadas de forma variável, quanto à manutenção e 
intensidade dos benefícios concedidos, em razão do índice de qualidade das águas, do 
estado de conservação das reservas naturais e dos efeitos poluidores da operação dos sistemas 
de tratamento final do lixo.

5 OS DEBATES LEGISLATIVOS E JUDICIAIS SOBRE A 
GESTÃO METROPOLITANA

A Assembleia Legislativa de Pernambuco, por meio da Comissão de Negócios Municipais, 
fez uma audiência pública sobre o EM, com grande participação de público. Posteriormente, 
a Condepe/Fidem, em parceria com o Ministério das Cidades, realizou, no Recife, um 
seminário da região Nordeste sobre o EM, ambos em agosto de 2015.

Recentemente, os segmentos da indústria da construção civil e do mercado imobiliário 
vêm promovendo eventos sobre a governança metropolitana, envolvendo técnicos, 
instituições de classe e prefeitos. No âmbito da RM do Recife, não ocorreram ações nem 
debates judiciais sobre a gestão metropolitana, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
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(ADI) no 1.842-5 – Organização e Gestão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
Microrregiões dos Lagos.

6 A ADEQUAÇÃO DA LCE NO 10/1994

Para um melhor entendimento das necessidades de adequação e revisão da LCE no 10/1994, 
foram considerados os aspectos convergentes e as ausências de normativas na referida lei, 
quando comparada ao EM, conforme o quadro 1.

QUADRO 1
Aspectos convergentes e ausências de normativas: comparação LCE no 10/1994 – SGM com EM

Lei no 13.089/2015 – EM LCE no 10/1994 – SGM 

Incidência da lei: RMs e aglomerações urbanas já constituídas; futuras 
unidades regionais.

Incidência da lei: RM do Recife.

Define princípios, diretrizes e o sistema de gestão compartilhado 
e pactuado.

Estabelece o SGM e as medidas administrativas e legais de apoio à 
execução das FPICs.

Estrutura

Instância executiva: estado e municípios.

Instância colegiada deliberativa: com representação da sociedade civil.

Organização pública técnico-consultiva.

Sistema de alocação de recursos: fundo de investimento/financiamento e 
prestação de contas.

Estrutura

CONDERM – órgão consultivo e deliberativo (sem representação da 
sociedade civil).

CTS – apoio técnico (com representação da sociedade civil).

Conselho Consultivo (representantes do Legislativo, estaduais 
e municipais).

Secretaria executiva – apoio técnico e suporte para funcionamento do 
conselho (Condepe/Fidem).

FUNDERM – instrumento financeiro (Lei no 7.003/1975).

FPICs

Estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução 
das funções públicas de interesse comum em RMs e em aglomerações 
urbanas instituídas pelos estados.

Determina FPIC – política pública ou ação nela inserida cuja realização 
por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto 
em municípios limítrofes. As leis complementares estaduais definirão, no 
mínimo, os campos funcionais ou funções públicas de interesse comum 
que justificam a instituição da unidade territorial urbana.

FPICs

Declarado o interesse comum no âmbito metropolitano, a execução das 
funções públicas dele decorrente dar-se-á de forma compartilhada pelos 
municípios e pelo estado, observando-se critérios de parceria definidos 
pelo órgão deliberativo do SGM.

Define as atividades relativas às funções públicas de interesse comum e 
aos campos funcionais.

Gestão plena – apoio da União.

Formalização e delimitação de unidade regional, mediante 
lei complementar.

Estrutura de governança interfederativa – colegiado, órgão público e um 
sistema de alocação de recursos.

PDUI aprovado por lei estadual.

Gestão metropolitana.

Formalização e delimitação de unidade regional, mediante lei complementar.

Estrutura da gestão das FPICs.

CONDERM – órgão consultivo e deliberativo (quatorze prefeitos da RM do 
Recife e quatorze representantes do Poder Executivo).

CTS – participação da sociedade civil (seis representantes do setor 
público, dois do segmento empresarial, dois do acadêmico/profissional e 
dois da comunidade).

Conselho Consultivo – três parlamentares estaduais e um parlamentar 
representante de cada Câmara Municipal dos municípios da RM do Recife.

Secretaria executiva com a atribuição de prestação de apoio técnico.
FUNDERM – instrumento financeiro – Lei no 7.003/1975.

Elaboração dos autores.

Conforme este quadro, observa-se que o funcionamento da estrutura de governança 
do atual SGM não atende a alguns preceitos do EM, principalmente no que se refere à 
participação da sociedade civil na dinâmica de atuação, estando ela apenas representada nas 
CTS, instância em que sua cooperação em caráter consultivo está garantida.

Outro ponto a se destacar é o compartilhamento e a integração para o melhor 
desempenho das FPICs, que deverão ser definidas e priorizadas em conjunto com todos os 
atores envolvidos: municípios, estado e sociedade civil.
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7 PROPOSIÇÕES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO SGM

A proposta de reestruturação do SGM, que possibilite o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no EM, visa a articulação, integração e intersetorialidade dos diversos 
organismos que atuam no território de forma que possam definir como ocorrerão, por 
quem serão feitas e quando as ações devem ser implementadas. Foram observados os 
seguintes condicionantes como base das proposições.

1) Instituição da gestão plena no âmbito da RM do Recife. Esta RM possui a formalização 
e delimitação de seu território por LCE, e para garantir sua gestão plena precisará 
ter o PDUI aprovado por uma dessas leis, além de adequar a sua estrutura a uma 
governança interfederativa, conforme o art. 8o da Lei Estatuto da Metrópole:

a) instância executiva, composta pelos representantes dos poderes executivos do 
estado e dos municípios metropolitanos;

b) instância colegiada deliberativa, com representação da sociedade civil: ampliação 
do CONDERM, incluindo representante da sociedade civil;

c) organização pública com funções técnico-consultivas: reestruturação da 
Condepe/Fidem; e

d) sistema integrado de alocação de recursos e prestação de contas: fundo – adequação 
do FUNDERM.

2) Implantação do modelo de gestão interfederativa:

a) reestruturação do CONDERM e nova denominação;

b) estabelecimento das FPICs;

c) criação do Fórum de Secretários de Planejamento;

d) reestruturação das CTS;

e) criação do Núcleo Gestor das CTS;

f ) formalização da instância executiva;

g)  ampliação da estrutura organizacional (Condepe/Fidem), novo formato institucional, 
instauração de concurso público para fortalecimento do quadro próprio de pessoal; e

h) elaboração do PDUI.

A implementação da governança interfederativa, inicialmente na RM do Recife, 
deverá ser precedida pela instituição de um grupo de trabalho, a ser estabelecido pelo 
CONDERM, integrado pelos diversos agentes atuantes na região, com definição de 
atribuições, objetivos e prazos para discussão da proposta de reestruturação do SGM dessa 
RM. Será preciso também tomar providências para a concepção dos termos de referência 
de contratação e do PDUI da RM.

8 NOVAS AGLOMERAÇÕES URBANAS NO ESTADO

Segundo o EM, a aglomeração urbana pode ser conceituada como unidade territorial 
urbana constituída pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, 
caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, 
ambientais e socioeconômicas.
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu estudo 
Regiões de Influência das Cidades (REGIC 2007), o estado de Pernambuco apresentava duas 
capitais regionais com mais de 250 mil habitantes: Caruaru e Petrolina. Como tal, assumem 
vocação de potenciais munícipios que, por sua centralidade nas suas respectivas regiões e de 
acordo com o EM, venham a pleitear a classificação de RMs e aglomerados urbanos.

No caso específico de Caruaru, o município já manifesta a intenção de se tornar a RM 
do Agreste Central, de acordo com o Projeto de Lei Complementar no 7/2015. Foi realizado, 
em 2007, um estudo na Condepe/Fidem intitulado Estudo de agrupamento de municípios 
com a influência de Caruaru, que trouxe para análise entendimentos conceituais do que 
poderia classificar Caruaru e municípios adjacentes como um aglomerado urbano, dentro 
do estado. Este estudo foi atualizado em 2015 e trouxe alguns indicadores secundários que 
foram levados em consideração, sendo eles: i) o grau de urbanização; ii) o valor adicionado 
bruto (VAB) por setor econômico; iii) o emprego formal nos setores industrial e de serviço; 
iv) a densidade demográfica; v) a taxa de crescimento populacional; e vi) o produto interno 
bruto (PIB) municipal.

Sobre Petrolina, vale destacar que, com base na Lei Complementar no 113, de 19 de 
setembro de 2001, e pelo Decreto no 4.366, de 9 de setembro de 2002, ambos do governo 
federal, o município faz parte de uma Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento 
(RIDE), como polo dessa região em Pernambuco. A RIDE tem como objetivo articular 
e harmonizar as ações administrativas da União, dos estados e dos municípios para a 
promoção de projetos que visem à dinamização econômica e provisão de infraestruturas 
necessárias ao desenvolvimento em escala regional desses territórios.

Além disso, essa região é composta por municípios da Bahia, de cujo estado Juazeiro é 
o polo, e pelos municípios pernambucanos de Lagoa Grande, Orocó e Santa Maria da Boa 
Vista. Estes últimos, em conjunto com Petrolina, potencializam-se como mais um território 
suscetível à classificação de aglomerado urbano em Pernambuco, à luz do que estabelece 
o EM. Isto ocorre tanto em virtude de uma análise dos indicadores secundários expostos 
anteriormente quanto pela já existente capacidade de articulação de ações administrativas 
que esse território possui em nível estadual e federal.

Esse cenário demonstra que, antes do marco legal e regulatório do EM, já havia 
uma leitura de arranjo territorial em que os municípios fizessem parte de organismos 
geridos e coordenados por entes técnicos (estaduais, no caso do TES, e federais, no caso 
da RIDE – Petrolina/Juazeiro), com o propósito de contribuir para o fortalecimento 
regional e o desenvolvimento sustentável dessas zonas. Junto a isso, os contextos em 
que os investimentos públicos ocorrem em territórios no estado têm servido para ampliar 
o discurso da territorialização em Pernambuco. Goiana, por exemplo, vive uma clara 
iminência de se tornar uma centralidade econômica ao norte da RM. No médio e no longo 
prazo, Salgueiro, com sua posição estratégica ao abrigar a Plataforma Logística Multimodal 
e com os investimentos existentes no Sertão – Transnordestina, Canal do Sertão, Eixo de 
Integração de Bacias etc. –, se caracterizará como outra importante centralidade econômica 
(está em andamento um Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável para o local, 
executado pela Condepe/Fidem, em convênio com a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene).

Livro_Relatorio_ArranjoRecife.indb   24 18/12/2018   15:11:34



25Arranjo de Governança Interfederativa na Região Metropolitana  
do Recife com Base no Estatuto da Metrópole

Em todos os exemplos citados, reconhece-se um município que polariza uma rede 
de outros municípios em que já exerce um conjunto de influências socioeconômicas, 
culturais e ambientais.

Em virtude do exposto, outros territórios do estado estarão suscetíveis à classificação 
de RMs ou aglomerados urbanos, e essa consolidação deve ocorrer em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelo EM. Esse processo de caracterização deve adotar uma estrutura 
participativa, tanto no debate proposto junto aos municípios como na construção em 
longo prazo de um capital social, capaz de contribuir para a implementação das FPICs 
nessas possíveis e prováveis aglomerações urbanas.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O EM estabelece a instituição de RMs e aglomerações urbanas pelas leis complementares 
estaduais, nas quais, mediante o cumprimento dos requisitos legais, municípios 
limítrofes – por meio de governança interfederativa – compartilharão o planejamento e 
o exercício de FPICs.

Para a implementação dessa nova norma, faz-se necessária a criação de programas de 
integração que promovam o funcionamento das FPICs com responsabilidades, recursos e 
gestão divididos entre os municípios beneficiados. A fim de estimular essa integração, a lei 
traz instrumentos de desenvolvimento urbano, como as Operações Urbanas Consorciadas 
Interfederativas, os consórcios públicos, os PDUIs, entre outros.

O planejamento e o desenvolvimento metropolitano deverão ser o foco do 
compromisso político entre os agentes públicos e privados. É fundamental a definição 
do projeto que se quer para a região – este é o desafio principal do PDUI, a ser elaborado 
no âmbito da governança interfederativa. Destaca-se que o plano deve contemplar itens 
descritos na lei, como diretrizes para as FPICs e para parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano, além da delimitação das áreas com restrições à urbanização, visando à proteção do 
patrimônio ambiental ou cultural.

É essencial, portanto, a adequação do atual órgão metropolitano e de seu sistema gestor 
como instrumento da intergovernabilidade e efetivação de uma política pública baseada na 
intersetorialidade e transversalidade das ações, para o melhor desempenho e funcionamento 
das FPICs na RM do Recife e nas futuras aglomerações urbanas a serem criadas.

Por fim, seria preciso envidar esforços das entidades metropolitanas junto ao Ministério 
das Cidades para que sejam ampliados planos, políticas, programas, projetos e ações para as 
RMs como forma de garantir a efetiva implementação do EM.
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