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APRESENTAÇÃO

O relatório resulta dos estudos desenvolvidos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), no âmbito do termo de cooperação técnica da Plataforma Ipea  
de Pesquisa em Rede (Proredes), para a realização da pesquisa Governança Metropolitana 
no Brasil.

A pesquisa conta com a participação das doze regiões metropolitanas (RMs) brasileiras, 
reconhecidas pela pesquisa Região de Influência das Cidades (Regic) 2007 (IBGE, 2008), 
às quais se somam Vitória e Cuiabá, que poderão despontar em curto prazo como novos 
espaços metropolitanos. Esse relevante esforço de articulação institucional permitirá a 
construção de quadros comparativos sobre aspectos importantes da gestão e da governança 
metropolitanas, ao mesmo tempo que contempla a caracterização das especificidades 
presentes na gestão desses espaços.

O território metropolitano está interligado por um universo de relações que se 
efetivam na multiplicação de redes, abrigando funções locais, regionais, nacionais e 
globais. De modo geral, sua matriz político-institucional não traduz a complexidade de 
fenômenos econômicos, socioculturais e ambientais que determinam essas espacialidades. 
Neste cenário, o desafio do estado, que constitui o ente federativo responsável pela criação 
e gestão das RMs, vem sendo a criação de arranjos de gestão compartilhada para abarcar as 
complexas relações transescalares que mediam os espaços metropolitanos brasileiros.

Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho é caracterizar e avaliar o arranjo institucional 
da Região Metropolitana (RM) de Curitiba, identificando as instâncias e os instrumentos 
de planejamento e gestão metropolitana.

1 CARACTERIZAÇÃO DA RM DE CURITIBA 

1.1 Evolução territorial da RM de Curitiba

Constituída por 29 municípios, a RM de Curitiba tem na capital paranaense seu núcleo, 
sendo esta a metrópole da região que se destaca pelo tamanho populacional, porte 
econômico, funções, relações com outras aglomerações e pelo importante papel que 
desempenha na rede urbana brasileira. 

A RM de Curitiba se configura como a espacialidade mais concentradora no estado 
do Paraná, e muitos de seus municípios crescem mais que a média estadual, demonstrando 
que o dinamismo da aglomeração se estende sobre áreas cada vez mais distantes do núcleo. 

O recorte legalmente instituído da RM de Curitiba estende-se entre os limites estaduais 
com São Paulo, ao norte, e Santa Catarina, ao sul (figura 1), apresentando em ambos os 
estados aglomerações urbanas, uma microaglomeração entre Adrianópolis, Paraná (PR), e 
Ribeira, em São Paulo (SP), e uma pequena aglomeração entre Rio Negro (PR) e Mafra, 
em Santa Catarina (SC) (Ipardes, 2004). 
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8 Relatório de Pesquisa

FIGURA 1
Localização da RM de Curitiba

Mancha urbana
Rm de Curitiba
Demais municípios

Fonte: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes, 2013a).
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).

Atualmente, a RM de Curitiba possui a maior extensão entre as RMs brasileiras 
apontadas pelo estudo da Regic1(IBGE, 2008), ocupando uma área de 16.627 km², que 
corresponde a 8% do território do Paraná e população estimada de 3.285.251, em 2012 
(Ipardes, 2013a), correspondente a 31% da população estadual.

1.2 Dinâmica populacional

No período pós-1970, é possível dividir em duas fases as causas do incremento populacional 
da RM de Curitiba e entorno. Nos anos 1970 e 1980, deveu-se principalmente ao 
movimento geral de metropolização do país e à elevada migração. Os censos mostram 
que a população da RM de Curitiba passou de 869.837 habitantes em 1970 (12,55% da 
população do estado do Paraná) para 2.003.015 (23,7%) em 1991.

A partir da década de 1990, o incremento populacional se deu associado também ao 
processo de construção de uma imagem da cidade através do marketing urbano combinado 
com a atração de investimentos, chegando ao ano 2000 com 2.768.394 (28,95% do estado) 
e 3.223.836 em 2010, ou 30,86% do total estadual, dos quais 1.757.907 pertencem ao 
município-polo (16,78% do total do estado) (IBGE, 2012a). 

Entre 2000 e 2010, o incremento populacional da região foi de 16,36%, ou 453.364 
pessoas a mais. Ao excluir Curitiba, as outras 28 cidades da RM apresentaram variação 
de 19,59%, ou 288.305 novos habitantes. Os cinco municípios que mais cresceram, 
excetuando-se Curitiba (que teve um aumento de 165.059 habitantes), foram São José 
dos Pinhais (60.008), Colombo (29.636), Araucária (24.986), Piraquara (20.369) e 
Campo Largo (19.664) e, proporcionalmente, Tunas do Paraná (73,1%), Fazenda Rio 

1. Ou seja, regiões efetivamente metropolitanas, desconsiderando as demais legalmente instituídas, mas que não são apontadas como 
metrópoles pelo estudo.
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Grande (29,6%), São José dos Pinhais (29,4%), Piraquara (28%) e Mandirituba (26,6%).  
Os únicos municípios que tiveram decréscimo de população foram Adrianópolis (–9,1%, 
ou –638 habitantes) e Doutor Ulysses (–4,3%, ou –259 pessoas), ambos pertencentes à 
região denominada Vale do Ribeira, bolsão de pobreza localizado na divisa entre os estados 
do Paraná e de São Paulo.

Os dados da tabela 1 revelam um incremento populacional entre 2000 e 2010 de 
1,36% ao ano (a.a.); de 1991 até 2000, de 3,11% a.a.; e na década anterior, de 2,91% 
a.a. (Cintra, Delgado e Moura, 2012). Este incremento está acima da média brasileira, 
paranaense e também da região Sul do país (tabela 1).

TABELA 1
Brasil, região Sul, Paraná, RM de Curitiba e municípios: estatísticas populacionais (2000-2010)

Unidade espacial Área (km²)
População (habitantes) 

Censo de 2000
População (habitantes) 

Censo de 2010
Incremento populacional 

(habitantes)
Densidade demográfica 

(habitantes/km²)

Brasil 8.514.876 169.590.693 190.755.799 21.165.106 22

Região Sul 576.410 25.089.783 27.386.891 2.297.108 48

Paraná 199.880 9.558.454 10.444.526 886.072 52

RM de Curitiba 16.581 2.770.472 3.223.836  453.364 194

Adrianópolis 1.349 7.014 6.376 -638 5

Agudos do Sul 192 7.218 8.270 1.052 43

Almirante Tamandaré 195 88.139 103.204 15.065 529

Araucária 469 94.137 119.123 24.986 254

Balsa Nova 397 10.155 11.300 1.145 28

Bocaiuva do Sul 826 9.047 10.987 1.940 13

Campina 540 34.558 38.769 4.211
72

Grande do Sul

Campo do Tenente¹ 304 6.335 7.125 790 23

Campo Largo 1.249 92.713 112.377 19.664 90

Campo Magro 275 20.364 24.843 4.479 90

Cerro Azul 1.341 16.345 16.938 593 13

Colombo 198 183.331 212.967 29.636 1.076

Contenda 299 13.248 15.891 2.643 53

Curitiba 435 1.586.848 1.751.907 165.059 4.028

Doutor Ulysses 781 5.986 5.727 -259 7

Fazenda Rio Grande 117 63.031 81.675 18.644 700

Itaperuçu 312 19.346 23.887 4.541 76

Lapa 2.046 41.779 44.932 3.153 22

Mandirituba 379 17.555 22.220 4.665 59

Piên¹ 255 9.798 11.236 1.438 44

Pinhais 61 102.946 117.008 14.062 1.918

Piraquara 228 72.838 93.207 20.369 410

Quatro Barras 180 16.149 19.851 3.702 111

Quitandinha 447 15.268 17.089 1.821 38

Rio Branco do Sul 814 29.318 30.650 1.332 38

Rio Negro¹ 603 28.710 31.274 2.564 52

São José dos Pinhais 946 204.202 264.210 60.008 279

Tijucas do Sul 672 12.258 14.537 2.279 22

Tunas do Paraná 668 3.615 6.256 2.641 9

Fonte: Censo Demográfico/IBGE.
Elaboração: Ipardes (2013a).
Nota: 1 Estes municípios foram incluídos na RM de Curitiba em 2011. Sem eles, a população em 2000 era de 2.725.629 habitantes.
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Mantidas as taxas atuais, as cidades da RM juntas tendem a se equiparar e/ou superar 
a população de Curitiba antes da década de 2030 (gráfico 1).

GRÁFICO 1
RM de Curitiba e RM de Curitiba sem Curitiba: projeção populacional (1980-2023)

4.000.000
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3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000
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Fonte: Ipardes.

De forma paralela ao processo de crescimento populacional e de intensificação do 
uso do solo, a partir dos anos de 1970, houve a implementação do planejamento urbano 
do município-polo, direcionando o deslocamento da ocupação para áreas periféricas 
nos limites de Curitiba e municípios contíguos, levando à expansão do núcleo. Este 
processo levou Curitiba a extravasar seus limites territoriais municipais, formando com 
seu entorno uma unidade contínua de ocupação e envolvendo “fluxos intermunicipais, 
complementaridade funcional e integração econômica” (Moura, 2010). 

Contudo, o conjunto de municípios difere entre si, em grau de integração ao 
fenômeno metropolitano, dividindo-se entre aqueles que de fato pertencem à aglomeração 
metropolitana (treze), que compõem o Núcleo Urbano Central (NUC)2 (Comec, 2006; 
Ipardes, 2010), e aqueles formados pela maioria dos municípios, desmembrados ou 
inseridos na região por legislação estadual (figura 2).3

De acordo com dados do Ipardes (2005), o extravasamento da população sobre os 
municípios do NUC foi iniciado na década de 1970, abrangendo inicialmente as áreas ao 
norte do município e as áreas contínuas ao polo, originando vazios entre estas áreas e as sedes 
municipais. As extensões limítrofes conurbadas de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo 
Largo e Colombo, e a distância que possuem de suas sedes municipais, exemplificam este 
fato. 

2. O NUC corresponde a um recorte da região institucionalizada. Os municípios integrantes são os mesmos que formam a Área de 
Concentração de População (ACP) de Curitiba, definida pelo Regic: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo 
Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos 
Pinhais. Cobre uma área de 1.250 km², com aproximadamente 3 milhões de habitantes, que correspondem a 93% da população da 
RM de Curitiba. Associação Nacional de Transporte Públicos (ANTP), 2012.
3. Distintos dos pertencentes ao NUC pela maior distância do polo, menores relações com os demais municípios e por possuírem 
características essencialmente rurais.
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FIGURA 2
Mapa do NUC (2012)

NUC
Municípios atingidos pelo NUC
Municípios não atingidos pelo NUC

Sistema viário

* Campo Largo 2000

Limites municipais
Mancha urbanizada 2004*

0 5 10 20 30 km

Fonte: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), 2012.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).

Atualmente, a expansão do crescimento curitibano tem sido direcionada para a 
porção sul e para as áreas de divisa da cidade. Esta afirmação é confirmada pelos dados do 
Censo de 2010, expostos na figura 3, que apresentam os dez bairros de Curitiba com maior 
incremento populacional no período 2000-2010.

Os bairros com maior incremento populacional localizam-se na porção sul de 
Curitiba ou próximo às áreas limítrofes – bairros Campo de Santana (19.322), Tatuquara 
(15.940), Cidade Industrial (15.208), Sítio Cercado (13.115), Uberaba (11.718) e Campo 
Comprido (7.331) (Ippuc, 2012).
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FIGURA 3
Bairros com maior incremento absoluto populacional (2000-2010)

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc, 2012).
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).

1.3 Mobilidade pendular

Quanto à capacidade de movimentação no espaço metropolitano, a mobilidade auferida pelo 
Censo de 2010 mostra que na RM de Curitiba, 384.754 pessoas (16,1%) deslocavam-se 
do município de residência para estudar e/ou trabalhar em outro município, entre as 2,4 
milhões de pessoas que estudavam e/ou trabalhavam. O principal motivo, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era o trabalho. Dos 1.657.198 trabalhadores 
residentes na RM de Curitiba, 318.298 exerciam sua atividade em município diferente do 
de residência, o que corresponde a 19,2%; para os moradores de Curitiba, o percentual 
de deslocamentos para outros municípios é de 6,3% (Cintra, Delgado e Moura, 2012).  
Esta dinâmica se mostra acentuada entre os municípios integrantes do NUC, ainda 
que novos municípios tenham se integrado de forma incipiente à complexidade deste  
(figuras 4, 5, 6 e 7). 
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FIGURA 4
RM de Curitiba: fluxo de entrada para trabalho (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).

FIGURA 5
RM de Curitiba: fluxo de saída para trabalho (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Ipardes.
Obs.:A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).
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FIGURA 6
RM de Curitiba: fluxo de entrada para estudo (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).

FIGURA 7
RM de Curitiba: fluxo de saída para estudo (2010)

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).
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Os maiores fluxos de deslocamentos pendulares se dão entre as principais centralidades 
da rede urbana, e, ainda que multidirecional, a RM de Curitiba é o espaço no estado 
do Paraná onde as relações entre municípios possuem maior abrangência e intensidade 
(Cintra, Delgado e Moura, 2012).

1.4 Concentração e influência da metrópole

As relações com outras aglomerações e seu peso econômico demonstram o papel que 
Curitiba desempenha na configuração da rede urbana brasileira, ampliando sua área de 
influência para além da RM, transcendendo os limites político-administrativos estaduais e 
polarizando grande parte dos municípios catarinenses. 

O produto interno bruto (PIB) per capita, apresentado na tabela 2, indica que 
a capital possui uma renda média de R$ 30.400,00 frente a R$ 19.656,00 do restante  
da região (IBGE, 2012b).4 

TABELA 2
Brasil, região sul, Paraná, RM de Curitiba e municípios: PIB a preços correntes e PIB per capita (2006-2010)

Unidade espacial
PIB1

2006 2007 2008 2009 2010 Per capita (R$) 2010

Brasil 2 369 483 546 2 661 344 525 3 032 203 490  3 239 404 053 3 770 084 872  19 766,33

Sul  386 588 325  442 819 864  502 039 730  535 662 084  622 254 612  22 722,62

Paraná  136 614 638  161 581 844  179 263 189  189 991 949  217 289 677  20 813,98

RM de Curitiba  56 510 479  66 335 675  75 813 580  81 173 372  94 994 580  19 656,86

Adrianópolis  29 901  64 620  57 820  67 625  85 481  13 410,81

Agudos do Sul  40 947  44 074  50 882  52 811  73 931  8 939,60

Almirante Tamandaré  443 793  516 528  479 840  577 092  723 921  7 011,68

Araucária  8 436 380  9 547 958  11 019 940  11 969 256  12 371 028  103.777,70

Balsa Nova  194 980  210 349  243 552  267 017  290 361  25 709,36

Bocaiuva do Sul  63 711  70 890  71 176  84 289  107 807  9 796,22

Campina Grande 
do Sul

 342 407  342 319  400 033  473 918  584 847  15 090,50

Campo do Tenente  53 345  67 625  65 703  64 651  106 380  14 930,50

Campo Largo  1 193 618  1 286 810  1 192 945  1 342 128  1 640 607  14 584,99

Campo Magro  117 086  138 501  160 222  176 431  208 683  8 402,43

Cerro Azul  119 681  141 657  138 929  182 496  216 287  12 761,78

Colombo  1 302 037  1 515 176  1 632 287  1 864 465  2 128 436  9 991,39

Contenda  125 793  132 939  141 929  147 817  159 101  10 011,38

Curitiba  32 182 599  38 124 861  43 354 307  45 741 463  53 106 497  30 400,49

Doutor Ulysses  64 016  67 350  63 936  83 937  103 024  17 967,22

Fazenda Rio Grande  405 659  420 718  426 808  482 636  618 794  7 575,19

Itaperuçu  91 284  121 682  159 960  174 222  204 988  8 577,24

Lapa  473 483  569 685  652 016  594 098  778 810  17 331,55

Mandirituba  167 375  179 805  213 122  219 442  276 214  12 422,47

Piên  254 947  263 417  287 797  281 146  280 431  25 007,24

Pinhais  1 681 171  2 088 958  2 453 262  2 377 136  4 493 030  38 347,56

Piraquara  318 417  362 948  389 927  478 980  547 470  5 869,16

Quatro Barras  335 486  383 558  438 219  529 914  609 314  30 795,19

Quitandinha  85 832  92 460  127 867  115 115  151 327  8 855,74

Rio Branco do Sul  389 760  454 972  467 218  550 482  583 346  19 025,05

Rio Negro  424 431  443 733  559 664  571 869  590 210  18 880,09

São José dos Pinhais  7 029 321  8 524 230  10 397 115  11 508 519  13 690 888  51 960,20

Tijucas do Sul  92 822  110 253  125 337  150 697  214 052  14 735,77

Tunas do Paraná  50 196  47 597  41 767  43 722  49 315  7 880,31

Fonte: IBGE (2012b).
Elaboração: Ipardes.
Nota: 1 Preços correntes, sem descontar a inflação.

4. Os valores do PIB e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado (IPDM) apresentados são resultantes de média simples 
entre os municípios (Ipardes, 2010; IBGE, 2012b).
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Independentemente de concentrar os três municípios com maior PIB do estado, que 
figuram também como as três únicas cidades paranaenses entre os cinquenta maiores PIBs 
municipais do país, Curitiba é o quarto maior polo industrial de comércio e de serviços. 
São José dos Pinhais, em 37º lugar, polo automotivo e sede do aeroporto internacional de 
Curitiba, e Araucária, 40º lugar, polo petroquímico e industrial. A RM de Curitiba possui 
um PIB per capita inferior à média nacional, regional (Sul) e estadual. 

Sua importância econômica acentua o fato de que a rede urbana paranaense, assim 
como a sulina, concentra os fluxos por atividades de maior complexidade, para um pequeno 
número de centros que se constituem como polos, demonstrando seletividade dos lugares 
com tendência concentradora (Ipardes, 2010). Atualmente, de acordo com o estudo Regic 
2008, compõem a área de influência de Curitiba 666 municípios, com 16,2 milhões de 
habitantes, distribuídos entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. A capital paranaense 
é uma das doze metrópoles brasileiras dividindo com Porto Alegre a condição de principal 
cidade da região Sul (figura 8).

FIGURA 8
Rede da região Sul – Regic 2012

Fonte: IBGE.
Elaboração: Ipardes.
Obs.: A imagem está reproduzida conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial).
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A extensão da polarização de Curitiba, abrangendo todo o território do Paraná, e a 
extrapolação para territórios de estados vizinhos, em especial Santa Catarina, consolidam 
a centralidade regional da RM de Curitiba e demonstram a dimensão dessa polarização. Tal 
condição indica que, além de população e riqueza, concentra funções econômicas superiores, 
bem como uma posição de centro de poder, de decisão e de gestão (Moura e Rodrigues, 2009).

1.5 Desigualdades socioeconômicas 

As estatísticas sociais revelam que a proximidade e a inclusão na RM não foram suficientes para 
diminuir a distância socioeconômica que separa o polo dos demais municípios. Enquanto a taxa 
de pobreza é de 8,6% em Curitiba,5 para os integrantes do NUC (variando de 14% em São 
José dos Pinhais a 35% em Itaperuçu) ela é de 21%, e  para os demais, 35% (variando de 19% 
em Rio Negro a 57% em Doutor Ulysses) (Ipardes, 2003). O Índice Ipardes de Desempenho 
Municipal (IPDM) exposto na tabela 3 mostra que o índice de Curitiba para o ano 2010 era de 
0,869, contra 0,679 do NUC e 0,618 dos demais municípios (Ipardes, 2011). 

TABELA 3
IPDM (2009-2010)

Municípios

Anos

2009 2010

IPDM
IPDM - Emprego, 
renda e produção 

agropecuária

IPDM - 
Educação

IPDM - 
Saúde

IPDM
IPDM - Emprego, 
renda e produção 

agropecuária

IPDM - 
Educação

IPDM - 
Saúde

Adrianópolis 0,5209 0,4111 0,6026 0,5491 0,5720 0,5390 0,5757 0,6014

Agudos do Sul 0,5422 0,3856 0,5463 0,6948 0,5633 0,4383 0,5922 0,6595

Almirante Tamandaré 0,5922 0,4602 0,5538 0,7626 0,6029 0,4720 0,5671 0,7696

Araucária 0,7851 0,8341 0,7041 0,8172 0,7875 0,8359 0,7129 0,8137

Balsa Nova 0,6722 0,6267 0,6673 0,7225 0,7334 0,6879 0,7281 0,7841

Bocaiúva do Sul 0,5036 0,4644 0,5044 0,5420 0,5347 0,4827 0,5638 0,5574

Campina Grande do Sul 0,6741 0,6036 0,6396 0,7792 0,6788 0,6213 0,6831 0,7319

Campo do Tenente 0,6282 0,5248 0,6679 0,6919 0,6397 0,5052 0,7055 0,7082

Campo Largo 0,7251 0,6175 0,7652 0,7925 0,7372 0,6477 0,7882 0,7758

Campo Magro 0,6801 0,5896 0,7096 0,7411 0,7002 0,6454 0,7019 0,7532

Cerro Azul 0,4931 0,3801 0,5113 0,5881 0,4915 0,3842 0,4862 0,6040

Colombo 0,6593 0,5371 0,7015 0,7393 0,6733 0,5716 0,7426 0,7058

Contenda 0,6345 0,4721 0,6611 0,7703 0,6461 0,4772 0,7289 0,7323

Curitiba 0,8581 0,8681 0,8062 0,9000 0,8691 0,8812 0,8236 0,9025

Doutor Ulysses 0,4042 0,3796 0,4718 0,3612 0,4546 0,3947 0,5355 0,4335

Fazenda Rio Grande 0,6724 0,5818 0,6327 0,8026 0,6454 0,4833 0,6761 0,7767

Itaperuçu 0,5359 0,4064 0,5264 0,6747 0,5386 0,4487 0,5376 0,6294

Lapa 0,6581 0,5623 0,7170 0,6950 0,6666 0,5682 0,7193 0,7121

Mandirituba 0,6268 0,5927 0,5543 0,7335 0,6532 0,5905 0,6718 0,6974

Piên 0,7101 0,5970 0,7243 0,8088 0,7412 0,6696 0,7638 0,7902

Pinhais 0,7456 0,7443 0,7378 0,7547 0,7547 0,7685 0,7508 0,7449

Piraquara 0,6046 0,4638 0,5875 0,7626 0,5849 0,4329 0,6089 0,7129

Quatro Barras 0,7461 0,8075 0,6657 0,7650 0,7776 0,8270 0,7200 0,7859

Quitandinha 0,5967 0,3835 0,6986 0,7079 0,6289 0,4084 0,7622 0,7160

Rio Branco do Sul 0,5716 0,5130 0,5846 0,6170 0,5979 0,5591 0,5962 0,6382

Rio Negro 0,7180 0,6007 0,8213 0,7319 0,7205 0,6321 0,8684 0,6611

São José dos Pinhais 0,7594 0,8262 0,7117 0,7403 0,7558 0,8260 0,7213 0,7200

Tijucas do Sul 0,6514 0,5242 0,5864 0,8437 0,6524 0,5641 0,6507 0,7425

Tunas do Paraná 0,5529 0,6124 0,5425 0,5039 0,5798 0,6445 0,5866 0,5084

Tuneiras do Oeste 0,6686 0,3773 0,7487 0,8800 0,6774 0,3820 0,7611 0,8889

Fonte: Ipardes.

5. Pessoas em situação de pobreza representam a população com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (SM) do ano 
analisado (2000), que era de R$ 151,00. Os dados referentes à situação de pobreza são do Censo Demográfico (IBGE) e das tabulações 
especiais calculadas pelo Ipardes.
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Ainda que estejam paulatinamente melhorando seus índices, os municípios não 
conseguem superar a distância qualitativa em relação a Curitiba. Mesmo o enriquecimento 
de outras cidades da região, como São José dos Pinhais e Araucária, não foi suficiente 
para aproximá-las do desempenho municipal do polo, portanto, um alto PIB per capita 
não significa maior desenvolvimento. Reflexo desta desigualdade intrarregional é o fato de 
Curitiba liderar o IPDM de 2010 do estado, enquanto nenhuma outra cidade da região 
sequer aparece entre os dez primeiros colocados do índice estadual.

1.6 Considerações 

A intensa divulgação do modelo de planejamento urbano de Curitiba a partir da década 
de 1990 encobre o que de fato ocorreu com as periferias da metrópole e municípios 
que conformam sua região. Os dados aqui expostos demonstram o significativo peso 
do município-polo nas diferentes dinâmicas que interagem no espaço metropolitano, 
refletindo na forma de gestão e governança. Sua análise mostra que, de forma literal, como 
Curitiba, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como cidade-modelo 
em práticas sustentáveis e economia verde (Cidades Inovadoras, 2012), existem outras 
cidades que, à margem do progresso e enriquecimento vividos pela metrópole a partir dos 
anos 1970, possuem estatísticas sociais e ambientais preocupantes, o que leva, a despeito 
do reconhecimento internacional, a região de Curitiba a ser hoje apontada como uma das 
mais desiguais e violentas do planeta (Unhabitat, 2012).

Ao se intensificar a expansão da metrópole aos municípios vizinhos, em função 
da proximidade física e das facilidades de acesso à terra e aos meios de transporte de 
passageiros, levou à periferização comum das demais RMs do país, ainda que no caso da 
RM de Curitiba os cidadãos metropolitanos tenham sido iludidos pelo “acesso à economia 
e à cidadania curitibanas” (Ipardes, 2012). 

Essa intensificação da expansão consolidou o anel urbano no entorno de Curitiba 
(NUC), não fortalecendo os municípios próximos, mas gerando dissociação entre o local 
de moradia e aquele de consumo e trabalho, restringindo a cooperação na alocação de 
funções urbanas, além de manter municípios mais distantes da metrópole em posições de 
suporte às atividades rurais, pouco integrados à metrópole. O NUC consolidou-se, dessa 
forma, como o espaço que efetivamente abriga a dinâmica metropolitana, diferentemente 
do recorte legalmente instituído (Ipardes, 2010).

Outros fatores que contribuem para o distanciamento polo-periferia são a intensa 
regularização do uso do solo, a exclusão social e a transferência de problemas de ordem 
social e ambiental (como favelização, ocupação de mananciais etc.) para os municípios 
metropolitanos, e ainda a inclusão na região de municípios sem caráter metropolitano, 
como os integrantes do Vale do Ribeira. A valorização do solo urbano, em associação às 
limitações impostas pela legislação, que restringiu o uso e a ocupação do solo visando à 
proteção das áreas de mananciais de abastecimento público, principalmente a partir da 
década de 1990, resultou na ocupação irregular de áreas de proteção ambiental por uma 
população excluída do mercado formal de terras (Ipardes, 2010).

A gestão da região, quando se analisam os dados apresentados, constitui um desafio 
aos atuais atores da dinâmica metropolitana, configurando a necessidade de planejamento 
de um desenvolvimento ordenado e igualitário, ainda distante.

relatório_Arranjos IGM-RM-Curitiba_Book.indb   18 19/08/2015   11:29:06



19Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana de Curitiba

2  LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA E ARCABOUÇO INSTITUCIONAL PARA 
A GESTÃO METROPOLITANA

Esta seção dará destaque aos aspectos da legislação de criação da RM de Curitiba 
relacionados à arquitetura do arranjo institucional, no interior da estrutura do governo do 
estado, abordando as funções e atividades previstas e as alterações ocorridas em seu regime 
jurídico e vinculação institucional.

A RM de Curitiba foi criada pela Lei Complementar Federal (LCF) nº 14, de 8 de 
junho de 1973, que instituiu as primeiras RMs brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Inicialmente, constituída por quatorze 
municípios (quadro 1), com o repasse das atribuições do governo federal aos estados de 
criar e gerenciar as RMs, pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988), ocorreu a adição 
de municípios pelo governo do estado do Paraná. De 1994 a 2012, foram adicionados mais 
quinze municípios, sendo cinco por desmembramento e dez adicionados por legislações 
estaduais. Dos 29 municípios, 14 pertencem à instituição original e compõem o NUC.

QUADRO 1
Composição da RM de Curitiba

Composição original1 Municípios desmembrados Incluídos por  legislação estadual

Almirante Tamandaré Campo Magro

Araucária

Balsa Nova

Bocaiuva do Sul Tunas do Paraná

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Colombo

Contenda

Curitiba

Mandirituba Fazenda Rio Grande

Piraquara Pinhais

Quatro Barras

Rio Branco do Sul Itaperuçu

São José dos Pinhais

Adrianópolis³

Agudos do Sul4

Campo do Tenente6

Cerro Azul²

Doutor Ulysses²

Lapa5

Piên6

Quitandinha²

Rio Negro6

Tijucas do Sul²

Elaboração: Ipardes.
Notas: 1 LC Federal no 14/1973.

2 Lei Estadual no 11.027/1994.
3 Lei Estadual no 11.096/1995.
4 Lei Estadual no 12.125/1998.
5 Lei Estadual no 13.512/2002.
6 LC Estadual no 139/2011.

Seu arcabouço de gestão foi regulamentado pelo Artigo 2º da LCF no 14/1973, que 
estabeleceu que em cada RM a instância decisória seria constituída por um Conselho 
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Deliberativo e um Conselho Consultivo, cuja criação caberia a cada estado, mediante lei 
estadual. A mesma lei regulamentou em seu Artigo 5º os seguintes serviços como de interesse 
comum aos municípios, definindo assim o escopo da gestão metropolitana: 

I. O planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; II. O saneamento básico, 
notadamente o abastecimento de água, rede de esgotos e serviços de limpeza pública; III. O 
uso do solo metropolitano; IV. Os transportes e o sistema viário; V. A produção e distribuição 
de gás combustível canalizado; VI. O aproveitamento dos recursos hídricos e o controle da 
poluição ambiental, na forma que dispuser a lei federal; VII. Outros serviços incluídos na área de 
competência do Conselho Deliberativo por lei federal.

Em 1974, a Comec foi instituída pela Lei Estadual nº 6.517/1974 para a realização de 
serviços comuns no território metropolitano. Nessa primeira fase, a Comec foi criada como 
órgão especial dotado de autonomia financeira e administrativa, vinculado ao governo do 
estado por meio da Coordenação do Planejamento Estadual, com sede em Curitiba. A 
arquitetura do arranjo institucional se deu com a seguinte composição:

Art. 4o - A Comec é composta dos Conselhos Deliberativo e Consultivo aludidos do artigo 2o da 
Lei Complementar Federal no 14/73 e de uma Secretaria Administrativa. Art. 5o - O Conselho 
Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros, sendo um deles indicado pelo Município de 
Curitiba e outros pelos demais Municípios integrantes da Região Metropolitana, todos nomeados 
pelo Governador do Estado. § 1o - O representante do Município de Curitiba será indicado em 
lista Tríplice, pelo Prefeito. § 2o - O representante dos demais Municípios da Região será indicado 
pela maioria absoluta de seus Prefeitos. § 3o - O presidente do Conselho Deliberativo é o Secretário 
de Estado responsável pelo planejamento estadual. Art 6o - O Conselho Consultivo, dirigido 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo, compor-se-á de um representante de cada município 
integrante da região nomeado pelo Governador do Estado.

As suas competências foram definidas, no escopo da Lei, tendo em vista as atividades 
de interesse metropolitano abaixo relacionadas:

I. Cumprir o disposto no artigo 167 da Constituição Federal, nos termos da legislação 
complementar; II. Promover, elaborar, aprovar, fazer cumprir e controlar o planejamento integrado 
da região; III. Promover, coordenar e elaborar estudos, projetos e programas, harmonizando-
os com os das diretrizes do planejamento regional; IV. Realizar pesquisas destinadas a fornecer 
e atualizar os dados necessários ao planejamento integrado da região; V. Coordenar os serviços 
comuns de interesse metropolitano, empreendidos pelo Estado e municípios da região; VI. 
Articular-se com os órgãos da União, objetivando a compatibilização dos programas de interesse 
metropolitano; VII. Coordenar a elaboração de programas e projetos de obras, atividades e serviços 
de interesse metropolitano, consubstanciados em orçamentos anuais e plurianuais; VIII. Propor 
aos poderes competentes expedição de medidas legislativas e administrativas; IX. Estabelecer 
diretrizes e normas para os planos municipais de desenvolvimento, bem como colaborar com os 
municípios em sua elaboração, visando a sua adequação ao planejamento integrado da Região 
Metropolitana; X. Propor desapropriações e estabelecer limitações e servidões administrativas 
necessárias às suas atividades e finalidades; XI. Opinar sobre concessão, permissão e autorização 
de serviços de interesse metropolitano; XII. Obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para a 
consecução de seus objetivos; XIII. Promover mediante convênio e através dos órgãos competentes 
a execução supletiva das atividades locais, que, em razão do planejamento integrado da Região 
Metropolitana, ultrapassarem a capacidade executiva dos municípios; XIV. Celebrar convênios, 
constituir consórcios e delegar atribuições de competência a órgãos regionais, setoriais e locais; XV. 
Providenciar transferências ou alienações de bens e desapropriações para fins de renovação urbana; 
XVI. Exercer todos os poderes de administração da entidade.

No que se refere à constituição de seu corpo técnico, o Artigo no 23 previa que, mediante 
convênio, o Ippuc seria contratado para desenvolver as atividades de planejamento regional e 
assentamento dos Conselhos. No entanto, na prática isso não ocorreu e o governo do estado, 
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mediante contra tação, constituiu uma equipe técnica para planejamento e execução de políticas 
metropolitanas. 

Em 1994, a Lei Estadual no 11.027/1994 transformou a Comec em autarquia, com 
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 
vinculando-a à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). O Decreto 
Estadual nº 698, de 28 de abril de 1995, aprovou o regulamento do órgão. No ano de 2003, criou-
se o cargo de secretário especial para assuntos da RM de Curitiba para assessorar o governador 
do estado na coordenação das ações relativas ao planejamento e à execução de funções públicas 
de interesse comum (Fpics), tendo a Comec como suporte técnico e administrativo. A partir de 
2006, por meio do Decreto Estadual no  6.384/2006, a Comec passou a ser vinculada à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu), à qual permanece até hoje. 

Todas as alterações realizadas durante as últimas décadas de gestão metropolitana não 
modificaram o processo decisório do órgão gestor, permanecendo o mesmo arcabouço 
proposto na década de 1970. Considera-se instância superior de decisão o Conselho 
Deliberativo. Tampouco a composição do Conselho se alterou, permanecendo nos 
processos de decisão o papel hegemônico da esfera estadual e do município-polo. 

No âmbito da legislação, foi promulgada em 2005 a LC Estadual nº 111 que dispõe 
sobre o funcionamento das RMs do estado do Paraná. Essa lei encontra-se em vigor, mas 
carece de regulamentação pelo Poder Executivo para ser efetivada. Apresenta, em seu 
escopo, proposições de controle de ampliação das RMs e a instituição de instrumental 
de planejamento e gestão. Em seu Artigo 2º, propõe condicionar a ampliação da RM 
ao atendimento dos seguintes requisitos básicos, a serem verificados entre o âmbito 
metropolitano e sua área de influência:

I. evidência ou tendência de conurbação;

II. necessidade de organização, planejamento e execução de Fpics;

III. existência de relação de integração funcional de natureza socioeconô mica ou de serviços.

§1o, O território da Região será automaticamente ampliado em razão de fusão ou incorporação de 
qualquer município integrante daquela unidade organizacional, com município adjacente ali não 
referido, ou de Distritos deles emancipados.

Saliente-se que, já no parágrafo 2º, a criação da figura do Consórcio é prevista como 
instrumento de gestão metropolitana.

§ 2o, Para efeito de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum 
afetas a dois ou mais municípios integrantes do espaço territorial metropolitano e que exijam ação 
conjunta dos entes públicos, a Região Metropolitana poderá ser dividida em sub-regiões, devendo, 
para tanto, formar consórcios intermunicipais.

O novo arcabouço legal propõe a ampliação das ações consideradas de interesse 
metropolitano. Consideram-se Fpics no âmbito metropolitano as seguintes atividades 
relacionadas no inciso V do Artigo 3º: 

a) planejamento, global ou setorial, das questões territoriais, ambientais, sociais, econômicas e 
institucionais; b) execução de obras e a implantação, operação e manutenção de serviços públicos; c) 
financiamento da implantação, operação e manutenção de obras e serviços, bem como sua remuneração 
e recuperação de custos; d) supervisão, controle e avaliação da eficácia da ação pública metropolitana.
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De acordo com a Lei, as Fpics, referenciadas no inciso V deste Artigo, serão exercidas em campos 
de atuação tais como:

I. o estabelecimento de políticas e diretrizes de desenvolvimento e de referências de desempenho 
dos serviços;

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

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

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

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

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

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

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

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

X. a política da oferta habitacional de interesse social;

XI. o controle da qualidade ambiental;

XII. a educação e a capacitação dos recursos humanos;

XIII. a saúde e a nutrição;

XIV. o abastecimento alimentar;

XV. outros serviços declarados de interesse comum.

No campo da gestão, a Lei propõe o arranjo Sistema Gestor Metropolitano (SGM), voltado à 
administração do interesse metropolitano e ao apoio aos agentes responsáveis pela execução das 
Fpics. O Sistema compreende um Conselho de Desenvolvimento da RM, integrando a estrutura 
administrativa da Sedu, na qualidade de órgão deliberativo e consultivo; e a criação de fundos de 
desenvolvimento para cada RM como instrumento financeiro. A Lei detalha as competências do 
Conselho, mas não altera a sua constituição original, mantendo a mesma conformação proposta pela 
lei instituidora das RMs. São explicitados os instrumentos de planejamento e gestão metropolitana:

I. Plano Diretor de cada RM;

II. Planos e programas setoriais;

I. Plano Diretor de Informações [PDI] para o planejamento;

II. Legislação urbanística e ambiental;

III. Normas, padrões e critérios relativos ao controle urbano e a manu tenção da qualidade ambiental;

IV. Planos plurianuais;

V. Diretrizes orçamentárias;
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VI. Orçamento anual;

VII. Política fiscal e tributária;

VIII. Convênios, acordos, consórcios, contratos multilaterais e outros instru mentos vol-
tados à cooperação intermunicipal e intergovernamental;

IX. Fundo de desenvolvimento de cada RM.

Conclui-se, inicialmente, que a legislação existente no estado do Paraná prevê a 
possibilidade de gestão metropolitana, facultando a criação ao governo estadual de mecanismos 
institucionais de planejamento e gestão. Entretanto, os encaminhamentos administrativos 
em um cenário complexo de território, em que diferenciadas escalas se sobrepõem, dificultam 
a capacidade de coordenação do estado, e isso reflete diretamente na efetividade de sua ação.

Do ponto de vista das relações federativas, cabe a análise de que o período posterior à 
promulgação da CF/1988 promoveu a iniciativa de estadualizar a legislação num cenário de 
fortalecimento do discurso da descentralização político-administrativa, reafirmando o forte 
ideário municipalista. Esse contexto, por sua vez, contribuiu para a manutenção da desigualdade 
em termos de capacidades institucionais, administrativas e financeiras dos municípios, o 
que reflete no aprofundamento da fragmentação do espaço metropolitano. Portanto, a 
RM se configura, em última instância, numa “cidade aglomerada” que extrapola os limites 
administrativos dos governos locais e necessita, para a sua gestão, da criação e legitimação de 
arranjos cooperativos.

3 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

3.1  Instâncias de gestão metropolitana e instrumentos de  
planejamento e gestão 

Atualmente, novas instâncias de gestão (diagrama 1) devem ser consideradas além do 
arranjo institucional de gestão metropolitana da RM de Curitiba, regulamentado na 
criação da Comec em 1974. O arranjo é constituído pelas seguintes instâncias de gestão e 
destacam-se os instrumentos legais de gestão abaixo relacionados:

a) Comec, no âmbito do poder público estadual, que articula as instâncias associadas: 
Secretaria Administrativa; Conselho Deliberativo; Conselho Consultivo e Conselho 
Gestor dos Mananciais da RM de Curitiba. Constituem os principais instrumentos 
legais de gestão: 1) Lei Estadual nº 6.514/1974 - legislação de criação que dispõe acerca 
de sua atribuição; 2) Lei Federal nº 6.766/1979 - que dispõe acerca do Controle de 
Organização Territorial (COTs); 3) Sistema Integrado de Gestão dos Mananciais da 
RM de Curitiba - Lei Estadual no 12.248/1998; 4) Decreto Estadual nº 1.660/1992 
- geren ciamento do Sistema de Transporte Coletivo da RM de Curitiba; 5) Câmara 
Técnica [CAT] de Sistema Viário Metropolitano, responsável pela definição das 
diretrizes de gestão para o sistema viário.

b) Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos (Smam) de Curitiba, no âmbito da 
Administração Direta do Poder Público Municipal. Em virtude de sua atuação como 
agente técnico, considera-se o Ippuc uma instância associada para efeito desse estudo 
(Santos  Júnior, 2009). O instrumental legal de gestão é dado pela Lei Municipal 
no 11.407/2005. 

c) Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). 
Trata-se de organismo, no âmbito supramunicipal, de representação do Poder 
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Público Municipal dos 29 municípios que integram a RM de Curitiba. A associação 
foi criada em 1982 por meio de Ato Constitutivo que define a sua atuação.

DIAGRAMA 1
Arquitetura do arranjo institucional da gestão metropolitana da RM de Curitiba (2013)

0

Instâncias de gestão Instâncias associadas Intrumentos legais de gestão

 Coordenação da RMC (Comec) 

-Secretaria  Administrativa
-Conselho Deliberativo 
-Conselho Consultivo

 -Conselho Gestor dos Mananciais da RM 
  de Curitiba

-Legislação de criação - Lei Estadual no 6.514/1974 (atribuição)  
- Controle de organização territorial (COT) baseado na 
Lei Federal no 6.766/1979 

 - Sistema Integrado de Gestão dos Mananciais da RM de 
Curitiba - Lei Estadual no 12.248/1998  

-Decreto Estadual no 1660/1992 - Gerenciamento do Sistema 
de transporte Coletivo da RM de Curitiba 

-  Câmara Técnica de Sistema Viário Metropolitano/Diretrizes 
de gestão para o sistema viário metropolitano 

- Conselho instituído pela Lei Estadual no 12.248/1998 - 
Composição definida pelo Decreto Estadual no 148/1999.  
Faz parte do Sistema Integrado de Gestão dos Mananciais 
da RM de Curitiba - Lei  Estadual no 12.248/1998

- Decreto Municipal no 81/1997 e Lei Municipal 
   Nº 11.407/2005

- Assomec criada em 1982 por Ato Constitutivo
Associação dos Municípios da Região Metropolitana 
de Curitiba (Assomec) Supramunicipal/Representação 
Poder Público Municipal  

Ippuc
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos 
(Smam) Poder Público Municipal 

Fonte: Ipardes.

3.2 Instituições que integram as instâncias de gestão metropolitana 

3.2.1 Comec

A Comec, autarquia no campo da administração indireta do Poder Executivo estadual 
vinculada à Sedu, opera como secretaria administrativa responsável pelos aspectos técnicos e 
operacionais do processo de gestão metropolitana. A legislação vigente desde 1974 estabelece 
como instância responsável pelo processo decisório dois conselhos: Conselho Deliberativo e 
Conselho Consultivo. 

Com relação ao seu histórico de atuação, consideram-se as fases que se seguem (Fanini, 
2001; Santos Júnior, 2009).

Na primeira fase de gestão metropolitana, no início dos anos de 1970, em consonância com 
as orientações do Conselho Nacional do Desenvolvimento Urbano (CNDU) e as exigências 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU), o papel da Comec centrou-se na 
implantação de infraestruturas urbanas e metropolitanas relacionadas ao saneamento básico, 
sistemas de transporte público, equipamentos urbanos e sistema viário metropolitano. 

Já a sua segunda fase de atuação se dá nos anos 1980 até início dos anos 1990, com a 
redução de sua atuação institucional de acordo com a tendência, verificada em todo o país, 
de desmobilização da gestão metropolitana ocasionada pela crise política de desarticulação do 
sistema de planejamento e coordenação concebido pelo governo central. Na década de 1990, 
em sua terceira fase de atuação, a Comec passou a participar, como órgão de apoio ao Executivo 
estadual, no desenvolvimento de políticas estratégicas de caráter metropolitano: montagem do 
processo de gestão de apoio ao transporte público de passageiros; implantação do Programa de 
Saneamento Ambiental (Prosam) e no processo de industrialização da RM de Curitiba. 
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A fase atual, nos anos 2000, tem seu início em 1998 e se caracteriza pelo desenvol vimento 
de atividades relacionadas ao planejamento metropolitano, com ênfase nas ações relativas à 
questão ambiental: proteção de mananciais; participação na elaboração de lei de zoneamento 
de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e da criação de Unidades Territoriais de Planejamento 
(UTPs). Também nesse período, a atuação da Comec envolveu duas linhas estratégicas de 
política metropolitana: i) planejamento e execução do Programa de Integração do Transporte 
(PIT), com foco na realização de obras viárias e infraestruturas de transporte metropolitano; 
2) acompanhamento aos planos diretores dos municípios da RM de Curitiba, de acordo com 
o que determina a Lei Federal no 10.257/2001 – Estatuto da Cidade (Comec, 2001). E em 
2001 deu início à atualização do PDI/1978 consolidando em 2006 o documento PDI/2006. 
E atualmente, a Comec vem trabalhando prioritariamente nos Projetos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) da Copa.

A Comec elaborou, na sua criação, o Plano de Desenvolvimento Integrado, no intuito 
de habilitar a RM de Curitiba ao primeiro repasse de recursos do governo federal tendo 
em vista o condicionamento deste à apresentação de planos de desenvolvimento das RMs 
recém-instituídas. Concebido em 1978, seu enfoque metodológico trazia como principal 
instrumento de ordenamento territorial as legislações de uso do solo e o papel preponderante 
do estado como agente regulador e capaz de definir a ocupação adequada do território, tendo 
como referência a proposição de funcionalização urbana da Carta de Atenas (1933) para o 
zoneamento metropolitano (Ultramari, 2005).

Segundo a Comec, o PDI/1978 é “o primeiro documento a abordar as questões de 
desenvolvimento regional, com base em uma leitura do processo de crescimento demográfico 
e econômico a que estava submetida a RM de Curitiba, e a fazer o seu rebatimento em 
relação à formação das cidades contidas nesse espaço regional” (Comec, 2006). De modo 
geral, as suas orientações no que concerne à expansão da metrópole refletiam preocupações 
com relação à tendência de expansão urbana em áreas de mananciais e recomendava a região 
oeste como indicada para o desenvolvimento urbano da região (Comec, 2006).

Tendo em vista essa preocupação, a estratégia de ordenamento territorial 
fundamentou-se em duas premissas: a) distribuição das atividades econômicas e orientação 
da expansão urbana em função das vocações e restrições naturais a que estavam submetidos 
os municípios metropolitanos; e b) promoção de um melhor equilíbrio na distribuição das 
funções econômicas, buscando atenuar os desequilíbrios regionais existentes. Desse modo, a 
linha de ação adotada criava uma situação de concentração dispersa, utilizando subcentros 
regionais e  estabelecia uma polarização por níveis. Redistribuindo os efeitos do processo de 
desenvolvimento, que estava concentrado no polo metropolitano (Comec, 2006).

O plano não especifica processos e institucionalidades de gestão, e a orientação do governo 
federal para todas as RMs era a criação de sistema de gestão fundamentado em dois Conselhos. 
No documento, o item Ação Metropolitana faz referência à urgência de estabelecimento de uma 
estratégia de ação metropolitana para iniciar a estruturação do modelo de organização territorial 
proposto. A primeira questão levantada é a necessidade de coordenação e integração das ações da 
União, do estado e dos municípios para “que sejam otimizados os recursos públicos de forma a 
que o desenvolvimento possa ser efetivamente planejado, dirigido e orientado” (Comec,1978). 
Para tanto, propõe que a ação metropolitana envolva “uma série de esforços articulados de forma 
direta entre as diferentes esferas do poder político-administrativo federal, estadual e municipal, 
e de forma indutiva, entre o poder público e a iniciativa privada” (Comec, 1978).
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Em termos de instrumentação da ação metropolitana, o plano considerava três meios: 
“o primeiro é a elaboração e extensão de alguns estudos complementares visando a uma ação 
mais eficaz. O segundo é a implantação de projetos cujo processo de elaboração está completo. 
O terceiro é a produção de legislação adequada, como sustentação normativa às medidas 
propostas” (Comec, 1978).

Para a Comec, a estratégia de ocupação do espaço e a distribuição de funções urbanas entre cidades 
propostas pelo PDI/1978 foram coerentes com as restrições e condicionamentos naturais para o uso 
do solo regional e em relação às necessidades de preservação de bacias hidrográficas como manancial 
hídrico. No entanto, a estratégia regional proposta não contemplava uma distribuição equitativa da 
população e das atividades econômicas geradoras de renda sobre o território metropolitano. Essa 
situação promoveu conflitos entre atores sociais, nesse caso específico com os proprietários de terras e 
lideranças municipais, cujos interesses as orientações contrariavam (Comec, 2006).

Com o início da década de 1980 ocorre a desestruturação dos fundamentos econômicos 
e institucionais sobre os quais poderiam ser mantidos os conteúdos racionais da estratégia 
de ordenamento territorial do PDI/1978. A redução da capacidade de investimento do 
setor público e o enfraquecimento dos governos estadual e federal no encaminhamento 
das estratégias de desenvolvimento referidas, aliados à manutenção de elevadas taxas de 
incremento populacional para a RM de Curitiba, promoveram o agravamento do modelo de 
crescimento urbano vigente, de concentração no município de Curitiba e derramamento da 
malha urbana sobre o território dos municípios vizinhos.

Esse processo não foi orientado, mas sim condicionado pela proximidade de terras dos municípios vizinhos 
à área urbana do município de Curitiba, o que permitiu ao mercado imobiliário vender juntamente a um 
pedaço de terra a possibilidade, ou a ilusão, do acesso à economia e à cidadania curitibana. Dessa forma, 
a expansão do NUC nos municípios vizinhos a Curitiba processou-se fora do ordenamento previsto 
no PDI, sem a implantação das infraestruturas necessárias à formação de um tecido urbano contínuo e 
estruturado, principalmente no que se refere aos corredores viários e de transporte de passageiros. Além 
disso, os municípios que receberam elevados contingentes populacionais em curto espaço de tempo não 
tiveram a correspondente contrapartida do crescimento econômico e das receitas financeiras para fazer 
frente às demandas por serviços públicos oriundas dessas populações (Comec, 2006, p. 17).

Em 2001, a Comec deu início ao processo de revisão e atualização do PDI/1978 da 
RM de Curitiba. O resultado deste trabalho foi publicado em 2006, e envolveu técnicos 
da Comec, do Ipardes, da Minerais do Paraná (Mineropar) e a colaboração de outras autarquias 
e secretarias do estado do Paraná.6

As novas diretrizes para o ordenamento territorial da RM de Curitiba, esboçadas pelo 
PDI/2006, partem da compreensão de que o polo metropolitano não é mais representado 
somente pela cidade de Curitiba, mas por uma cidade metropo litana (NUC) que incorpora 
áreas urbanas no polo e seu entorno. Além disso, o conceito de cidade metropolitana propõe 
abarcar a complexidade de suas relações sociais e econô micas que, refletidas sobre o território, 
resultam em um tecido urbano não homogêneo, marcado por diferenças entre as diversas 
camadas da população onde os municípios compartilham Fpics (Comec, 2006, p. 187).

O Plano propõe os seguintes objetivos no que se refere à proposta de ordenamento territorial:

a) proteger os mananciais superficiais e subterrâneos destinados ao abastecimento atual 
e futuro;

b) garantir a conservação e preservação dos biomas mais significativos;

6. Coordenação da RM de Curitiba. O PDI da RM de Curitiba: propostas de ordenamento territorial e novo arranjo institucional. Coordenação 
da RM de Curitiba (Comec, 2006).
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c) otimizar a urbanização nas porções territoriais com menor nível de restrição;

d) orientar a expansão do espaço urbano da cidade metropolitana.

Duas linhas estratégicas fundamentam a proposta:

1a linha estratégica: Proteção, Conservação e Preservação do Meio Ambiente. Esta 
linha estratégica consubstancia os objetivos a e b (proteger os mananciais superficiais 
e subterrâneos destinados ao abastecimento atual e futuro e garantir a conservação e 
preservação dos biomas mais significativos) e se sustenta na efetividade dos instrumentos 
de gestão territorial existentes. Estruturou-se tendo em vista as diretrizes:

1. Consolidação do Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais – Sigprom, 
instituído pela Lei Estadual no 12.248/1998;

2. Regulamentação, no âmbito estadual, das exigências legislativas federais referentes ao 
parcelamento urbano e licenciamento ambiental;

3. Consolidação do aparato legal e instrumentos existentes de proteção, conservação e 
preservação ambiental.

2a linha estratégica: Ordenamento da Expansão e do Crescimento Urbano. Esta linha 
estratégica consubstancia os objetivos c e d e se sustenta na escolha de um cenário futuro 
considerando i) as áreas possíveis de serem ocupadas a partir das condicionantes físicas, 
bióticas e legais; e ii) a estimativa da demanda de áreas para ocupação urbana, tendo em 
vista o crescimento populacional. Estruturou-se tendo em vista as diretrizes:

1. Estímulo ao adensamento e à ocupação de vazios urbanos;

2. Direcionamento das futuras ocupações para as áreas do território metropolitano com 
maior aptidão e menor restrição;

3. Indicação das áreas dotadas de condições adequadas para as atividades ligadas ao 
setor secundário;

4. Estruturação viária adequada do território.

O documento conclui com a proposta de um novo arranjo institucional que estruture 
um sistema de gestão metropolitana constituído por um conjunto de entidades, tendo em 
vista não privilegiar os espaços institucionais dos municípios ou apenas do estado como 
ente regulador, e venha a descentralizar as discussões, compartilhar responsabilidades entre 
os agentes e por fim legitime o processo decisório com o envolvimento dos municípios  
e demais beneficiários dos serviços e Fpics (Comec, 2006).

No interior do sistema proposto é dada prioridade ao redesenho institucional da Comec, cuja 
sustentação se consolidaria na criação de três instrumentos organizacionais (Comec, 2006, p. 275).

1. Instrumento funcional: de natureza técnica, responsável pelos processos de produção 
e execução das políticas públicas de interesse comum metropolitanas.

2. Instrumento político: de natureza política, que tratará do processo decisório, responsável 
pela avaliação e aprovação das políticas públicas, dando a elas legitimidade social.7

3. Instrumento de ligação: responsável pela conexão entre os instrumentos funcional 
e político. 

O novo arranjo institucional proposto, de acordo com a Comec, tem por objetivo 
a definição de um modelo organizacional que contemple os “preceitos constitucionais 

7. A composição dos conselhos deliberativo e consultivo, de acordo com a proposta, é a seguinte: “Conselho Deliberativo do Órgão 
Metropolitano será formado pelos prefeitos dos municípios da RM de Curitiba e pelo governador do estado do Paraná ou seus 
representantes. O Conselho Consultivo do Órgão Metropolitano será formado por representantes de instituições não governamentais cuja 
missão institucional tenha relação com as funções públicas de interesse comum metropolitano” (Comec, 2006, p. 283).
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estabelecidos a partir da CF/1988, reposicionando os municípios dentro do processo decisório 
que estabelece as políticas públicas metropolitanas e incorporando a sociedade civil organizada 
como parte atuante no processo de gestão metropolitana” (Comec, 2006, p. 18).

Segundo informação de integrante da equipe que coordenou o Plano, o objetivo era 
desenvolver uma proposta, com ênfase nas questões físico-territoriais, com o intuito de 
fortalecer os instrumentos de gestão da Comec já existentes, e também, à medida que a 
proposta envolvesse um novo modelo institucional para o órgão metropolitano, resgatar 
a importância do papel articulador da instituição e consolidá-la. Entretanto, o plano não 
chegou a ser homologado pelos Conselhos Deliberativo e Consultivo.

3.2.2 Smam

Na RM de Curitiba, somente a prefeitura tem um órgão específico voltado à coordenação da 
ação metropolitana, a Smam, criada pelo Decreto municipal nº 81/1997 e regulamentada pela Lei 
municipal nº 11.407/2005. Compete à Smam implementar políticas públicas de desenvolvimento 
no município de Curitiba, em conjunto com os demais municípios da RM de Curitiba viabilizando 
ações de interesse comum, por meio do assessoramento e desenvolvimento de programas e projetos 
para a integração regional com as seguintes atribuições: i) coordenar as ações do município com 
os demais municípios integrantes da RM, com o objetivo de harmonizar os assuntos de interesse 
comum, a integração e o desenvolvimento regional; ii) articular-se com as demais administrações 
municipais, entidades metropolitanas e com o governo do estado do Paraná, no processo de 
planejamento e gestão das Fpics, por meio de instrumento de cooperação, convênios e consórcios; 
iii) apoiar os demais municípios da RM de Curitiba, por meio da transferência do conhecimento 
técnico em programas e projetos de desenvolvimento urbano; iv) outras atividades correlatas.

3.2.3 Assomec

A Assomec, entidade pública de caráter apartidário, congrega os 29 municípios da RM de 
Curitiba, representados pelos seus prefeitos. Instituída em 1982, seu orçamento é composto 
por verbas provenientes de contribuição (anuidade) dos municípios (prefeituras) participantes. 
Desde sua criação, a presidência da Associação coube ao prefeito da cidade-polo – somente 
nos anos 2000 prefeitos dos demais municípios presidiram a Associação.8 A composição da 
estrutura organizacional é a seguinte: diretoria composta de presidente, dois vice-presidentes, 
tesoureiro e secretário; Conselho Fiscal composto por presidente, três membros titulares e três 
suplentes. Conselho Consultivo, do qual participam sete prefeitos. A entidade representa a 
Totalidade dos prefeitos da região no Conselho Deliberativo da Comec.

4 FPIC

De forma a organizar as Fpics, a Comec, durante as quase quatro décadas de 
institucionalização da RM de Curitiba, tem trabalhado em conjunto com os municípios, 
principalmente  assessorando as prefeituras, na elaboração de políticas, planos, programas 
e projetos setoriais urbanísticos e jurídicos, com vistas à elaboração dos planos diretores 
municipais, bem como leis de zoneamento, códigos de posturas e obras que possuem 
impactos ou interesse de âmbito metropolitano, como transportes, habitação, saneamento 
básico, uso do solo e mobilidade. 

8. Durante o período de atividade, entre 1982 e 2013, excetuando-se Curitiba, presidiram a associação os seguintes prefeitos representantes 
de municípios metropolitanos: Biênio 2007-2008, Antônio Wandscheer (Fazenda Grande); 2009-2010, Edson Basso (Campo Largo);  
2011-2012, José Antonio Camargo (Colombo). O atual presidente, eleito em 2013, é o prefeito de Pinhais, Luizão Goulart.
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O quadro 2 expõe a legislação e os documentos setoriais que balizam as políticas 
regionais ligadas às funções, devendo-se observar ainda o que propõem os planos 
diretores, o Estatuto da Cidade e as legislações municipais específicas.

QUADRO 2
Leis e decretos que dão sustentação à gestão das Fpics na RM de Curitiba

Função Instrumentos legais/oficiais Instrumentos associados

Comum a todas as funções
Lei Federal no 14/1973: estabelece as RMs de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza.
CF/1988

Saneamento básico:
a) Abastecimento
b) Esgoto
c) Limpeza pública

Lei Federal no 11.445/2007: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
Leis Municipais1

Uso do solo  
metropolitano

Lei Federal no 6.766/1979: dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
Providências. 
Decreto Estadual no 5.911/1989: dispõe sobre aprovação do plano diretor de manejo 
florestal o documento que integra o presente decreto
Lei Estadual no 12.248/1998: cria o Sigprom 
Decreto Estadual no 2.520/2004: define critérios para anuência de loteamentos populares 
ou de interesse social e dá outras providências
Lei Federal no 12.587/2012: institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(PNMU)

Plano Diretor de  
mineração da RM  
de Curitiba

Transportes e  
sistema viário

Decreto Estadual no 1.660/1992: atribuição de gerenciamento do sistema de transporte 
coletivo à Comec
Convênio - 31/01/96 - Governo do Estado (Secretaria de Estado do Planejamento/Comec) e 
o município de Curitiba (Urbanização de Curitiba S.A. – Urbs) - Delega à URBS as atividades 
de planejamento e gerenciamento do transporte metropolitano
Deliberação no 02/2000: política de gestão para o Sistema Viário Metropolitano e instituição 
da CAT do Sistema Viário 
Lei Municipal (Curitiba) no 12.597/2008: dispõe sobre a organização do sistema de 
transporte coletivo da cidade de Curitiba

Documento: Diretrizes de 
Gestão para o Sistema Viário 
Metropolitano (2000) 
Programa de Integração de 
Transporte (PIT) I e II

Recursos Hidricos e proteção 
ambiental

Lei Federal no 6.938/1981: Política Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama) 
Lei Estadual no 8.935/1989: dispõe sobre requisitos mínimos para as águas provenientes de 
bacias mananciais destinadas a abastecimento público e adota outras providências
Lei Federal no 9.433/1997: institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh)
Lei Estadual no 12.248/1998: cria o Sigprom.
Decreto Estadual no 387/1999: instituído o Sistema de Manutenção, Recuperação e 
Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente
Lei Estadual no 12.726/1999: cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos  (SEGRH)
Decreto Estadual no 2.377/2000: aprovado o Regulamento do Fundo de Preservação 
Ambiental (FPA) da RM de Curitiba 
Lei Federal no 9.985/2000: institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
da Natureza e dá outras providências
Decreto Estadual no 6.194/2012: declara as Áreas de Interesse de Mananciais de 
Abastecimento Público para a RM de Curitiba e dá outras providências
Lei Federal no 12.651/2012: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal)

Saúde Leis Municipais1

Fonte: Ipardes.
Notas: 1 São necessárias leis municipais específicas para participação nos Consórcios Intermunicipais para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
              (Conresol, 2007) e Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (Comesp).

Apresentada a legislação de referência, tem-se, na sequência, maior detalhamento das 
diferentes funções, incluindo legislações e documentos que lhes dão sustentação. Exponha-se 
que as funções “planejamento integrado de desenvolvimento econômico e social” e “produção e 
distribuição de gás combustível canalizado” não possuem até o momento instrumentos legais ou 
associados que determinem ações no sentido da gestão ou governança em âmbito metropolitano.

4.1 Uso do solo metropolitano 
Entre as diversas funções, o parcelamento do solo urbano é regido pela Lei Federal  
no 6.766/1979 (Lei Lemahn) e legislações municipais específicas. Esta lei define que 
municípios integrantes de RMs obrigatoriamente tenham seus processos para aprovação 
de parcelamento do solo urbano analisados por órgão metropolitano, em conjunto com 
a prefeitura local. Dessa forma, os municípios da RM de Curitiba têm seus processos 

relatório_Arranjos IGM-RM-Curitiba_Book.indb   29 19/08/2015   11:29:07



30 Relatório de Pesquisa

analisados pela Comec, no Setor de COT. Além desta lei, o Decreto Estadual no 2.520/2004 
define critérios para anuência de loteamentos populares ou de interesse social. Também se 
relaciona ao uso do solo a Lei Estadual no 12.248/1998, em especial o Sigprom, que será 
detalhado no item a seguir.

4.2 Recursos hídricos e proteção ambiental

A legislação que versa sobre os recursos hídricos e proteção ambiental tem largo alcance 
na gestão da RM de Curitiba. Além da legislação federal, a legislação estadual possui 
uma série de documentos que fazem referência a esta função, como o Decreto Estadual  
no 6.194/2012 que declara as áreas de interesse de mananciais de abastecimento público. 
Contudo, a principal lei ligada aos recursos hídricos e proteção ambiental é a Lei Estadual 
no 12.248/1998. 

A Lei no 12.248/1998,9 conhecida como “Lei dos Mananciais”, adota novos conceitos 
de gestão do uso e ocupação do solo dos mananciais da RM de Curitiba e concebe, a partir 
de necessidades identificadas, o “tratamento diferenciado de áreas de manancial sob pressão 
por ocupação, compartilhamento do processo de decisão, entre estado e municípios, e 
a necessidade de um efetivo monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do solo” 
(Comec, 2013a).

Entre outras inovações, esta Lei levou à criação do Sigprom10 focado em variáveis de uso 
e ocupação do solo, buscando garantir, recuperar e preservar as características e condições 
necessárias para a manutenção dos mananciais para abastecimento. Os mecanismos de 
ação do Sigprom na gestão do uso e ocupação são, entre outros, as UTPs e APAs11 (que 
aglutinam áreas de diferentes municípios que devem ser trabalhadas em conjunto), o CGM 
(seu órgão máximo), que serão detalhados a seguir, além do Plano de Proteção Ambiental 
e Reordenamento Territorial (Ppart) em Áreas de Proteção aos Mananciais12 e do FPA, 
detalhado na seção 5.

Entre os principais instrumentos de gestão, as UTPs são áreas de uso restritivo, 
ambientalmente frágeis, especialmente as do leste metropolitano, onde estão os mananciais  
e que estavam sendo sistematicamente ocupadas irregularmente há quase uma década. Os 
recortes territoriais das UTPs recebem zoneamento especial, de forma a reordenar o uso e 
ocupação do solo. Foram implantadas cinco UTPs na região.13

Para estas unidades de planejamento, é permitida a permuta de potencial construtivo, 
possibilitando o adensamento em certas áreas extras em troca de áreas de preservação 

9. Além da Lei Estadual no 12.248/1998, uma das emendas à Lei Orgânica do município de Curitiba implementada em 2011 estabelece 
que:  Artigo 211. Poderá o município de Curitiba criar ou participar de programas, planos ou obras, destinados à preservação de mananciais 
que abasteçam Curitiba, mesmo os localizados em outros municípios da RM. 
10. O Sigprom, coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema-PR) é composto por:  i) Conselho Gestor dos Mananciais 
da RM de Curitiba; ii) UTPs; iii) Ppart; iv) FPA e tem como objetivos: a) assegurar as condições essenciais a recuperação e preservação 
dos mananciais para o abastecimento público; b) integrar as ações dos vários órgãos e esferas do poder público estadual, municipal e 
iniciativas de agentes privados; c) compatibilizar ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais de abastecimento 
público com política de uso e ocupação do solo e com o desenvolvimento socioeconômico, sem prejuízo dos demais usos múltiplos;  
d) empreender ações de planejamento e gestão das bacias hidrográficas de mananciais segundo preceitos de descentralização e 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades; e) propiciar a instalação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
preconizados pela Lei Federal no 9.433/1997. 
11. APAs estaduais implantadas nas áreas de mananciais em consonância com a legislação federal que as criou no âmbito do SNUC (Lei 
Federal no 9.985/20000).
12. “Na elaboração do Ppart, os estudos contemplaram a definição das áreas de interesse para proteção dos mananciais, considerando-se 
as restrições de ocupação e a estratégia de gestão de uso e ocupação do solo” (Cobrape, 2013).
13. UTPs implementadas: Pinhais (Decretos Estaduais no 808/1999 e no 4.466/2001), Guarituba (Decretos Estaduais no 809/1999 e 
no 6.314/2006), Itaqui (Decreto Estadual no 1.454/1999), Quatro Barras (Decreto Estadual no 1.612/1999) e Campo Magro (Decreto 
Estadual no 1.611/1999).

relatório_Arranjos IGM-RM-Curitiba_Book.indb   30 19/08/2015   11:29:07



31Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana da Região Metropolitana de Curitiba

municipais. Esta permuta se dá entre proprietários e prefeituras locais, ensejando aumento 
do potencial construtivo em área possível, legal e regulamentada. A iniciativa, portanto, 
restringiu o uso e ocupação do solo nas áreas implantadas.

As APAs são mais restritivas que as UTPs, visto que servem para proteger os reserva tórios 
de abastecimento público de água das atividades humanas e dos riscos de contaminação.  
Atualmente, existem cinco APAs na região.14 A figura 9 apresenta as APAs e UTPs da região.

O CGM da RM de Curitiba foi idealizado com o advento da visão de gestão colegiada dos 
recursos naturais no país. Nesse contexto, destacam-se a Lei Federal no 6.938/1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e constituiu o Sisnama, regulamentado pelo Decreto 
Federal no 99.274/1990, e a Lei Federal no 9.433/1997, que versa sobre a PNRH e criou o 
Singreh, cujo fundamento preconiza que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada 
e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”.15

FIGURA 9
UTPs e APAs na RM de Curitiba

Fonte: Comec (2013c).
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial). 

14. APAs implementadas: Rio Verde (Decreto Estadual no 2.375/2000), Passaúna (Decreto Estadual no 458/1991), Iraí (Decreto Estadual 
no 1.753/1996), Piraquara (Decreto Estadual no 1.754/1996) e Pequeno (Decreto Estadual no 1.752/1996).
15. Inciso VI do Artigo 1o da Lei no 9433/1997. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/ legiabre.cfm?codlegi=370>.
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,O CGM da RM de Curitiba foi instituído pela Lei Estadual no 12.248/1998, que 
criou o Sigprom, e é definido, em seu regimento interno, como conselho “(...) com poderes 
consultivo, deliberativo e normativo, que tem por finalidade elaborar políticas públicas 
acerca da qualidade ambiental das áreas de proteção de mananciais da Região Metropolitana 
de Curitiba, e acompanhar sua implemen tação”. Os objetivos do CGM são: 

I. coordenar a elaboração, atualização e implantação do Plano de Proteção Ambiental e 
Reordenamento Territorial em APAs;

II. coordenar e integrar o planejamento das UTP;

III. coordenar e aprovar a elaboração dos regulamentos previstos e necessários ao 
cumprimento da Lei no 12.248/98 e encaminhá-los para apreciação e aprovação do 
Chefe do Executivo Estadual;

IV. encaminhar deliberações relativas a políticas de uso e ocupação do solo para sua 
implementação e internalização, pelos municípios, junto às respectivas legislações 
que disciplinam a matéria;

V. acompanhar o cumprimento do plano de fiscalização das áreas de proteção aos 
mananciais, através de um Plano de Ação Fiscal;

VI. instituir e coordenar programas de proteção ambiental e de recuperação de áreas 
degradadas, em conjunto com os municípios envolvidos;

VII. desempenhar outras atribuições necessárias para o cumprimento dos objetivos da 
Lei no 12.248/98 e deliberar sobre as questões relativas;

VIII. aprovar o programa de investimentos do FPA da RM de Curitiba;

IX. articular-se com o SEGRH, tendo em vista as disposições da Lei Federal  
no 9433/97, com destaque para o que concerne a dominialidade dos corpos hídricos 
e possibilidades de delegação em favor do Estado do Paraná. 

Formalmente, a instalação do CGM aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1999 quando 
ocorreu a primeira reunião ordinária. Entre 1999 e 2012, foram realizadas 56 reuniões, 
entre ordinárias e extraordinárias. Nesse período, o único ano que o CGM não se reuniu 
foi em 2007, o que denota que esse conselho tem um funcionamento regular. É dada ampla 
publicidade às suas reuniões e deliberações, posto que todas as atas das 56 reuniões do 
período estão disponíveis na internet para consulta pública, bem como as suas resoluções.16

A composição do CGM da RM de Curitiba envolve a participação dos municípios 
situados sobre as áreas de mananciais destinados ao abastecimento público.17 A Assomec 
designa quatro representantes, com os seus suplentes, entre os onze membros efetivos 
do conselho. O governo estadual indica três conselheiros, representando os seguintes 
órgãos: Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Instituto das Águas do Paraná e a Comec. 
Três membros são designados pela sociedade civil representando os seguintes segmentos: 
Organizações não Governamentais (ONGs), setor da construção civil e mercado imobiliário 
e as universidades. O outro representante é apontado pelas concessio nárias dos serviços de 
saneamento atuantes na região. O mandato dos conselheiros é de dois anos e o CGM é 
presidido pelo diretor presidente da Comec ou pelo representante desse órgão no conselho 
(CGM, 1999).

16.  Atas e resoluções do CGM da RM de Curitiba. Disponível em: <http://www.comec.pr.gov.br/modules/conteudo/ conteudo.
php?conteudo=53>.
17. O Decreto Estadual no 6.194/2012 declara as áreas de interesse de mananciais de abastecimento público.
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Dois grupos interinstitucionais dão suporte técnico às discussões e deliberações do 
CGM. Um deles é a Câmara Técnica para a Gestão Integrada da Região do Aquífero Karst 
na RM de Curitiba (com competências deliberativas para a gestão do espaço referente a 
este aquífero, definido como um manancial subterrâneo de abastecimento pelo Decreto 
Estadual n° 6.194/2012). O outro é o Grupo Interinstitucional de Trabalho (GIT) que 
atua nos procedimentos administrativos relativos ao parcelamento do solo, condomínios 
e indústrias e nos projetos de regularização fundiária e loteamentos. O GIT também tem 
atribuição de atuar nos processos que englobem “(...) quaisquer outras atividades que 
possam afetar significativamente as áreas de interesse especial de proteção aos mananciais 
da Região Metropolitana de Curitiba” (Paraná, 2012).

Nos anos de 2011 e 2012, o CGM da RM de Curitiba realizou quatro reuniões 
ordinárias e duas extraordinárias. Ao analisar o conteúdo das atas desse período, verificou-se 
que os assuntos mais discutidos referiam-se às seguintes temáticas: i) zoneamento de APAs; 
ii) projetos de interesse social em APAs e UTPs;18 iii) aprovação de planos diretores dos 
municípios situados nas áreas de mananciais; iv) análise de parâmetros de densidade para 
empreendimentos habitacionais em áreas de mananciais da RM de Curitiba; v) alteração 
na delimitação da área de mananciais; vi) Plano para o Uso e Conservação da Água e do 
Entorno de Reservatório Artificial situado na porção leste da RM de Curitiba (reservatório 
do Iraí); vii) formação e atribuições do GIT. 

No período analisado, praticamente todas as votações no CGM foram consensuais, 
apesar de algumas polêmicas em torno de aspectos pontuais. Os assuntos que geraram 
algum tipo de controvérsia referiram-se às faixas de preservação permanente nos cursos de 
água dos projetos de interesse social (loteamentos) e a alguns itens ligados à densidade para 
empreendimentos habitacionais em áreas de mananciais. 

Em relação à efetividade das discussões do CGM destacaram-se no período analisado 
(2011-2012) a avaliação e o referendo aos planos diretores dos municípios da RM situados em 
áreas de mananciais e a incorporação das suas deliberações na legislação estadual. No âmbito 
estadual, salientam-se como contribuições significativas do CGM a formatação da minuta do 
Decreto Estadual no 6.194/2012, que reviu a delimitação das áreas de interesse de mananciais de 
abastecimento público para a RM de Curitiba, e outras discussões que resultaram em legislações 
que regulamentam o zoneamento e a criação de áreas de interesse social em APAs.19 Também se 
destacam os pareceres da Câmara Técnica para a Gestão Integrada da Região do Aquífero Karst 
na RM de Curitiba e do GIT. Entre as finalidades do CGM ainda não efetivadas registra-se a 
implantação do Sistema de Monitoramento e Fiscalização das Áreas de Mananciais.

Além da proteção das áreas de mananciais e da atuação do CGM, também são de 
interesse comum, ligados à Fpic, a captação, a adução, o tratamento e a distribuição de 
água potável; a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos esgotos sanitários; 
a macrodrenagem das águas superficiais; e o controle de enchentes. 

4.3  Saneamento básico: abastecimento, rede de esgoto e limpeza pública

Outro projeto realizado para a RM de Curitiba foi o Prosam. Elaborado na década de 1990 
(1993-2000), promoveu inversão de recursos para a execução de obras de saneamento, 

18. Os Projetos de Interesse Social em APAs e UTPs se referem a planos de regularização fundiária e de implementação de 
loteamentos de interesse social conforme o Artigo 1o do Decreto Estadual no 2.025/2004.
19. Entre eles, citam-se os Decretos Estaduais no 6.361/2012 e o no 6.796/2012.
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implantando uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Estruturado a partir de três 
subprogramas – Programa de Recuperação Ambiental (PRA), Programa de Melhoria 
da Qualidade Ambiental (PMA) e Programa de Estruturação da Base para Gestão de 
Recursos Hídricos (PEB) –, resultou na instalação de infraestrutura e serviços. 

Inserido no Prosam, no subprograma PEB, a gestão dos resíduos sólidos urbanos 
também recebeu recursos no período de desenvolvimento do programa, especialmente para 
o uso no Aterro Sanitário da Caximba, de alcance regional. Instituído para ser utilizado 
entre 1992 e 2000, o aterro, na região sul de Curitiba, ao longo do tempo passou a 
receber os resíduos de toda a região, sendo que inicialmente recebia apenas o proveniente 
de Curitiba e São José dos Pinhais. Em 2010, foi desativado por determinação do IAP. 
Com a aproximação do fim da vida útil do aterro sanitário, no período 1996-2000, sob 
a coordenação da Comec, foi elaborado o Sistema Regional de Transferência de Resíduos 
Sólidos para Coleta, Transporte e Destinação (SRT), objetivando uma nova estrutura de 
gestão dos resíduos sólidos na RM de Curitiba. Contudo, tal sistema ainda não obteve 
o êxito esperado.20 Os prefeitos da região e a Comec partiram então para a busca de 
alternativas para a gestão dos resíduos, o que originou, em 2001, o Conresol, a princípio 
formado por onze municípios,21 mas ampliado no mesmo ano para dezesseis integrantes22 
e atualmente composto por 21 municípios23 (figura 10).

O Conresol é pessoa jurídica de direito público, sob a forma de associação pública 
sem fins lucrativos, e atualmente busca aprovação dos órgãos ambientais estaduais para 
o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (Sipar) da Grande 
Curitiba.24 Os resíduos da região hoje se destinam aos aterros de duas empresas privadas, 
uma localizada no município de Fazenda Rio Grande, que recebe a maior parte dos 
resíduos, e a outra em Curitiba.

20. Segundo Nascimento Neto (2011), o SRT previa a implantação de um novo aterro sanitário em Rio Branco do Sul, considerada a área 
mais apta e para a qual se elaborou o estudo de impacto ambiental e se obteve a licença ambiental prévia. Ainda que tecnicamente viável, 
a mobilização popular, através de audiências públicas e plebiscito organizado pela prefeitura do município, não aceitou a implantação do 
aterro, criando o impasse que persiste até hoje.
21. Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba, Piraquara e São José dos Pinhais.
22. Araucária, Colombo, Pinhais, Quatro Barras e Quitandinha.
23. Além dos dezesseis já citados, passaram a integrá-lo Agudos do Sul (2009), Bocaiuva do Sul (2007), Tijucas do Sul (2009), Tunas do 
Paraná (2010) e Piên (2012).
24. Desde janeiro de 2013, a presidência do Consórcio é do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, cujo programa de trabalho tem “como 
prioridade definir o futuro do Sipar” (Agência de Notícias-PMC, 2013. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/fruet-e-
eleito-presidente-do-conresol/28365>).
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FIGURA 10
Municípios participantes do Conresol

Fonte: Nascimento Neto (2011).
Elaboração: Ipardes.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial). 

4.4 Transportes e sistema viário

Na área de sistema viário e transportes, o Decreto Estadual no 1.660/1992 atribuiu o 
gerenciamento do sistema de transporte coletivo da RM de Curitiba à Comec, de forma 
que, para promover a gestão integrada, o Conselho Deliberativo da Comec criou, em 2000, 
uma CAT do Sistema Viário Metropolitano.

Na área de mobilidade, a Lei Federal nº 12.587/2012 institui as diretrizes da PNMU e 
o PIT realizado no período 2005-2011, que foi pensado na perspectiva de consolidar a rede 
de transportes da região, integrando os sistemas dos municípios vizinhos à capital. Com o 
PIT, concretizaram-se obras viárias, trincheiras e terminais de ônibus (quadro 3).

Atualmente, o PIT II, de acordo com o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, 
visa à construção de obras de domínio público dando continuidade ao programa 
PIT I. A Comec vem desenvolvendo estudos para executar obras viárias na RM 
de Curitiba, bem como projetos para  melhorar a acessibilidade periférica ao 
NUC, desafogando o atual sistema radial, visto que todas as linhas passam pela 
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capital. Visa, ainda, estabelecer um corredor de desenvolvimento e melhorar a 
rede integrada de transporte (RIT), ligando os municípios e os terminais das 
linhas perimetrais com os corredores de transporte já consolidados. Busca, 
também, implementar a construção dos terminais e miniterminais localizados 
em municípios da RM, de forma a melhorar a qualidade, rapidez e segurança do 
transporte coletivo (Paraná, 2011i). 

QUADRO 3
Obras do PIT I

Construção de sete terminais metropolitanos: Fazenda Rio Grande, Campo Largo, São José dos Pinhais, Araucária, e três em Colombo (Roça Grande, 
Guaraituba e Alto Maracanã)

Construção de um miniterminal: Contenda

Reforma e ampliação: Curitiba (Terminal do Cabral)

Construção de três trincheiras:
• Rodovia da Uva (integrando Colombo e Almirante Tamandaré)
• BR 116 (interligando Campina Grande do Sul e Quatro Barras)
• Avenida Rui Barbosa e Avenida das Torres (São José dos Pinhais e Curitiba)

Requalificação das vias (ampliação da capacidade, implantação de ciclovias e calçadas, sistema de drenagem)
• Estrada da Ribeira (Colombo)
• Sistema viário principal da ligação entre Colombo e Almirante Tamandaré
• Ruas Francisco Krüger, Antonio Johnson e Domingos Sucato - prolongamento da Avenida Anita Garibaldi (Almirante Tamandaré)
• Avenida Nicola Pelanda (Fazenda Rio Grande e Curitiba)
• Avenida Brasil (Fazenda Rio Grande)
• Avenida Araucária (Fazenda Rio Grande)
• Avenida Francisco Ferreira da Cruz (Fazenda Rio Grande)
• Avenida São Pedro (Itaperuçu)
• Prolongamento da PR 506 (Campina Grande do Sul)
• Duplicação da Avenida das Américas e prolongamento da Avenida Marechal Floriano Peixoto (São José dos Pinhais e Curitiba)
• Rua Izaura Pavaglio Rocha (Tijucas do Sul e São José dos Pinhais)

Fonte: Comec (2012).
Elaboração: Ipardes.

Em 1996, a Comec firmou convênio, delegando à Urbs

(...) as atividades de planejamento e gerenciamento do transporte metropolitano, a implantação 
de medidas necessárias para a compatibilização e adequação do transporte coletivo metropolitano 
com o sistema de transporte coletivo de passageiros de Curitiba, visando à integração operacional 
destes sistemas que comporão a rede integrada de transporte coletivo da Região Metropolitana de 
Curitiba (Paraná,1996).

O convênio determina à Comec, entre outras responsabilidades, o repasse de recursos 
à Urbs, para apropriação no Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC), para execução de 
obras de modernização e racionalização do sistema de transporte metropolitano referente a 
infraestrutura e construção de novos terminais. Na última renovação, em abril de 2012, foi 
determinado que durante um período de doze meses o governo do estado, por meio da Comec, 
para garantir a integração do transporte coletivo, repassaria R$ 64 milhões para o FUC, para 
subsidiar o transporte coletivo. De acordo com a Urbs (2012), esta medida se fez necessária 
para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, subsidiando a diferença no custo 
por passageiro dos quatorze municípios cobertos pela RIT.

Formada por linhas integradas e com uma única tarifa, a rede de transporte metropolitano 
torna-se acessível aos usuários, urbanos e metropolitanos, estando em acordo com a Lei Federal 
no 12.587/2012 (Urbs, 2012). A frota da RIT percorre diariamente 576 mil quilômetros num 
total de mais de 23 mil viagens. Atende a 93% da demanda do transporte coletivo de toda 
a RM de Curitiba, abrangendo os municípios do NUC25 (figura 11) e interligando trinta 
terminais de passageiros, sendo 21 na capital e nove nos municípios atendidos. Com uma 
frota de 2.285 ônibus que fazem 431 linhas, transporta 2.285.472 passageiros pagantes por 

25. A rede atende, além da capital, os municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Campo Magro, Rio Branco do Sul, 
Itaperuçu, Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiuva do Sul, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais e Contenda.
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dia útil, além de estudantes de baixa renda, que pagam 50% do valor da tarifa, e de passageiros 
enquadrados nas categorias de não pagantes (Urbs, 2012). 

As gratuidades se estendem aos idosos com mais de 65 anos, às pessoas com deficiência 
e renda inferior a três SMs, aposentados por invalidez com renda inferior a dois SMs, 
acompanhantes das duas categorias anteriores, oficiais de justiça, fiscais do transporte 
coletivo, operadores do sistema (motoristas e cobradores), policiais e guardas municipais 
fardados. Segundo dados da Urbs (2012), enquadram-se nestas categorias 241.553 pessoas 
cadastradas, que realizam 3.647.801 viagens por mês. As isenções correspondem a 14,17% 
dos custos tarifários, repassados aos demais contribuintes do sistema. 

FIGURA 11
Municípios participantes da RIT (2012)

Fonte: ANTP.
Elaboração: Ipardes.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial). 

4.5 Outras FPICs
Não explicitada pela Lei, uma ação consorciada na área da saúde está em construção 

na RM de Curitiba. O Comesp, criado em 2005, permaneceu sem operação até o ano 
de 2010, quando foi firmado convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Este 
convênio permitiu a instalação do Comesp nas dependências do Centro Regional de 
Especialidades (CRE) Kennedy, em Curitiba. Em 1º de junho de 2012, o Comesp assumiu 
na integralidade a gestão do CRE, ampliando sua atuação (Conheça..., 2012). O objetivo 
do consórcio é gerir e prover em conjunto serviços de saúde especializados e de apoio 
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diagnóstico, de média e alta complexidade, contando com servidores e patrimônio cedidos 
pelos municípios, que seriam responsáveis também pela execução das despesas.

Para ingressar no consórcio, as administrações municipais precisam aprovar uma lei 
aderindo e autorizando o repasse de dinheiro para a en  tidade. Pelo Termo de Compromisso 
do Comesp, cada cidade compromete-se a enviar de R$ 0,08 a R$ 1,00 por mês por habitante. 
Quan to maior a quantidade de dinheiro repassada, mais ofertas de consultas e exames o 
município tem. 

Dos 29 municípios que compõem a RM de Curitiba, 22 deles – incluindo Curitiba 
– aprovaram leis de ingresso desde 2005.26 Como houve uma alteração do Termo de 
Compromisso, decorrente de alterações nas normas reguladoras federais em abril de 
2012 (Lei Federal nº 11.107/2005), o protocolo foi atualizado e as Câmaras Municipais 
deveriam aprovar novamente uma lei de adesão.

4.6 Considerações

Apresentadas as funções e suas legislações de referência, considera-se que estas legislações 
são substanciais, mas não levadas para o campo prático em sua maior parte. Aparente 
exceção se dá nos casos das funções transporte e sistema viário e recursos hídricos e proteção 
ambiental. A área de transporte e sistema viário tem destaque, possivelmente pela relevância 
e reconhecimento do sistema de transporte curitibano, contudo sua qualidade e integração 
não chegam a toda RM de Curitiba, estando limitadas ao polo e em parte aos municípios 
integrantes do NUC. 

Já o viés ambiental, como foco das ações na RM de Curitiba, na tentativa de proteger 
as áreas de mananciais se justifica, pois parte significativa da área sobre a qual está a região 
encontra-se assentada em terrenos de bacias hidrográficas abastecedoras (figura 12). 
Sua relevância implica rebatimentos no território que se refletem no uso e ocupação do 
solo metropolitano, como as APAs e UTPs. Relacionado a esta função, ainda, o CGM 
aparentemente é o mais efetivo entre os diferentes conselhos que atuam na região.

Por fim, através da formação de consórcios, como o de resíduos sólidos e da saúde, 
busca-se maior integração. Contudo, sua simples formação não implica melhoria de 
qualidade de serviços e acesso da população.

26. Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo do Tenente, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, 
Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, 
Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Dados de julho de 2012 (Conheça..., 2012).
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FIGURA 12
Delimitação da área de mananciais da RM de Curitiba (2012)

Fonte: Comec.
Elaboração: Ipardes.
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial). 

5 ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO

5.1 Planejamento e financiamento da gestão metropolitana
Os PPAs, base do sistema de planejamento público no Brasil, indicam os programas, 
atividades e ações que serão realizadas no período de quatro anos. O PPA é elaborado no 
primeiro ano de mandato, abrangendo o quadriênio que compreende desde o segundo 
ano de um mandato até o primeiro ano do subsequente, conforme prevê a CF/1988 e a 
Constituição do estado do Paraná no Artigo 133. Neste contexto, o PPA é instituído por 
lei como o principal instrumento de planejamento público em conjunto com as Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), que apresentam 
os programas e as prioridades do governo. 

A legislação prevê que o PPA deve, de forma regionalizada, conter as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública estadual, direta e indireta, abrangendo os 
programas de manutenção e expansão das ações do governo (Paraná, 1989a). A gestão das 
RMs, de competência estadual, está expressa nos PPAs paranaenses com metas e previsão 
de recursos alocados para este fim nos órgãos responsáveis.

Os programas do PPA são discriminados como ações nas LOAs, e as estimativas de 
recursos dos programas e iniciativas são referenciais e não constituem limites à programação 
das despesas (Paraná, 2007a).
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Compõem esta análise os dados contidos nos PPAs 2008-2011 e 2012-2015, 
optando-se metodologicamente por não se trabalhar com todos os programas que de 
alguma forma abrangem municípios da RM de Curitiba, mas somente com aqueles de 
caráter eminentemente metropolitano, ou seja, que articulam municípios.

Na gestão estadual, o PPA 2008-2011 estabelece como principais linhas de trabalho 
os programas de: i) saúde e saneamento; e ii) desenvolvimento regional e metropolitano. 
Inseridas nesses programas, algumas ações são de caráter exclusivo na RM de Curitiba e 
outras têm foco parcial na região. 

5.1.1 RM de Curitiba no PPA (2008-2011)

Identificou-se que o PPA 2008-2011 contemplava quatro ações para a gestão e financiamento 
exclusivo da RM de Curitiba no Programa Desenvolvimento Regional e Metropolitano, 
gerenciado pela Sedu. O objetivo desse programa era desenvolver e organizar um sistema 
de planejamento urbano e regional permanente, que permitisse à Secretaria e aos órgãos 
vinculados uma função indutora para a integração e compatibilização de políticas nas áreas 
de interesse comum, com a prestação de apoio técnico e operacional continuado, em escala 
municipal e regional. 

As ações com foco na RM de Curitiba são as descritas a seguir.

10. Coordenação de Logística da RM de Curitiba

Objetivos:

• assegurar melhoria das condições de vida da população residente por meio do 
desenvolvimento do sistema de transporte, ordenamento físico territorial, regularização 
das áreas de habitação popular de interesse social, promoção de oportunidade de 
emprego e renda no incremento do turismo regional, no desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais e da agricultura familiar;

• desapropriar áreas necessárias à implantação do contorno ferroviário, da faixa de 
domínio do novo traçado da variante oeste, permitindo a ligação entre os municípios 
de Araucária e Almirante Tamandaré, e a retirada de linhas ferroviárias de grande 
impacto metropolitano.

As metas físicas dessa ação consistiam em capacitar para o desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) da RM de Curitiba, construir centro de produção, comercialização e 
treinamento, elaborar estudos e projetos e executar 2.000 m² de obras de melhoria de infraestrutura.  

2. Integração do Transporte Metropolitano de Curitiba

Objetivos:

• melhorar a acessibilidade periférica ao NUC, desafogando o atual sistema radial, 
visto que todas as linhas passam por Curitiba, e estabelecer um corredor de 
desenvolvimento para a melhoria da RIT;

• melhorar a acessibilidade dos municípios periféricos de Curitiba, ligando os terminais 
das linhas perimetrais com corredores de transporte já consolidados;

• implementar a construção e reforma dos terminais e miniterminais;

• melhorar a qualidade, rapidez e segurança do transporte coletivo, beneficiando 
seus usuários.
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As metas físicas eram a construção de dezesseis terminais, 30% de desapropriação de 
área para o PIT, 20 km de obras viárias na RM de Curitiba e seis projetos de engenharia. 

3. Plano Diretor do Transporte Coletivo Metropolitano (PDTU)

Este projeto tem por objetivos:

• estabelecer metodologia, critérios e padrões que viabilizassem o atendimento das 
necessidades de deslocamentos dos cidadãos e assegurassem o acesso amplo a todo 
o espaço urbano com dignidade, eficiência, segurança, economia e modicidade 
de custo;

• realizar ações de planejamento para melhorar o transporte coletivo.

As metas físicas dessa ação eram elaborar um PDTU e realizar a gestão do sistema 
metropolitano do plano diretor da RM de Curitiba. 

4. Gerenciamento da Estrutura Administrativa da Comec

Objetivos: 

• manter a estrutura administrativa da Comec para o desempenho das suas funções 
quanto ao estabelecimento de diretrizes para as ações na RM para áreas de uso e 
controle do parcelamento do solo regional, sistema viário, habitação, infraestrutura, 
meio ambiente, socioeconômico e insti tucional; assessorar os municípios no que se 
refere aos planos de uso do solo;

• realizar estudos referentes aos recursos naturais necessários ao planejamento do meio 
ambiente regional, assim como desenvolver ações integradas, visando à proteção e à 
preservação ambiental;

• promover o planejamento, a coordenação, a implantação e a operação integrada do 
sistema de transporte público de passageiros. 

Com foco parcial na RM de Curitiba, verificamos duas ações:

11. Operacionalização dos Recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
(FDU)

Objetivos: 

• estabelecer o desenvolvimento regionalizado de uma rede estadual de cidades dotadas 
de infraestrutura de serviços urbanos comunitários adequados às suas respectivas 
funções para servir de apoio ao desenvolvimento descentralizado da indústria, do 
complexo agroindustrial, do comércio e dos serviços;

• promover o desenvolvimento orientado das cidades voltado à inclusão social pela melhoria 
da qualidade de vida dos seus habitantes, priorizando o atendimento às necessidades 
básicas da população;

• estabelecer, de forma indicativa, o processo de planejamento permanente do 
desenvolvimento urbano regional;

• transferir recursos do FDU, criado pela Lei Estadual nº 8.917, de 15 de dezembro 
de 1988, e gerido pelo Serviço Social Autônomo – Paranacidade, de acordo com os 
objetivos estabelecidos na Lei nº 15.211, de 17 de julho de 2006, e em conformidade 
com o contrato de gestão, inclusive com a capitalização de recursos da Agência de 
Fomento, ou administrar valores orçamentários previstos para ingressar no FDU, 
referentes às carteiras de empréstimo que permanecem sob a gestão do Paranacidade, 
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para atender os municípios em obras de infraestrutura urbana e ações de cunho 
institucional.

As metas físicas desta ação eram o apoio a noventa municípios, entre os quais quatorze 
da RM de Curitiba, com obras de infraestrutura, na área institucional e de transportes. 

2. Investimentos em Infraestrutura Urbana nos Municípios

Objetivos:

• prestar apoio aos municípios em obras de infraestrutura urbana e institu cional, de 
acordo com a política de desenvolvimento estabelecida para o estado do Paraná. 

Suas metas físicas eram apoiar 34 municípios, entre os quais cinco da RM de Curitiba, 
com obras de infraestrutura e área institucional.  

No Programa Saúde e Saneamento, ainda que as ações se concentrem nas políticas de 
saúde em todo o território estadual, identificamos duas ações relacionadas ao saneamento, 
entendidas com caráter preventivo e complementar às ações de saúde: 

12. Programa de Saneamento Ambiental-Paranasan/Japan Bank for International

Cooperation (JBIC)/Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)

• sob responsabilidade da Sanepar com o objetivo de ampliar os sistemas de 
abastecimento de água e esgoto dos municípios pertencentes à RM de Curitiba, 
outras cidades e litoral, com meta física de realizar 23.113 ligações. Este programa foi 
resultado de um acordo de empréstimo com o JBIC, encerrado em 2010. 

13. Projeto de Resíduos Sólidos Urbanos – Funasa/MS – Secretaria de Estado de Obras 
Públicas (Seop)

• b) de responsabilidade da Seop, tinha como objetivo implantar uma Usina de 
Triagem e Processamento de Recicláveis no município de Colombo/PR, visando 
separar e selecionar por tipo (plástico, alumínio, papel, papelão e outros) os recicláveis 
provenientes da coleta seletiva nos municípios de Itaperuçu, Campina Grande do 
Sul, Bocaiuva do Sul, Colombo, Rio Branco do Sul, Quatro Barras, Piraquara e 
Almirante Tamandaré.  

Este projeto foi cofinanciado pelo governo federal por meio do convênio celebrado 
entre a Fundação Nacional de Saúde do Mato Grosso do Sul (Funasa/MS), a Seop e a 
Comec. As metas físicas desse projeto eram a construção de barracão com 3.638 m² no 
município de Colombo para a Usina de Triagem e Transformação de Materiais Recicláveis.

Outro programa com ações na RM de Curitiba era o de Preservação Ambiental e 
Gestão de Recursos Hídricos. Este programa objetivava:

• promover a sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico do Estado para 
garantir às populações atuais e futuras um meio ambiente de qualidade;

• estabelecer políticas de uso e ocupação do território para a proteção, conservação e 
recuperação do patrimônio ambiental, de sua diversidade biológica, cultural e social, 
da água, do solo e do clima.
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Está inserida nesse programa a seguinte ação que contribui para a gestão e governança 
do espaço metropolitano:

1. Gestão do Espaço Metropolitano

Objetivos: 

• implantar programas e projetos visando à construção de um sistema de fiscalização e 
monitoração de áreas de mananciais;

• promover ações de proteção das fontes de abastecimento hídrico;

• implantar infraestrutura, habilitar agentes e disponibilizar equipamentos;

• promover a articulação institucional entre organizações públicas, privadas e a 
sociedade em geral;

• executar e fiscalizar o monitoramento de áreas de mananciais.

Sua meta física era o monitoramento e fiscalização de 100% do uso e ocupação do 
solo das áreas de mananciais da RM de Curitiba.

O investimento previsto para ações com foco na RM de Curitiba totalizava 276.756.040, 
no PPA 2008-2011, sendo que a efetiva execução financeira foi de 55% do valor total. 
Observa-se que não houve gastos na ação que visava ao desenvolvimento econômico e 
social, o que pode ter prejudicado a promoção de um crescimento mais equitativo entre os 
municípios. Destaca-se ainda que as ações relacionadas com o planejamento integrado da 
RM têm baixa execução orçamentária no período (tabela 4). 

TABELA 4
Execução financeira dos programas e ações da RM de Curitiba no PPA (2008-2011)

Programas
Execução financeira (R$)

Previsto Executado %

Programa de desenvolvimento regional e metropolitano

Ação

Coordenação de logística 88.300.000 0 0

Integração do transporte metropolitano 88.602.000 100.672.037 114

Plano diretor do transporte coletivo metropolitano 1.150.000 0 0

Gerenciamento da estrutura administrativa da Comec 17.096.940 17.299.370 101

Programa saúde e saneamento

Ação

Programa de saneamento ambiental 56.757.100 33.075.723 58

Projeto de resíduos sólidos urbanos 950.000 1.097.166 115

Programa de preservação ambiental e gestão de recursos hídricos

Ação

Gestão do espaço metropolitano 23.900.000 13.500 0

Total 276.756.040 152.157.796 55

Fonte: SEPL (Execução financeira do orçamento), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) (Balanço geral do estado), mensagens do governador e Ipardes.
Elaboração: Ipardes.

Em referência à execução dos recursos orçamentários para projetos e obras na RM de 
Curitiba que foram executados pela Comec, cerca de 6,8 milhões beneficiaram a 7 dos 29 
municípios, principalmente Colombo, Curitiba e São José dos Pinhais. Todavia, com este 
montante foram elaborados apenas projetos, sem a realização de obras (tabela 5). 
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TABELA 5
Investimento em projetos pela Comec, por município beneficiado (2011)

Município
Recursos investidos pela Comec em 2011 (R$)

Recursos investidos com Tesouro geral do estado Recursos oriundos de financiamento Total

Araucária 180.891,67 180.891,67

Colombo 981.512,47 656.208,78 1.637.721,25

Curitiba 161.698,61 322.576,99 484.275,60

Fazenda Rio Grande 301.486,12 301.486,12

Pinhais 733.699,22 733.699,22

Piraquara 733.699,22 733.699,22

São José dos Pinhais 2.442.616,31 251.507,39 2.694.123,70

Total 5.535.603,62 1.230.293,16 6.765.896,78

Fonte: Comec.
Elaboração: Ipardes.

5.1.2 RM de Curitiba no PPA (2008-2012-2015)

O PPA 2012-2015 foi reestruturado de modo a evidenciar as principais propostas 
do governo, em programas, iniciativas e metas. Algumas ações do PPA anterior estão 
contempladas como iniciativas deste, em continuidade, com alteração da nomenclatura 
(PIT II, por exemplo).

Assim como no anterior, não há um destaque para a RM de Curitiba em relação 
às demais regiões do estado. As iniciativas (que substituem o termo “ações” do PPA 
precedente) concentram-se no Programa 02, Desenvolvimento das Cidades, de 
responsabilidade da Sedu, o qual tem como principais propostas: i) desenvolvimento 
territorial; ii) infraestrutura urbana; e iii) qualificação de servidores municipais. Nesse 
programa, constam sete iniciativas, sendo que cinco têm como foco exclusivo a RM de 
Curitiba, as quais estão sob a gestão da Comec e são apresentadas a seguir.

14. PAC da mobilidade

Objetivos:

• melhorar as condições de mobilidade do NUC, em especial na cidade de Curitiba, 
com ênfase na ligação viária Aeroporto/Rodoviária/Estádio;

• facilitar o acesso aos jogos da Copa de 2014, por meio da requalificação de vias 
existentes e a execução de obras. Esse programa tem como meta a execução de 
103 obras de domínio público.

15. PIT II

Objetivos:

• melhorar a acessibilidade periférica ao NUC da RM, desafogando o atual sistema 
radial, visto que todas as linhas passam por Curitiba;

• estabelecer um corredor de desenvolvimento para melhorar a RIT, ligando 
os municípios;

• melhorar a acessibilidade dos municípios periféricos de Curitiba, ligando os 
terminais das linhas perimetrais com os corredores de transporte já consolidados; 

• implementar a construção e melhoria dos terminais e miniterminais localiza dos 
em oito municípios;

• melhorar a qualidade, rapidez e segurança do transporte coletivo da RM de 
Curitiba, visando à comodidade dos usuários. 
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Tem como meta física a construção de 39 obras de domínio público.

16. PAC drenagem – Municípios do grupo 1

Objetivo:

• implantar parques com lagoas de contenção de cheias, seguindo a orientação 
do Plano de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu e Plano de Desenvolvimento 
Integrado da RM de Curitiba; 

• tem como meta física viabilizar recursos para projetos de engenharia.

17. Integração da RM de Curitiba

Objetivos: 

• propiciar a melhoria das condições de vida da população residente, por meio do 
controle do ordenamento físico territorial, da regularização das áreas de habitação 
popular de interesse social, da promoção de emprego e renda, do incremento do 
turismo regional e do desenvolvimento de APLs;

• implementar o sistema de fiscalização e monitoramento das áreas de mananciais 
da RM de Curitiba, em conjunto com os demais órgãos competentes;

• desenvolver a gestão dos resíduos sólidos metropolitanos, com o objetivo de 
promover a sustentabilidade ambiental da RM. Tem como meta estudos, projetos e 
monitoramento.

18. Mobilidade do espaço metropolitano

Objetivos:

• promover o deslocamento entre os municípios, definindo critérios e parâmetros 
para a melhoria da circulação de pedestres e do transporte;

• incrementar o sistema de transporte coletivo, notadamente metropolitano com 
uso de tecnologias para seu monitoramento, otimizando tempo e recursos.

Tem como meta a implantação de uma política para a mobilidade.

Duas outras iniciativas no programa Desenvolvimento das Cidades, com foco parcial 
na RM de Curitiba, são gerenciadas pela Sedu:

19. Desenvolvimento urbano e regional integrado

Objetivos:

• desenvolver, articular e avaliar planos regionais com impacto no desenvol vimento 
do Estado do Paraná;

• qualificar agentes públicos municipais por meio de cursos de capacitação.

Tem como meta os 399 municípios do estado.

20. Gestão do FDU

Objetivo: 

• transferir recursos dos programas especiais ao FDU, criado pela Lei Estadual 
no 8.917, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o contrato de gestão, 
inclusive para capitalização de recursos da Agência de Fomento.
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Outro programa que contempla a RM de Curitiba é o de gestão administrativa, em 
que se encontra a seguinte iniciativa:

21. Gestão administrativa – Comec

Objetivos: 

• estabelecer diretrizes para ações na RM de Curitiba em áreas de uso e controle 
do parcelamento do solo regional, sistema viário, habitação, infraestrutura, meio 
ambiente, socioeconômico e institucional;

• assessorar os municípios no que se refere aos planos de uso do solo; realizar 
estudos referentes aos recursos naturais necessários ao planejamento do meio 
ambiente regional, assim como desenvolver ações integradas, visando a proteção 
e preservação ambiental;

• promover o planejamento, coordenação, implantação e a operação integrada do 
sistema de transporte público de passageiros na RM de Curitiba. 

No atual PPA, em relação ao PPA 2008-2011, verificou-se que a previsão de 
investimentos cresceu significativamente, aproximadamente 382%, o que pode ser 
atribuído a duas iniciativas do PAC da Copa e Mobilidade do Espaço Metropolitano, 
financiado em grande parte com recursos do governo federal (tabela 6).

TABELA 6
Previsão de investimentos do PPA 2012-2015 para as iniciativas do Programa Desenvolvimento  
das Cidades

Programas
Previsão de investimentos (R$)

Ano 2012 %1 Previsão 2013-2015 Total

PAC da Mobilidade - Copa 2014 – Comec 133.021.100 56 148.435.614 281.456.714

PIT II 3.200.000 1 9.600.000 12.800.000

PAC Drenagem - Municípios do Grupo I – Comec 2.610.000 1 10.000.000 12.610.000

Gestão do  FDU 14.800.000 6 52.384.809 67.184.809

Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado 41.000.000 17 145.120.079 186.120.079

Integração da Região Metropolitana de Curitiba 27.500.000 11 97.336.631 124.836.631

Mobilidade do Espaço Metropolitano 16.390.000 7 358.012.637 374.402.637

Total 238.521.100 820.889.770 1.059.410.870

Fonte: SEPL (Execução financeira do orçamento), Sefa (Balanço geral do estado) e Ipardes.
Elaboração: Ipardes.
Nota: 1 Porcentagem em relação ao total do ano de 2012.

A análise da execução referente a 2012 requer a conclusão do balanço do estado 
ainda não divulgado. Todavia foram obtidos dados junto à Comec, que é a responsável 
pelos projetos de mobilidade, incluindo projetos relacionados à fluidez e à segurança nas 
vias de ligação com o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e 
gerenciamento dos recursos do PAC da Copa na RM.

São de responsabilidade da Comec os seguintes projetos para a Copa: 

• corredor Aeroporto Rodoferroviária, na Avenida das Torres (trecho São José dos Pinhais); 

• corredor da Avenida Marechal Floriano Peixoto (trecho São José dos Pinhais);

• vias radiais de integração entre Colombo/Curitiba (Rua da Pedreira) e Pinhais/Curitiba 
(via da integração); 

• Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano (SIMM) (Comec, 2013b).
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A tabela 7 apresenta a matriz de responsabilidade inicial e os valores previstos 
de investimento.

TABELA 7
PAC da Copa: matriz de responsabilidades inicial – Comec

Projeto Valor previsto (R$ 1 mil)

Corredor aeroporto-rodoferroviária 44.500

Sistema integrado de monitoramento 10.500

Requalificação da avenida Marechal. Floriano Peixoto 10.450

Vias de integração radial 38.420

Total 103.870

Fonte: Comec (2013b).
Elaboração: Ipardes.

As obras do PAC da Copa estão concentradas no município de Curitiba, sendo excluída 
da matriz inicial de responsabilidades a obra relativa ao Corredor Metropolitano, que previa 
79 quilômetros de vias interligando sete municípios do NUC: Colombo, Pinhais, Piraquara, 
São José dos Pinhais, Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária. Esta exclusão deve-se 
principalmente a questionamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
quanto à estimativa de custos de R$ 427.400.000,00, muito acima do previsto na Matriz de 
Responsabilidade, que era de R$ 137.578.947,37, além do atraso na obra (TCE-PR, 2012). 
Na sequência, tem-se a figura 13 com a localização das principais obras do PAC da Copa na 
RM de Curitiba, incluindo as de responsabilidade da Comec e as da prefeitura de Curitiba.

De âmbito geral, os programas do governo estadual apresentados nos PPAs  
2007-2011 (Programa de Desenvolvimento das Cidades) e 2012-2015 (Desenvolvimento 
Urbano e Regional Integrado) não têm alcance apenas metropolitano, mas estadual. 
As atividades realizadas buscam definir, implantar a política de desenvolvimento urbano do 
estado com objetivo de integrar os municípios, promover o desenvolvimento urbano, 
melhorar a qualidade de vida, dar suporte aos municípios para programas que contemplem 
o regional e a infraestrutura urbana. Neste contexto, são executados projetos de mobilidade 
urbana, cidadania digital, recuperação asfáltica, elaboração de planos regionais integrados e 
apoio à gestão de municípios socialmente críticos – além de seminários e conferências para 
o desenvolvimento territorial e cursos de capacitação para servidores municipais.

O estado também possui dois fundos que se aplicam à RM de Curitiba, quais sejam, 
o FPA e a operacionalização dos recursos do FDU. A operacionalização dos recursos se dá 
através da transferência de recursos do FDU, guiado pela Lei nº 8.917, de 15 de dezembro 
de 1988, e gerido pelo Serviço Social Autônomo (Paranacidade), de acordo com os objetivos  
da Lei nº 15.211, de 17 de julho de 2006. 

Esta operacionalização pretende transferir recursos dos programas especiais ao FDU 
e apoiar os municípios paranaenses em obras de infraestrutura, na área institucional e de 
transportes, e estabelecer o desenvolvimento regionalizado de uma rede estadual de cidades 
dotadas de infraestrutura e serviços urbanos comunitários adequados às suas respectivas 
funções para servir de apoio ao desenvolvimento descentralizado da indústria, do complexo 
agroindustrial, do comércio e dos serviços, bem como estabelecer o desenvolvimento 
orientado das cidades, voltado à inclusão social pela melhoria da qualidade de vida de seus 
habitantes, priorizando o atendimento das necessidades básicas da população, e estabelecer 
o processo de planejamento permanente do desenvolvimento regional. 
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FIGURA 13
Projetos de mobilidade urbana constantes na matriz de responsabilidades da Copa

 
Fonte: Observatório das Metrópoles (2012).
Obs.: O mapa está reproduzido conforme o original fornecido pelo autor (nota do Editorial). 

Já o FPA-RMC, criado pela Lei nº 12.248, de 31 de julho de 1998, é instrumento de 
natureza contábil, que tem a finalidade de dar apoio às políticas de proteção aos mananciais 
por meio da sustentação financeira aos programas e projetos relativos ao Sigprom. Contudo, 
segundo informações da Comec, o fundo não teve recursos desde a sua criação. 

5.2 Execução físico-financeira do orçamento

Os programas constantes no PPA são financiados e integrados com as ações orçamentárias 
anuais nas LOAs, que compreendem o orçamento fiscal, no qual se fixam as despesas 
referentes aos poderes estaduais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 
indireta de acordo com a estimativa de receitas do estado. 
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Os orçamentos anuais devem apresentar, individual e detalhadamente, as obras previstas 
e seus respectivos custos, elaborados em consonância com as políticas de desenvolvimento 
urbano, rural e regional integrantes do PPA. Também deve estabelecer as metas e prioridades 
para o ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao PPA. Os procedimentos 
orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do plano. 

O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas LOAs, bem como 
mudanças econômicas e sociais, pode alterar o valor global dos programas, incluir, excluir 
ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos ou iniciativas decorrentes de 
aprovação de operações de crédito internas e/ou externas, necessárias à execução dos programas 
financiados após a assinatura do respectivo contrato, adequar a quantidade da meta física de 
orçamento para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas pelas leis orçamentárias, 
descentralizar recursos dos programas especiais previstos na administração geral do estado e 
incluir iniciativas não orçamentárias.

Na sequência, apresentam-se o detalhamento e a execução físico-financeira das ações 
constantes nas leis e planos. No período 2008-2011 (tabela 8), com base nos balanços 
e nas mensagens do governador, verificamos que os recursos orçamentários foram 
principalmente para:

• construção de estradas, vias de acesso, terminais de transporte, em média com 5 mil 
m2, e elaboração de projetos arquitetônicos para a estruturação do sistema viário 
metropolitano. Os municípios beneficiários desta ação de caráter estruturador para 
a integração do transporte coletivo da RM de Curitiba foram: Curitiba, Colombo, 
Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Contenda, 
Campina Grande do Sul, Campo Largo e Itaperuçu.

No eixo estruturação urbana e fomento ao desenvolvimento econômico da RM, 
foram elaborados:

• planos de desenvolvimento integrado: projeto para a definição de áreas para habitação 
de interesse social (PAC Habitação), nos municípios de Bocaiuva do Sul, Campo 
Largo, Campo Magro, Colombo e Piraquara, projetos para o PAC da Mobilidade, 
Plano de Desenvolvimento do Turismo, Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), 
Macrozoneamento da Bacias Hidrográficas, entre outros documentos e participações 
em eventos de diversas naturezas, como câmaras técnicas e conferências. 

Importa ressaltar que a elaboração de procedimentos, diretrizes e projetos para a 
obtenção de recursos junto ao governo federal, em particular o PAC, exige um intenso 
processo de negociação com os diferentes atores sociais, o qual em geral é capitaneado por 
representantes do governo do estado. A tabela 8 apresenta o orçamento previsto e a execução 
financeira do período 2008-2011, bem como o total previsto e executado no período.
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TABELA 8
Execução financeira para a RM de Curitiba (2008-2011)

Programa/ação

Ação

Execução financeira (R$)

2008 2009 2010 2011 Total

Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto Executado %

Programa 
Desenvolvimento 
Regional e 
Metropolitano

Coordenação de 
logística da RMC

17.320.000 - - 25.000.000 - - 32.000.000 - - 14.000.000 - - 88.320.000 - -

Integração 
do transporte 
metropolitano de 
Curitiba

37.412.000 33.034.661 88 54.996.000 50.365.549 92 12.051.740 17.065.026 142 900.000 206.801 23 105.359.740 100.672.037 96

Plano diretor do 
transporte coletivo 
metropolitano

1.000.000 - - 50000 - - 14.000.000 - - 500.000 - - 15.550.000 - -

Gerenciamento 
da estrutura 
administrativa da 
Comec

4.008.420 3.783.996 94 4.166.870 4.226.624 101 4.378.410 4.547.294 104 4.542.940 4.741.456 104 17.096.640 17.299.370 101

Programa Saúde e 
Saneamento

Programa de 
saneamento 
ambiental

56.757.100 27.260.564 48 18.052.030 5.815.159 32 74.809.130 33.075.723 44

Projeto de resíduos 
sólidos urbanos

950.000 - - 1.901.000 - - 1.508.040 1.097.166 73 1.236.450 - - 5.595.490 1.097.166 20

Preservação 
ambiental e gestão 
de recursos hídricos

Gestão do espaço 
metropolitano

2.000.000 13.500 1 28.350.000 - - 13.950.000 - - 18.600.000 - - 62.900.000 13.500 0

Fonte: SEPL (Execução financeira do orçamento), Sefa (Balanço geral do estado), mensagens do governador e Ipardes.

5.2.1 Execução orçamentária do município de Curitiba 

Diante do papel de polo que a capital ocupa na RM, em 2005 foi institucionalizada a Smam, 
com a competência de formular, planejar e coordenar políticas públicas para viabilizar ações 
de interesse comum com os demais municípios da RM. Esta Secretaria tem uma estrutura 
administrativa e operacional que gerencia a execução de ações orçamentárias que identificamos 
como relacionadas a atividades relevantes no processo de articulação, planejamento e gestão 
de Fpics. Verificamos ainda que há ações orçamentárias de abrangência metropolitana no 
Ippuc, na Secretária Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas (Smop).

Neste contexto, avaliamos a importância de demonstrar a natureza destas ações 
orçamentárias e o volume de recursos investidos. Esta análise se refere ao período mais 
recente de 2010 a 2012. As ações orçamentárias de alcance metropolitano estão inseridas 
no PPA 2010-2013 em dois programas.

22. Programa Planejamento Urbano e Infraestrutura 

Sob responsabilidade do Ippuc, este programa objetiva urbanizar áreas da cidade, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas e as dinâmicas urbanas adequadas; 
prover ações integradas de planejamento e melhoria urbanos, nas quais constam oito 
ações orçamentárias, sendo duas com foco na RM de Curitiba: 

• ação de coordenação das ações metropolitanas gerenciada pela Smam visa promover 
o diálogo entre os diferentes atores dos municípios que integram a RM de Curitiba, 
para a implementação e articulação de políticas de interesse comum;

• ação de estudos, projetos e planos para a integração metropolitana, sob 
gerenciamento do Ippuc, pretende estruturar o sistema de informações 
metropolitano para disponibilizar aos demais municípios. 
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23. Programa de Meio Ambiente – Biocidade 

De responsabilidade da SMMA, objetiva promover a preservação do meio 
ambiente para a melhoria da qualidade de vida do espaço urbano, tendo duas ações 
orçamentárias com a mesma denominação, mas numeração diferente.

• Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos: busca desenvolver 
políticas integradas para a gestão dos resíduos sólidos no âmbito do Sipar. 

A tabela 9 apresenta os orçamentos do período 2010-2012 e as execuções financeiras 
dos anos de 2010 e 2011, de acordo com os programas e ações apresentados.

TABELA 9
Execução financeira do orçamento e PPA de alcance metropolitano (2010-2012)

Programa/ação
Órgão 

executor

Execução financeira (R$)

2010 2011 Total 2012

Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto Executado % Previsto

Programa de 
planejamento urbano e 
infraestrutura

Coordenação das 
ações de integração 
metropolitana

Smam 651.000 80.005 12 776.000 221.286 29 1.427.000 301.291 21 308.000

Elaboração de estudos, 
projetos e planos

Ippuc 150.000 0 0 56.000 0 0 206.000 0 0 50.000

Programa Meio ambiente 
- Biocidade

Consórcio intermunicipal 
para a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos1

SMMA 6.103.000 2.400.000 39 16.419.000 28.509.336 174 22.522.000 30.909.336 137 30.100.000

Fonte: Ipardes, Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) (Relatório de gestão).
Nota: 1 Inclui valores de projetos e atividades somados.

Os balanços de gestão informam que em 2010 dentro do programa planejamento 
urbano e infraestrutura, o projeto Região Metropolitana teve como produtos realizados 
a formalização de seis convênios com os municípios de Contenda, Fazenda Rio Grande, 
Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Agudos do Sul e Tijucas do Sul, visando promover a 
integração da organização do planejamento e das Fpics de forma a aumentar a integração 
da RM para a busca de soluções homo gêneas, além da manutenção dos convênios já 
existentes nas áreas de cooperação técnica de resíduos sólidos, coleta de lixo e assistência 
para a implementação do programa Armazém da Família.

Em 2011, inseridos no mesmo programa, foram realizados conferências, seminários 
técnicos, fóruns intermunicipais e eventos temáticos. Mantiveram-se os convênios de 
cooperação técnica com os municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Bocaiuva 
do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 
Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná, 
e também os convênios para Armazéns da Família com os municípios de Agudos do Sul, 
Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio 
Grande, Mandirituba e Quatro Barras.

Em 2012, Smam, Ippuc, Comec e municípios iniciaram a estruturação de um Sistema 
Integrado de Informações Metropolitanas, com o estabelecimento de um banco de dados 
metropolitano integrado e georreferenciado. Participaram das reuniões técnicos das áreas 
de urbanismo e sistema de informações urbanas, além de representantes de organismos e 
instituições afins de dezessete municípios, além de Curitiba. 
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Ainda dentro do programa planejamento urbano e infraestrutura, o projeto 
Região Metropolitana teve como produtos conferências, seminários técnicos e fóruns 
intermunicipais. A política de integração metropolitana teve continuidade com a 
formalização, manutenção ou renovação de dezesseis convênios de cooperação técnica, 
tendo sido formalizados dois novos convênios com os municípios de Campo Magro e Rio 
Negro (um dos três novos municípios integrantes da RM de Curitiba).

Mais três convênios dos Armazéns da Família também foram realizados com os 
municípios de Campina Grande do Sul, Campo Largo e Pinhais, totalizando doze convênios 
dessa modalidade. Além destas ações, existem fundos municipais de alcance metropolitano que 
realizam investimentos em projetos e programas de desenvolvimento urbano do município 
de Curitiba e respectiva RM, e a comercialização de equipamentos urbanos (FUC), além de 
atender produtores artesanais e semi-industriais, por meio da estrutura do Programa Empório 
Metropolitano – Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) – e fomentar as atividades 
de produção rural da RM de Curitiba, através de acordos com demais municípios e órgãos 
afins – Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba (Faac).

5.3 Considerações 

A questão orçamentária metropolitana não é abordada na legislação, principalmente para o 
exercício das Fpics. Como espaço com especificidades de gestão, seriam necessárias provisões 
orçamentárias adequadas ao atendimento das demandas existentes. Dessa forma, há 
desequilíbrio na alocação e distribuição dos recursos aplicados, pois a maior parte dos 
investimentos é destinada a Curitiba, como reflexo do maior contingente populacional e 
consequentemente das maiores demandas.

A análise dos dados levantados permite ainda identificar que as ações relativas a obras 
aparecem em sua maioria, quando não em Curitiba, localizadas no NUC, poucas vezes 
beneficiando os demais municípios, com exceção das ações mais genéricas, como melhorias 
no sistema viário e saneamento ambiental. Depreende-se ainda que a maior parte das ações 
refere-se à elaboração de estudos, levantamentos, planos e programas, como os referentes 
ao desenvolvimento regional ou ao uso e ocupação do solo, sem resultar em investimentos 
em infraestrutura.

Optou-se pela apresentação de um panorama geral do financiamento de atividades 
para a RM de Curitiba nos PPAs e orçamento. Para o segundo relatório, propõe-se a análise 
da evolução dos investimentos por programa e ação, colocando-se o desafio de aprofundar a 
análise físico-financeira das funções de interesse comum, sua representatividade e resultados. 

6 AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA

6.1  A dimensão metropolitana e instrumental de planejamento e 
gestão municipal

Este estudo focou instâncias e instrumentos de gestão metropolitana de caráter estadual 
e supramunicipal. Entretanto, tendo em vista a autonomia municipal preconizada pelo 
pacto federativo resultante da CF/1988, há que se considerar a importância de analisar a 
existência ou não de instrumentos de planejamento e gestão metropolitana no arcabouço 
institucional municipal e seus reflexos nos processos de cooperação intermunicipal. 
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Portanto, convém incorporar na análise considerações acerca da dimensão metropolitana 
no instrumental dos municípios que compõem a RM de Curitiba.

Essa reflexão inicial será desenvolvida a partir da contribuição dos resultados de 
pesquisa realizada em 2009 por Leandro Franklin Gorsdorf, pesquisador do Observatório 
das Metrópoles (Gorsdorf, 2009). O objetivo da pesquisa é identificar em planos diretores 
da RM de Curitiba elementos que introduzam a dimensão metropolitana em seu conteúdo, 
tendo em vista que seu objetivo envolvia a apreensão dessa dimensão pelo poder público 
e pela sociedade civil, e a maneira como ela se traduz nas leis do plano diretor. Foram 
analisados os planos de municípios componentes do primeiro anel metropolitano, que 
configuram uma mancha única de ocupação. 

Optou-se, em termos metodológicos, por considerar somente os municípios que 
tiveram seus planos diretores aprovados na Câmara Municipal. Um dado importante 
com relação a esse instrumento de política urbana é que, do total de 26 municípios que 
integravam a RM de Curitiba, somente onze tiveram seus planos devidamente aprovados. 
Foram identificados temas recorrentes que, segundo a análise, concentram no âmbito da 
lei a dimensão metropolitana, em especial aqueles relacionados com as FPICs: habitação, 
planejamento territorial, saneamento ambiental e gestão democrática das cidades.

Um dos focos da pesquisa foi aferir a aplicabilidade dos dispositivos, ou seja, se a 
perspectiva metropolitana que deveria constar das leis foi tratada no âmbito dos “princípios”, 
“diretrizes” ou dos “objetivos” a serem alcançados. Verificou-se que na maioria dos planos 
diretores analisados os temas metropolitanos são tratados como “questões gerais” sem o 
detalhamento necessário para a aplicabilidade imediata, havendo portanto um grave 
problema de autoaplicabilidade. Observou-se também que carece de explicitação o modo 
de implemen tação de determinados planos, programas e ações estratégicas dispostas para 
o município.

Com relação às FPICs, a pesquisa concluiu que algumas funções são mais recorrentes 
que outras. Destacam-se planejamento territorial, habitação, saneamento ambiental e 
transporte. Constatou-se, no tocante à função transporte, que o Plano Diretor de Curitiba 
apresenta o maior detalhamento, o que se considera totalmente coerente levando-se em 
conta que as formulações mais presentes no planejamento de Curitiba têm, historicamente, 
o seu modelo de transporte urbano como elemento de difusão internacional. Por outro 
lado, de modo coerente com o fenômeno do movimento pendular, identifica-se a presença 
dessa discussão nos planos diretores dos municípios onde este ocorre com mais intensidade, 
principalmente naqueles considerados “cidades-dormitório” – Almirante Tamandaré, 
Campina Grande do Sul, Colombo, São José dos Pinhais e Araucária.

No que se refere à função habitação e regularização fundiária, constatou-se que, 
apesar de estarem presentes instrumentos de regularização fundiária em quase todos os 
planos diretores analisados e, ainda, em alguns planos explicitarem diretrizes para a política 
habitacional, poucos se referem a essa demanda no contexto metropolitano e menos ainda 
traçam estratégias de ação.

No âmbito das funções de interesse comum, uma questão a ser analisada com maior 
rigor é a total omissão dos municípios da RM de Curitiba com relação à regulação ou 
mesmo à proposição de ação para abastecimento de água, esgotamento sanitário ou coleta 
e tratamento de resíduos. Apenas o Plano Diretor de Piraquara se refere a saneamento 
ambiental, ao tratar da coleta e tratamento de resíduos sólidos, no sentido de viabilizar 
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parcerias com outros municípios da região, por meio de consórcios, como alternativa para 
a destinação desses resíduos.

Do ponto de vista analítico, a pesquisa procurou apreender nos planos diretores 
elementos passíveis de estabelecer a gestão metropolitana. Tendo em vista a incorporação das 
diretrizes do Estatuto da Cidade no modelo de gestão municipal, estabelecendo canais para 
a incorporação da democracia participativa nas instâncias de decisão, observou-se de modo 
geral que, se no escopo da gestão da cidade há instâncias e instrumentos como audiências 
públicas, consultas, conselhos, conferências, no que se refere ao âmbito metropolitano, 
“permaneceria vigorando um aspecto ainda burocrático entre técnicos e representantes do 
poder político” (Gorsdorf, 2009, p. 378).

Por fim, os resultados da pesquisa indicaram que

o tratamento metropolitano foi incorporado parcialmente, na medida em que nem todas as leis 
regularam as funções públicas de interesse comum nessa perspectiva, ainda mantendo o enfoque 
apenas na abordagem municipal. Mesmo quando as leis municipais dos planos diretores tratam 
esses temas sob a dimensão metropolitana, o fazem de forma genérica, não apresentando ações 
específicas para garantir a sua execução, deixando a cargo da discricionariedade política do poder 
público a decisão sobre as formas que na prática concretizarão a dinâmica entre a escala local e a 
metropolitana (idem, ibidem).

Nesse sentido, considera-se que o tratamento dado à questão metropolitana no 
instrumental de planejamento e gestão municipal é um fator importante a ser observado. 
A falta de instrumentos efetivos para a realização da gestão compartilhada, no âmbito dos 
municípios da RM de Curitiba, demonstra o distanciamento existente no que se refere 
à possibilidade de se constituir uma visão metropolitana, o que, em última instância, 
dificulta a construção da escala metropolitana. É evidente que no território metropolitano 
marcado sob a égide da fragmentação, o desenvolvimento de ações cooperativas tendo 
como horizonte a gestão pactuada torna-se um paradigma cada vez mais distante.

6.2  Atores e agentes da dinâmica metropolitana – resultado das entrevistas

A abordagem apresentada nesta subseção baseia-se no resultado de entrevistas realizadas 
com atores e agentes de segmentos governamentais e não governamentais, representando 
as escalas que fazem parte da dinâmica metropolitana. A seleção dos entrevistados foi 
realizada tendo em vista a sua atuação em instituições governamentais envolvidas com o 
planejamento e execução de políticas de cunho metropolitano, e a participação de instâncias 
da sociedade civil organizada, como, por exemplo, fóruns de debates de questões urbanas, 
regionais e metropolitanas. As entrevistas concedidas foram de cunho pessoal e sigiloso, não 
representando a posição oficial das instituições e entidades. Na apresentação dos resultados 
são colocadas citações entre aspas de trechos de respostas, porém sem identificar a origem, 
preservando o entrevistado. A composição dos entrevistados é a seguinte: cinco técnicos 
dos órgãos metropolitanos que desenvolvem ou desenvolveram funções técnicas e diretivas, 
no decorrer de sua existência, representando o poder público estadual; dois representantes 
do Poder Executivo municipal e um representante do Poder Legislativo, com origem nos 
municípios do NUC, excetuando-se o polo, integrando o poder público municipal; três 
representantes de instâncias da sociedade civil organizada; e um representante da academia.
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6.2.1 Arranjos de gestão

A prática da gestão metropolitana

De modo geral, os entrevistados destacam a fragilidade da instância estadual, por meio 
de seu órgão metropolitano, em realizar a coordenação da gestão articulada e promover o 
planejamento metropolitano.

“A Comec não tem se mostrado capaz de fazer a articulação necessária para que se tenha uma 
visão de conjunto da RMC, menos pela capacidade técnica e mais pela dificuldade de se colocar 
politicamente tendo em vista que concorre com a legítima decisão dos prefeitos municipais 
envolvidos na questão.” “Órgãos setoriais e alguns municípios, particularmente o polo, muitas 
vezes têm mais poder que o órgão metropolitano.” “O modelo atual (preconizado pela CF/1988) 
implica um nível superior de articulação, mas desempodera as unidades de gestão colocando-as sujeitas 
à autonomia dos municípios que são fragmentos da cidade maior formada pela aglomeração 
metropolitana, e ao poder de decisão de estruturas administrativas setoriais ou de grandes 
corporações.” “A contínua mudança de vinculação na estrutura administrativa do Estado é um 
demonstrativo da fragilidade do órgão.” “Foi um dos estados que mais preservou a sua estrutura 
de gestão metropolitana, mas hoje não acompanha o cenário nacional na construção de um novo 
modelo de gestão.”

A gestão metropolitana se dá no âmbito do cumprimento da legislação.

“Dentro do que o arranjo institucional atual permite, a gestão metropolitana se dá a partir: 
i) das atividades da Comec, autarquia estadual responsável pela promoção das funções públicas 
de interesse comum, definidas pela Lei Estadual n.º 6.517/ 1974, ii) da legislação ambiental, 
a partir dos interesses de preservação de determinados territórios, iii) da legislação (leis, 
decretos e normas), especialmente a estadual, e iv) dos planos criados para tratar das questões 
físicoterritoriais na RM de Curitiba.” “A gestão metropolitana está mais no âmbito legislativo, 
que regula as questões metropolitanas. As cidades são casos individuais e a fiscalização não se dá 
com a compatibilização dos municípios. Trabalha só com demandas e licenciamento de projetos 
isoladamente. Ações pontuais.”

Constatou-se a ausência de canais de participação da população no processo decisório. 
“Não existe debate envolvendo a população. Deveria envolver a sociedade, os movimentos 
sociais nas decisões.”

Contribuição da legislação existente para a gestão metropolitana

Não houve mudança significativa na legislação da Comec desde a sua criação em 1974.

“A lei que define a estrutura do órgão responsável pela gestão na RMC, a Comec, é da década 
de 1970, período da ditadura no Brasil, e, portanto, reflete a rigidez e o viés marcadamente 
hierárquico, características daquele momento histórico. Assim, a formatação para a gestão das 
funções de interesse comum obedece muito mais a lógica da imposição (legal) e obediência, e da 
centralização do processo decisório definido em 1973, através da Lei Complementar nº 14. Ou seja, 
apesar das transformações e seus respectivos reflexos, como a abertura política e as transformações 
econômicas da década de 1980, e a inclusão de novas questões – a exemplo das questões ambientais 
na agenda política e da sociedade, o crescimento populacional e a premência de ações conjuntas 
dos municípios metropolitanos – a estrutura organizacional e o processo decisório continuaram 
assentados sobre as mesmas bases, deixando de lado processos e adaptações necessárias a uma gestão 
mais democrática, integrada e, ao mesmo tempo, compartilhada entre partícipes do processo e da 
dinâmica metropolitanos.” 

A visão limitada das funções de interesse comum comprometem a gestão. “Não existe 
diálogo entre as funções de interesse comum, quanto mais compartilhamento.”
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Há a necessidade de se rever a composição e atribuição dos conselhos responsáveis pelo 
processo decisório do órgão metropolitano. “Discutir um arranjo institucional novo com 
conselhos fortes deliberativos com representação da sociedade civil organizada.” “A Comec 
não se adequou aos princípios do Estatuto das Cidades.”

6.2.2 Instâncias de gestão

Contribuição das instâncias existentes para a gestão metropolitana

Constatou-se a dificuldade dos municípios de participar das decisões e de incorporar uma 
visão metropolitana em seu planejamento.

“O papel reservado aos municípios é o de espectador. A Comec faz seminários para apresentar os 
projetos e os prefeitos participam mas pouco contribuem do ponto de vista de proposições. Falta 
aos municípios estrutura e apoio técnico. A pressão local de atendimento às suas demandas faz 
perder a visão metropolitana. Técnicos da Comec precisam contribuir trazendo ao município a 
visão metropolitana. Essa atuação justificaria a existência da Comec.” “Os municípios sequer são 
chamados para decidir.” “Há pouca interlocução no âmbito do legislativo e do executivo de cada 
município. Basta analisar os Planos Diretores dos municípios da RM de Curitiba, com ênfase 
naqueles do Aglomerado Metropolitano, o limite dos municípios segue tendo um caráter de 
divisor e não reconhece a continuidade socioespacial existente.”

Foram feitas críticas aos Conselhos Deliberativo e Consultivo.

“Não há publicidade das decisões, o que faz desconfiar das propostas e mesmo dos próprios 
conselhos como estão constituídos.” “Ao Conselho Consultivo, por sua vez, constituído pelo 
presidente (Secretário de Planejamento Estadual) e pelos representantes de cada município 
integrante da RM de Curitiba, cabe opinar sobre as questões de interesse comum da RM de 
Curitiba e sugerir a elaboração de estudos e planos regionais, e providências quanto aos serviços 
de interesse comum. Esse conselho tem sido raramente acionado nos últimos vinte anos, o que, na 
prática, reforça a ausência de diálogo e decisões efetivamente partilhadas.”

Destaque é dado para a atuação do Conselho Gestor dos Mananciais.

“Tem sido bastante efetivo, dentro de suas limitações, no trato das questões de uso e ocupação do 
solo das áreas de mananciais da RM de Curitiba.” “Papel importante da Comec e da Sanepar na 
proteção da área de mananciais.”

Apresentaram-se críticas à atuação da CAT do Sistema Viário Metropolitano.

“Na prática, a CAT do Sistema Viário Metropolitano foi instalada, mas se reuniu poucas vezes, pelo 
menos com os municípios, para tratar das questões afetas ao sistema viário da RM de Curitiba.”

As instâncias de gestão Smam e Assomec são consideradas limitadas.

“A Smam também não cumpre tal papel (articulação para a gestão metropolitana), por se tratar de 
estrutura municipal e, portanto, priorizar o olhar a partir de Curitiba.” “A Assomec também encontra 
entraves no sentido da aplicação das políticas necessárias, uma vez que sua composição e estatuto 
possuem alcance limitado no âmbito da intervenção.”

Há expectativas de que a Smam de Curitiba atue como organismo de apoio técnico 
aos demais municípios no desenvolvimento de políticas metropolitanas.

“A Smam é uma Secretaria de interesses políticos muito pequenos. Não faz um trabalho de 
estruturar políticas públicas metropolitanas. A Smam poderia fazer um serviço mais técnico, como 
disponibilizar especialista para constituir projetos (junto aos municípios sem quadro técnico para 
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esse fim).” “A atuação da SMAM é mais de viabilização de envolvimento político-partidário na 
região do que de ação prática”.

O consórcio é considerado uma possibilidade para o gerenciamento articulado de 
funções de interesse comum, porém não substitui a necessidade de uma instância que 
integre as experiências sob uma ótica de Totalidade do espaço metropolitano.

“O consórcio é algo novo. Através dos consórcios os municípios fortalecem a relação.” “Se não 
tivermos uma estrutura que articule os vários consórcios e faça com que eles dialoguem entre si, 
apenas teremos acentuadas as desigualdades internas à região, e mais uma vez não será possível a 
gestão integrada.”

Novas propostas de instâncias para a gestão metropolitana de caráter político são 
mencionadas, tais como Parlamento Metropolitano e Conselho Metropolitano.

“Penso que deveria haver uma estrutura deliberativa que permitisse a representação de todos os 
municípios, sem desconsiderar, é claro, o maior peso de Curitiba no contexto. Talvez algo similar ao 
que ocorre na União Europeia constituindo uma espécie de Parlamento Metropolitano, que contasse 
com um número definido de vereadores capazes de ultrapassar os interesses de seu município e 
lançar uma visão mais abrangente sobre determinados problemas como os da circulação, moradia, 
abastecimento, violência, entre outros.” “Criação de um Conselho Metropolitano Deliberativo, nos 
moldes do Concidades, com mais participação popular nas decisões.”

6.2.3 Instrumentos de planejamento e gestão

Foram destacados pelos entrevistados os seguintes instrumentos de planejamento e gestão:

• Instrumentos do governo do estado

“Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (PDI-RMC), 
as Diretrizes de Gestão para o Sistema Viário Metropolitano, o Sigprom, o Conselho Gestor 
dos Mananciais (CGM), a CAT do Sistema Viário Metropolitano e as CATs das APAs do 
Passaúna e Iraí.”

• Programas do governo federal realizados diretamente com os municípios

“Mecanismos do governo federal. Por exemplo, o PAC no Guaraituba.” “Programas do governo 
federal com visão de articulação dos municípios – Ministério das Cidades (MCidades), 
Saúde e PAC.”

• Frágil articulação dificultando a efetividade dos instrumentos existentes

“Os instrumentos existem mas não têm uma articulação maior. Um trabalho em rede ajuda o 
planejamento. Situação de isolamento do órgão metropolitano.” “Nenhum contribui efetivamente.” 
“Hoje do que se precisa é um novo planejamento metropolitano. Inclusive que aproveite o acervo 
histórico da Comec.”

• Instrumentos inexistentes que deveriam ser elaborados

Planos setoriais previstos pelas diretrizes definidas no PDI/2006, instrumentos com a 
perspectiva de integração das diferenciadas dimensões e um sistema de transporte coletivo 
com uma proposta de real integração.

“Os planos setoriais, que constituem o detalhamento das diretrizes definidas no PDI-RMC: 
i) Transporte Metropolitano, ii) Expansão Territorial: Uso e Ocupação do Solo e Infraestrutura, 
iii) Preservação e Proteção Ambiental, iv) Resíduos Sólidos, v) Plano Integrado de Monitoramento 
e Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo das Áreas de Mananciais.” “Instrumentos com 
visão de território integrando dimensões. Zoneamento, por exemplo, somente trabalha 
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dimensões ambientais e com mananciais. Deveria trabalhar e pensar o território como único. 
Um zoneamento que integre o zoneamento dos municípios; e discutir políticas habitacionais no 
âmbito metropolitano. Inclusive para enfrentar o deficit habitacional e fundiário nos territórios.” 
“Mecanismos de supervisão e avaliação dos existentes. A Comec não faz a supervisão das UTPs 
nem de políticas de zoneamento.”

“São poucos os temas metropolitanos efetivamente pactuados entre as lideranças municipais, entre 
eles, penso que um dos mais importantes é o da integração do transporte público, que deveria 
merecer uma atenção ampla e integrada de todos os municípios. Mas uma estrutura adequada 
também deveria ser criada.” “Um sistema de transporte coletivo dentro de uma ótica de integração 
verdadeira que não atenda interesses dos grupos e seus monopólios de transporte.”

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil contemporâneo, o pacto federativo preconizado pela CF/1988 não contribuiu 
para suprimir a expressiva lacuna existente no processo de planejamento e formulação 
de políticas de cunho metropolitano. Essa condição impacta diretamente na construção de 
políticas de regulação e intervenção no território metropolitano. No âmbito das escalas, o 
reforço à esfera local e sua relação direta com a União fragilizou o papel coordenador da 
escala estadual, situação agravada pela crise fiscal que refletiu na capacidade financeira dos 
estados na década de 1990.  A escala regional, por sua vez, institucionalmente inexistente 
na estrutura do estado brasileiro, emerge em pequenas práticas focalizadas de eficácia e 
impacto restrito.

A seguinte reflexão acerca do arcabouço institucional da RM de Curitiba será realizada 
tendo em vista o conceito de gestão territorial compreendida como “os diferentes processos 
de tomada de decisão dos atores sociais, econômicos e institucionais de um determinado 
âmbito espacial, sobre a apropriação e uso dos territórios” (Dallabrida, 2010, p. 169).

Do ponto de vista político, conclui-se que, apesar das modificações introduzidas ao longo 
do tempo, o arranjo institucional metropolitano instituído para a gestão da RM de Curitiba 
conserva a mesma estrutura decisória do padrão estabelecido na LCF no 14/1973, de criação das 
RMs no Brasil. Nesse contexto, a participação das esferas governamentais nos conselhos mantém 
a mesma proporcionalidade e a condição hegemônica da esfera estadual no encaminhamento 
da decisão política. Fora a supremacia da instância estadual, outro fator preponderante é a 
posição predominante da cidade-polo no encaminhamento das decisões políticas. 

De modo geral, os municípios participantes da RM de Curitiba (excluindo-se 
Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e Pinhais) apresentam reduzida capacidade 
técnica e financeira, e a inclusão em uma RM não contribuiu para reduzir as desigualdades. 
Constata-se também a ausência de espaço político de real intervenção para participar das 
decisões que envolvem o interesse comum. Outro fator relevante é o predomínio da visão 
localista, que dificulta a constituição de uma cultura metropolitana. 

Além dessa assimetria nas relações existentes no espaço público governamental, a 
participação dos segmentos não governamentais não se efetiva por falta de canais. Verifica-se, 
na prática, a ausência do controle social das instâncias decisórias.

Esse quadro, por sua vez, reforça a ideia de que o que determina a fragilidade das 
institucionalidades de cunho metropolitano é a falta de representação política. Portanto, 
a construção da governança metropolitana passa, necessariamente, pela criação de um 
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“sistema de políticas e de arranjo institucional que dê autoridade pública a esse território” 
(Ribeiro, et al. 2011).

A falta de uma força política relevante vem fragilizando a tomada de decisões sobre o 
território metropolitano. Observe-se a ampliação da RM de Curitiba com a adesão de municípios 
sem critérios técnicos e a dificuldade em consolidar instrumentos de gestão metropolitana. Um 
exemplo são os PDIs, cujas diretrizes de ordenamento territorial não foram incorporadas na 
política de desenvolvimento do estado.

Com relação ao financiamento das políticas públicas de caráter metropolitano, a 
ausência de provisões dificulta a efetividade da gestão metropolitana. Observou-se que não 
há aporte da questão orçamentária metropolitana na legislação, principalmente no que 
se refere ao exercício das Fpcis. Tendo em vista constituir um espaço com especificidade 
de gestão, há a necessidade de provisões orçamentárias adequadas ao atendimento das 
demandas existentes. Por outro lado, verificou-se que na alocação e distribuição dos 
recursos aplicados na RM de Curitiba, no período analisado, há desequilíbrio, pois a maior 
parte dos investimentos é destinada a Curitiba.

No tocante às funções Fpcis, destaca-se a área de transporte e sistema viário, possivelmente 
pela relevância e reconhecimento do modelo do sistema de transporte curitibano. Mas a 
qualidade dos serviços e sua integração não abrangem a RM de Curitiba em sua totalidade, 
limitando-se ao polo e a uma parcela dos municípios integrantes do NUC. 

Haja vista que uma porção significativa da região se encontra assentada em terrenos de 
bacias hidrográficas abastecedoras, a função ambiental é uma das prioridades da Comec. Sua 
relevância se reflete na criação de potenciais instrumentos de gestão metropolitana, como 
as APAs e as UTPs. Destaca-se nessa área o CGM, que desde sua criação vem sendo o mais 
efetivo entre os conselhos existentes. No entanto, para o aprimoramento da gestão ambiental 
das áreas de mananciais da RM de Curitiba, é fundamental a implementação do Sistema 
de Monitoramento e Fiscalização das Áreas de Mananciais. A efetividade desse sistema, de 
competência do CGM da RM de Curitiba, reveste-se de urgência devido às pressões existentes 
nas áreas de mananciais de abastecimento, fato que compromete a qualidade hídrica.

Neste sentido, cabe um parêntese: de modo geral, atividades de monitoramento e 
avaliação da ação pública, por meio dos instrumentos de gestão metropolitana, não vêm 
sendo desenvolvidas, o que dificulta a realização de uma avaliação mais precisa. 

É possível concluir que a revalorização da dimensão metropolitana passa pelo seu 
fortalecimento por meio da ação do poder público.  É fundamental a constituição de 
um pacto entre as diversas escalas representadas no território metropolitano no sentido 
de conceber estratégias de construção política da escala metropolitana. Entre elas,  
destacam-se a destinação de recursos financeiros e materiais, a capacitação de quadros 
técnicos para a gestão compartilhada, a implementação de instâncias de maior 
representatividade dos municípios participantes e o desenvolvimento de instrumentos 
de fiscalização e monitoramento. Saliente-se que a Comec tem a atribuição fundamental 
de articular e fomentar a colaboração entre as demais instâncias participantes do arranjo 
institucional atuante na RM de Curitiba (Smam e Assomec). 

Por fim, é indispensável, entre as estratégias a serem estabelecidas, a ampliação de 
canais institucionalizados de participação das comunidades para a construção democrática 
dos arranjos e instrumentos de gestão metropolitana.
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