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ARRANJOS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO METROPOLITANA DA 
REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS

1 INTRODUÇÃO

O estado do Maranhão vem passando por mudanças socioeconômicas profundas 
nas últimas décadas. É um dos estados brasileiros com as mais expressivas taxas de 
crescimento populacional, de 1,52% ao ano (a.a.), segundo o Censo Demográfico  
de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Encontra-se numa 
posição invejável de receptor de investimentos públicos e privados – em torno de R$ 100 
bilhões –, tais como os destinados à duplicação da refinaria do Consórcio de Alumínio 
do Maranhão (Alumar), à construção da Hidrelétrica de Estreito, à duplicação da Estrada 
de Ferro Carajás (EFC) e ao Píer IV da Vale, que necessitarão de obras estruturantes a 
serem implementadas pelo poder público (Maranhão, 2012).

Tal cenário se desenha majoritariamente na cidade-polo de São Luís e nos 
municípios do seu entorno que configuram regiões metropolitanas (RMs). Ele provoca 
mudanças nas demandas de serviços públicos, exige procedimentos mais complexos 
para a gestão de funções públicas de interesse comum (FPICs) e requer a instituição 
de gestões metropolitanas, cuja competência de organização é do estado do Maranhão.

Considerando-se a existência das leis de criação das RMs do estado do Maranhão, 
foram instituídas a Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL), por meio da 
Lei Complementar Estadual (LCE) no 69/2003, e a Região Metropolitana do Sudoeste 
Maranhense, por meio da LCE no 89/2005.

Embora a RMGSL tenha sido criada na Constituição do Maranhão de 1989, em 
1987 já existia em São Luís o debate acerca desta região, por meio do Fórum de Debates 
sobre a Grande São Luís. Organizado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 
Urbano, o fórum é considerado o marco zero da discussão sobre a RM, o qual resultou 
na elaboração da Carta de Urbanismo da Grande São Luís, que versava sobre os seguintes 
aspectos: habitação, saneamento, transporte urbano, limpeza pública, patrimônio histórico, 
meio ambiente e metropolização.1

A RMGSL, formada pelos municípios de Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, 
São José de Ribamar e a capital do estado, São Luís, ocupa a 18a posição em população 
residente e a 22a em produto interno bruto (PIB) entre as 59 unidades metropolitanas 
institucionalizadas no Brasil (IBGE, 2010). Segundo dados do IBGE, com base no Censo 
de 2010, a RMGSL reúne 1.331.181 habitantes, concentrando 20,25% da população 
total dos 217 municípios maranhenses, e possui um PIB, a preços correntes, registrado 
em 2009, de R$ 16,269 bilhões. A tabela 1 estabelece a comparação entre população, 
área e densidade demográfica dos municípios integrantes.

1. Essas informações foram adquiridas por meio de entrevista com Nan Souza, ex-secretário de Trabalho e Desenvolvimento 
Urbano no governo de Epitácio Cafeteira (1987-1990).
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TABELA 1
Maranhão e municípios da RMGSL: dados populacionais, sociais e econômicos (2009-2010)

Município
População
(números
absolutos)

Área (km2)
Densidade

demográfica
(hab./km2)

População residente 
alfabetizada

(números absolutos)

índice de
analfabetismo 

(%)

Estabelecimentos do 
Sistema Único de Saúde 

(SUS) (unidades)

PIB a preços 
correntes
(R$ mil)

PIB per capita a 
preços correntes 

(R$)

São Luís 1.014.837 834,781 1215,69 876.826 13,6 100 15.337.347 15.381,99 

São José de Ribamar 163.045 388,369 419,82 136.694 16,16 20 473.407 3.394,26 

Paço de Lumiar 105.121 124,753 842,63 88.750 15,57 8 291.564 2.804,64 

Raposa 26.327 64,353 409,1 19.606 25,53 6 100.920 3.906,01 

Alcântara 21.851 1.486,670 14,7 14.963 31,52 13 65.418 2.970,86 

RMGSL 1.331.181 2.899 459,2 1.136.839 14,6 147 16.268.656 n.d. 

Maranhão 6.574.789 331.936 19,81 4.594.600 30,12 n.d. 39.855.000 6.259,43 

RMGSL/Maranhão (%) 20,25 0,87 n.a. 24,74 n.a. n.a. 40,82 n.a.

Fonte: IBGE (2010).

Obs.: 1. n.a. significa não se aplica, e n.d., não disponível.

         2. Dados referentes a 2010, exceto os das colunas de PIB, que se referem a 2009.

Embora não incluída entre as doze RMs reconhecidas pelo IBGE, a RMGSL 
enfrenta, em escalas menores, os mesmos problemas destes aglomerados, tais como 
os referentes à mobilidade urbana, ao uso do solo, à habitação, ao saneamento, entre 
outros. Esta circunstância, associada à institucionalização desta RM, possibilitou que 
ela figurasse entre as quinze unidades metropolitanas brasileiras – considerada, com 
as regiões de Vitória e Cuiabá, como espaços dinâmicos – contempladas no projeto 
Governança Metropolitana.

O primeiro relatório desse projeto tem como objetivo caracterizar e avaliar os 
diferentes desenhos e arranjos de gestão metropolitana. Para elaborá-lo, foram necessárias 
algumas escolhas metodológicas. Considerando-se que qualquer escolha metodológica 
só faz sentido quando articulada a um problema de pesquisa específico, é importante 
destacar que as questões metodológicas aqui apresentadas têm relação com o objetivo 
de caracterizar os arranjos institucionais e conhecer o papel desempenhado pelos 
agentes políticos (secretários, vereadores, deputados) e pelos atores sociais (sociedade civil 
organizada) envolvidos no atual desenho institucional da RM.

Para atingir o propósito da pesquisa, as principais técnicas de coleta de dados utilizadas 
foram: revisão bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas e observação de campo.

A revisão bibliográfica aconteceu por meio de leituras e discussões de obras que 
fundamentaram este estudo, como a revista Retrospectiva e agenda do Fórum Metropolitano 
da Grande São Luís (Senge/MA, 2012a). Os autores trabalhados foram: Marco Aurélio 
Costa (2012) e Frederico Lago Burnett (2012).

A pesquisa documental se deu mediante documentos oficiais, tais como: LCEs no 
38/1998 e no 69/2003 (Maranhão, 1998; 2003a); Decreto Estadual no 27.209/2011 
(Maranhão, 2011a); regimentos internos da Câmara Municipal de São Luís e da Assembleia 
Legislativa do Maranhão (Alema) (São Luís, 1983; Maranhão, 2011b); Carta de Urbanismo 
da Grande São Luís; e Carta Metropolitana de São Luís 2008 (Senge/MA, 2012b).

As entrevistas foram feitas por intermédio de questionários com perguntas subjetivas, 
atendendo assim à necessidade da pesquisa de obter respostas em que o entrevistado 
discorresse sobre a sua compreensão no assunto pesquisado. Fizeram parte do universo 
entrevistado e pesquisado: a Secretaria Adjunta de Assuntos Metropolitanos (Saam), a 
Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Alema, a Secretaria 
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Municipal de Articulação e Desenvolvimento Metropolitano (Sadem) e a Comissão de 
Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal de São Luís. 

A formulação do questionário foi realizada em etapas, devido ao cuidado em 
elaborar um roteiro de tamanho razoável, com perguntas claras e objetivas, para não 
gerar ambiguidades de respostas ou incompreensões das perguntas. 

O objetivo da utilização dessa ferramenta era conhecer o ponto de vista dos próprios 
gestores sobre os problemas pesquisados; obter respostas para questões não disponíveis 
em outras fontes; e conhecer a posição dos agentes políticos e atores sociais sobre um 
mesmo conjunto de questões que eram importantes.

A observação de campo não era um objetivo fundamental, pois não se tratava de 
um estudo etnográfico. Mas se mostrou um meio indispensável para o acesso à atual 
conjuntura de debates sobre a RMGSL. A principal inserção na observação de campo, até 
o momento, aconteceu na audiência pública realizada na Câmara Municipal de São Luís 
para debater a temática da metropolização. 

Nesse contexto, este relatório apresenta-se da seguinte forma: na próxima seção, 
apresenta-se a legislação de referência e na terceira seção, o arranjo institucional da 
gestão metropolitana, ambos construídos por meio da análise da LCE no 69/2003. 
Na quarta, procede-se à avaliação da governança metropolitana, desenvolvida a partir 
de informações adquiridas junto aos órgãos mapeados e identificados como arranjos 
institucionais existentes que corroboram a implantação da gestão metropolitana.  
A quinta seção traz as considerações finais.

2 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

Respaldado pelo Artigo 25, § 3o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que 
delegou aos estados a competência de instituir as RMs, o processo de instituição destas 
regiões no estado do Maranhão ocorreu a partir da Constituição Estadual de 1989, 
conforme a seguir.

Art. 25 – O Estado poderá, mediante Lei Complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas, microrregiões e regiões geoeconômicas, constituídas por agrupamento 

de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum.

Parágrafo único – A participação de qualquer município em uma região metropolitana, aglomeração 

urbana ou microrregião não implicará perda de autonomia e dependerá de prévia aprovação 

da respectiva câmara municipal.

Art. 26 – A abrangência geográfica, os objetivos e meios específicos do órgão, seu mecanismo de 

administração, respeitada a autonomia municipal, serão definidos na lei que o instituir.

(...)

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(...)
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Art. 19 – Fica criada a Região Metropolitana da Grande São Luís, com a abrangência, organização e 
funções definidas em lei complementar. Parágrafo único – Lei Complementar criará Regiões 

Metropolitanas, nos termos do disposto neste artigo (Maranhão, 2014).2

A LCE no 38/1998 dispunha sobre a RMGSL (mapa 1), criada por meio da 
Constituição Estadual de 1989, abrangendo os municípios da Ilha do Maranhão (São 
Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) pertencentes à microrregião 
geográfica da Aglomeração Urbana da Grande São Luís.3

A lei vigente, LCE no 69/2003, dá nova redação à lei complementar anterior, 
incluindo o município de Alcântara, localizado na microrregião geográfica do Litoral 
Ocidental Maranhense (mapa 2).

Conforme preceitua a Constituição Estadual, a LCE no 69/2003 orienta em seu 
Artigo 2o que a participação dos municípios componentes da RMGSL não implicará a 
seus governantes a perda de autonomia administrativa. Ao contrário do que muito se 
ouve do senso comum – e, em alguns casos, dos próprios gestores políticos –, a integração 
busca solucionar problemas de interesse comum sem perpassar pelas questões próprias 
de cada município da RMGSL.

De acordo com o parágrafo único do Artigo 2o da LCE no 69/2003, a adesão à RMGSL 
deve ser aprovada pelo voto da maioria absoluta da câmara municipal do município aspirante 
à inclusão. No entanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), este 
dispositivo contraria o que dispõe a CF/1988 em seu Artigo 25, parágrafo 3o, que prevê 
somente a existência da LCE, não cabendo a interferência do Legislativo municipal.

2. Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 42, de 2 de dezembro de 2003.
3. “As Microrregiões Geográficas foram instituídas pela Resolução da Presidência do IBGE no 11, de 5 de junho de 1990, 
publicada no Boletim de Serviço da Instituição no 1.774, semanas 026 a 030, ano XXXVIII, de circulação interna” (IBGE, 
2002, s/p). O estado do Maranhão foi dividido em cinco mesorregiões e 21 microrregiões geográficas.
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MAPA 1
Municípios integrantes da RMGSL, segundo a LCE no 38/1998

Fonte: Maranhão (1998).

Elaboração dos autores.

MAPA 2
Municípios integrantes da RMGSL, segundo a LCE no 69/2003

Fonte: Maranhão (2003a).

Elaboração dos autores.
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Quanto à inclusão de novos municípios, o Artigo 3o da LCE no 69/2003 disciplina 
que esta deve ser aprovada pela respectiva câmara municipal, após laudo técnico-
urbanístico com parecer favorável do Conselho de Administração e Desenvolvimento 
da Região Metropolitana da Grande São Luís (COADEGS) sobre a pertinência 
socioeconômica da nova participação. 

Ainda sobre a adesão, percebe-se que a lei vigente sobre a RMGSL estabeleceu 
critérios apenas de caráter burocrático. Foi disciplinada nos Artigos 2o e 3o da LCE  
no 69/2003 somente a forma procedimental que orienta o Legislativo municipal, bem 
como o caráter técnico-administrativo do trabalho do COADEGS de elaboração do 
laudo técnico, como citado. Porém, os trâmites legais apresentados na referida lei  
não levam em consideração aspectos importantes para a integração de um novo município 
à RMGSL, como articulação funcional; inserção na região de influência da cidade 
(REGIC) de São Luís; taxa de crescimento; necessidades de FPICs; turismo; relevância 
ambiental e cultural; e movimento pendular.

Uma eventual reformulação da lei vigente diz respeito aos critérios de adesão, pois 
o que preconiza a LCE no 69/2003 se mostra insuficiente para garantir a participação 
de um novo município. É necessário, no aspecto técnico, elencar os critérios a serem 
analisados a cada solicitação de adesão.

2.1 FIPCs

A LCE no 69/2003 apresenta, em seu Artigo 5o, inciso III, que uma das finalidades do 
COADEGS seria programar e especificar os serviços públicos de interesse comum da 
RM, disciplinando os recursos destinados à sua aplicação. Porém, esta realidade legal, 
até o momento, nunca foi aplicada.

Na sequência, listam-se os serviços comuns de interesse metropolitano, como 
preconiza o Artigo 4o da referida lei complementar, a saber:

• planejamento integrado de desenvolvimento econômico e social; 

• saneamento básico, notadamente abastecimento d’água, rede de esgoto sanitário e 
serviços de limpeza pública;

• uso do solo metropolitano;

• transporte e sistema viário;

• aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental;

• habitação;

• saúde e educação; 

• definição dos limites municipais; 

• regularização fundiária; 

• produção e abastecimento;

• proteção do patrimônio cultural;

• turismo regional; e

• distribuição de energia elétrica.
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Compreende-se que esse dispositivo existente na LCE no 69/2003 visa a uma gestão 
das FPICs com o intuito de se obter o desenvolvimento econômico e social da RM em 
estudo. Porém, para se obterem os fins desejados, é necessária a sua efetivação na prática.

Atualmente, os trabalhos que contemplam as FPICs são realizados de forma 
isolada pelo poder público estadual e municipal. Assim, apesar da não existência da 
gestão metropolitana compartilhada, como preceituada na lei vigente, tem-se no 
cenário político-institucional da RM a perspectiva da governança.

Observa-se que a atuação da governança metropolitana no território da RMGSL resulta 
em uma insuficiente e precária execução das FPICs. Desse modo, mostra-se indispensável o 
arranjo institucional da gestão metropolitana para a consolidação e a manutenção das funções 
públicas. Sem este instrumento, não é possível a execução de serviços, de forma compartilhada 
e sustentável, pelos municípios envolvidos, no sentido do desenvolvimento de impactos 
positivos da gestão urbana no ambiente metropolitano ou mesmo da mitigação dos inúmeros 
impactos negativos decorrentes do processo desordenado de evolução e expansão urbana 
deflagrado nas últimas décadas, acentuado a partir de 1970, quando se deu o processo de 
industrialização no município de São Luís.

3 ARRANJO INSTITUCIONAL DA GESTÃO METROPOLITANA

3.1 Instâncias de gestão metropolitana

A LCE no 69/2003 cria apenas uma instância de gestão metropolitana, o COADEGS. No 
entanto, é importante ressaltar que o projeto que deu origem à lei previa uma autarquia 
– para o fim de integrar a organização, o planejamento e a execução das FPICs – e um 
Fundo de Desenvolvimento da RMGSL, ambos vetados pelo Executivo estadual.

3.1.1  Conselho metropolitano: COADEGS

Composição

A composição do COADEGS é regulada na LCE no 69/2003 em seu Artigo 8o, que disciplina 
a participação dos Poderes Executivos e Legislativos estaduais e municipais. Quanto à 
participação popular no COADEGS, como orienta o citado artigo, esta será disciplinada pelo 
regimento interno do conselho. O legislador não percebeu como de relevância a orientação na 
própria lei complementar da participação popular, o que leva a entender que a reformulação 
da lei é necessária para tornar o processo democrático. A sociedade civil deve ter papel 
importante nas demandas relativas às FPICs e no controle social da sua execução.

A organização do conselho, com base na lei vigente, é apresentada com dezoito 
membros, da seguinte forma:

• prefeitos dos municípios e presidentes das Câmaras Municipais de Raposa, Paço do 
Lumiar, São José de Ribamar, Alcântara e São Luís; 

• governador do estado do Maranhão;

• gerente de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

• representante da Alema; e

• secretário municipal indicado pelo prefeito de cada município. 
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Atribuições

Sobre o COADEGS, a LCE no 69/2003, em seu Artigo 5o, apresenta as seguintes 
atribuições:

• promover a elaboração, coordenar, acompanhar e controlar o Plano de 
Desenvolvimento Integrado;

• orientar, controlar e coordenar a execução de FPICs; 

• disciplinar a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da RMGSL; 

• prestar assistência técnica aos municípios; 

• propor ao estado e aos municípios alterações tributárias extrafiscais; e

• contratar empresas para a implementação dos serviços públicos de interesse comum.

Subordinação e posição na hierarquia do governo estadual

De acordo com o Artigo 5o, § 3o, da LCE no 69/2003, o COADEGS procurará 
compatibilizar suas deliberações com as diretrizes fixadas pela União e pelo estado para 
o desenvolvimento urbano e regional.

Poderes relativos aos instrumentos de gestão

O COADEGS deve:

• disciplinar a aplicação do Fundo de Desenvolvimento da RMGSL; e

• aprovar o Plano de Desenvolvimento Integrado da RMGSL.

3.1.2 Autarquia

O Artigo 10 da LCE no 69/2003 preceituava que: 

fica o Poder Executivo estadual autorizado a criar autarquia, entidade com personalidade jurídica 
de direito público, autonomia administrativa financeira, para o fim de integrar a organização, o 
planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana da 
Grande São Luís, sem prejuízo da competência das entidades envolvidas e das funções públicas de 
interesse comum (Maranhão, 2003a).

No parágrafo 3o, Artigo 10, da referida lei, citam-se as atribuições da entidade: 

I – arrecadar as receitas próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas 
e tarifas relativas a serviços prestados; II – estabelecer metas, planos, programas e projetos de 
interesse comum, bem como fiscalizar e avaliar sua execução; III – promover a desapropriação 
de bens declarados de utilidade pública, quando necessários à realização de atividades de interesse 
comum; e IV – exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas (Maranhão, 2003a).

Esse dispositivo, na sua integralidade, foi vetado pelo Executivo estadual 
(Maranhão, 2003b). As razões do veto seguem a orientação de que não encontram 
amparo constitucional, haja vista ferirem a autonomia do estado. Os dispositivos da 
Constituição Estadual feridos, segundo as razões apresentadas pelo Executivo estadual, 
foram os Artigos 2o e 43. Aquele disciplina os fundamentos do estado e as iniciativas 
privativas do governador, e este dispõe sobre a criação, a estruturação e as atribuições 
de secretarias ou órgãos. 
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Dessa forma, o argumento parte de que a LCE no 69/2003, em alguns de seus 
dispositivos, mostra-se contrário ao que dispõe o texto constitucional do estado, 
incorrendo em inconstitucionalidade material.

3.1.3 Instituições que integram a gestão metropolitana

Embora ainda não exista a gestão metropolitana, alguns órgãos têm trabalhado para a 
discussão e a implantação da gestão compartilhada, a exemplo da Saam, no Executivo 
estadual, e da Sadem, no Executivo do município-polo. 

3.2 Instrumentos de planejamento e gestão metropolitana

O instrumento a que se referia o Artigo 15, dispositivo também vetado pelo Executivo 
estadual (Maranhão, 2003b), era o Fundo de Desenvolvimento da RMGSL, que teria 
como objetivo dar suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele 
decorrentes. O fundo seria administrado, quanto ao aspecto financeiro, pelo COADEGS.

A razão do veto segue a mesma orientação dada ao Artigo 10, a qual disciplinava a 
autarquia: alegou-se inconstitucionalidade material, ou seja, falta de amparo constitucional.

3.3 Orçamento e financiamento

3.3.1 Inserção da gestão metropolitana na legislação orçamentária e execução físico-financeira

A LCE no 69/2003, que dispõe sobre a RMGSL, da forma que foi sancionada, 
não contemplou a criação do Fundo de Desenvolvimento da RMGSL. Desta 
forma, não há recursos orçamentários para o financiamento da gestão metropolitana. 
Consequentemente, tampouco há execução físico-financeira.

4 AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA METROPOLITANA

Como exposto no relatório, as legislações apresentadas até o momento pelo Legislativo 
estadual não tornaram possível a efetivação dos instrumentos para a gestão metropolitana, 
devido à ausência do órgão técnico e executivo e do fundo financeiro nas suas disposições.

Entre as poucas ferramentas de gestão dispostas nos artigos das LCEs no 38/1998 
e no 69/2003, tem-se a criação do COADEGS, que não foi efetivado. Além disso, os 
demais mecanismos de gestão propostos foram vetados pelo Executivo estadual.

Dessa maneira, não havendo possibilidade de avaliar a gestão metropolitana, visto 
que esta ainda não é uma realidade no estado, procurou-se avaliar o desenho institucional 
responsável por mediar o debate e formular possibilidades concretas para a efetivação 
da gestão metropolitana. Identificou-se o histórico destes órgãos, suas atividades e seu 
posicionamento diante da legislação vigente.

Elencam-se, ainda, os esforços realizados por algumas instituições da sociedade 
civil organizada, como sindicatos e associações, que colocaram em pauta a discussão 
sobre esse tema. 

Nesse contexto, a existência e o crescimento dos problemas que dizem respeito 
a todo o território e população da RMGSL fazem com que as instituições estaduais 
(governo do estado do Maranhão e Alema) e as instituições municipais (prefeituras e 
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câmaras) das cidades integrantes, principalmente a cidade-polo – São Luís –, criem 
espaços legitimados para tratar dos assuntos metropolitanos.

4.1 Atores e agentes da dinâmica metropolitana

No âmbito estadual (figura 1), existem a Saam e a Comissão de Assuntos Municipais e 
Desenvolvimento Regional da Alema.

FIGURA 1
Estrutura de instituições representativas do estado do Maranhão

Executivo municipal

Saam

Alema

Comissão de Assuntos
Municipais e 

Desenvolvimento Regional

Elaboração dos autores.

A Saam é um órgão do governo estadual criado por meio do Decreto no 27.209, 
de janeiro de 2011. Inicialmente vinculada à Secretaria da Casa Civil, passa a integrar 
a estrutura da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID),4 por meio 
do Decreto no 28.884, de fevereiro de 2013.

A Saam tem como objetivo formular estratégias de desenvolvimento territorial 
e regional, e de implementação da gestão e do planejamento da execução das FPICs 
em áreas metropolitanas, região integrada de desenvolvimento (Ride) e aglomerações 
urbanas no Maranhão, com prioridade na RMGSL.

De acordo com os gestores da Saam, a atual gestão do Executivo estadual teve essa 
iniciativa no sentido de cumprir o seu papel na implantação da gestão metropolitana 
nas unidades metropolitanas institucionalizadas, para possibilitar o “enfrentamento 
aos desafios decorrentes do fenômeno da metropolização e de encontro aos anseios da 
sociedade civil”.5

Desde a sua criação, a secretaria tem realizado estudos referentes ao tema e produzido 
materiais técnicos para amparar as suas ações, a exemplo das Diretrizes de Implantação 
da Gestão Metropolitana,6 que serviram de base para a elaboração da proposta de nova 
redação da LCE no 69/2003, que visa incluir os órgãos e os instrumentos de gestão. Tais 
diretrizes foram formuladas pelo Comitê Estadual de Política Metropolitana, composto 
por:

• Secretaria da Casa Civil;

• SECID;

• Secretaria de Infraestrutura (Sinfra);

• Secretaria da Educação (SEDUC);

4. A SECID tem como finalidade planejar, executar, coordenar e controlar as políticas públicas das áreas de habitação, 
saneamento e urbanização, em articulação com os municípios, visando ao desenvolvimento regional sustentável do estado 
do Maranhão.
5. Entrevista com gestores da Saam.
6. Documento interno da Saam, produzido em 2012.
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• Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema);

• Secretaria de Planejamento (Seplan); 

• Instituto Maranhense de Estudos Sociais e Cartográficos (IMESC); 

• Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar (Sedes);

• Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (SEDINC);

• Secretaria da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento Tecnológico 
(SECTEC);

• Procuradoria-Geral do Estado (PGE); e 

• Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Ressalte-se a colaboração do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes) na elaboração dessas diretrizes.

Entre as atividades realizadas, pode-se citar, ainda, a inclusão, no Plano Plurianual 
(PPA) estadual 2012-2015, dos recursos necessários para a implantação do sistema de 
gestão metropolitana da Grande São Luís e do Sudoeste Maranhense; o mapeamento das 
estruturas físicas do estado nos municípios integrantes da RMGSL; a emissão de pareceres 
técnicos nas questões relativas a RMs, Ride e aglomerações urbanas; o estabelecimento 
de parcerias com o Fórum Nacional de Entidades Metropolitana (FNEM) e com o 
Ipea; e a representação do estado no Conselho Administrativo da Região Integrada de 
Desenvolvimento (Coaride) da Grande Teresina. 

A Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Alema, 
de caráter permanente, é prevista no seu regimento interno. Uma de suas áreas de 
atividades é a política de desenvolvimento de RMs, aglomerados urbanos e microrregiões. 
Atualmente, é formada por quatorze deputados, sendo sete titulares e sete suplentes.

O presidente da comissão alerta que nunca foi criada uma comissão específica 
para tratar dos assuntos metropolitanos, embora isso se faça necessário. A Comissão 
de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional tem trabalhado no sentido de 
administrar o debate entre a sociedade civil e os gestores.

Em 2011, o deputado Jota Pinto, um dos membros da comissão, apresentou o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) no 10/2011, que propõe algumas alterações à lei vigente. 
Este projeto contempla a inclusão de mais três municípios na RMGSL – Bacabeira, Rosário 
e Santa Rita (mapa 3) – e a sua participação no COADEGS.
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MAPA 3
Municípios integrantes da RMGSL pelo PLC no 10/2011

Fonte: Maranhão (1998; 2003a).

Elaboração dos autores.

No âmbito municipal (figura 2), observa-se que os municípios que integram a região 
não criaram secretarias ou outros órgãos para tratar das questões referentes à RMGSL, 
à exceção do município de São Luís, que criou a Sadem e a Comissão de Assuntos 
Metropolitanos da Câmara Municipal.

FIGURA 2
Estrutura de instituições representativas do município de São Luís

Executivo municipal

Sadem

Câmara municipal

Comissão de Assuntos
Metropolitanos

Elaboração dos autores.

A Sadem, vinculada à prefeitura do município de São Luís, foi criada por meio da 
Lei no 4.128/2002. Tem entre suas finalidades:

I. Assessorar o chefe do Poder Executivo na formulação e implantação de políticas públicas 
pertinentes à sua área de competência;

II. Representar o município de São Luís junto a entidades do governo federal e estadual nas 
questões afins à região metropolitana;

III. Acompanhar a implantação dos instrumentos de planejamento do município de São Luís, 
quando estes interferirem na região metropolitana;

IV. Articular-se com os municípios integrantes da região metropolitana para o desenvolvimento 
de atuações conjuntas;

V. Propor e coordenar a celebração dos convênios e contratos de cooperação técnica com 
os municípios da região metropolitana quando solicitados pelos órgãos da administração 
municipal;
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VI. Identificar oportunidades de atuação conjunta dos municípios da região metropolitana;

VII. Identificar e propor aos demais órgãos da administração municipal a elaboração de projetos 
e programas, visando ao desenvolvimento da região metropolitana;

VIII. Dar suporte técnico às propostas dos outros municípios da região metropolitana, quando 
estes manifestarem interesse em ralação ao apoio do município de São Luís;

IX. Articular-se com os órgãos da administração municipal, visando à melhor integração das 
políticas públicas a serem suplementadas na área metropolitana do município de São Luís;

X. Acompanhar as propostas de planejamento formuladas pelos governos estadual e federal 
para a região metropolitana, sugerindo aos órgãos competentes a compatibilização dessas 
propostas com a política de desenvolvimento urbano da área metropolitana de São Luís;

XI. Atuar diretamente na formulação e aplicação do Plano Diretor Metropolitano, sendo apoiada 
pelas secretarias e órgãos municipais afins à questão;

XII. Articular-se com os demais órgãos municipais para tratar de questões de interesse do 
município, especialmente as que envolvem a política de transporte semiurbano na Região 
Metropolitana;

XIII. Zelar pela integridade físico-territorial e autonomia administrativa do município de São Luís 
na Região Metropolitana;

XIV. Solicitar apoio dos órgãos da administração municipal na condução das discussões técnicas 
específicas da atuação do município na região metropolitana (São Luís, 2002).

Com o novo cenário político municipal desenhado pós-eleição de 2012, percebe-se 
que a Sadem está praticamente inativa, inclusive sem nomeação de secretário. Isto se dá 
devido a algumas alterações previstas pela nova administração municipal. A Comissão de 
Assuntos Metropolitanos da Câmara Municipal de São Luís é uma comissão permanente 
criada pela Emenda Modificativa no 5/2013, da Resolução no 337/1983. De acordo 
com a emenda, a competência da comissão, composta por três membros titulares e um 
suplente, é estudar os assuntos a ela submetidos e emitir parecer sobre todos os projetos 
e outras funções legislativas relacionadas à área metropolitana.

Entre as atividades mais recentes da comissão, citam-se as visitas às câmaras 
municipais das cidades de Paço do Lumiar e São José de Ribamar com o intuito de 
estimulá-las a criar suas comissões técnicas. Os vereadores pretendem completar as visitas 
às demais câmaras dos municípios que integram a RMGSL. 

Outra atividade foi a realização de uma audiência pública em 17 de abril de 2013 
sobre a metropolização. Esta audiência teve presença significativa de vereadores das 
câmaras municipais da Grande São Luís, com exceção dos municípios de Alcântara e 
Raposa. Também participaram representantes dos municípios de Bacabeira, Rosário e 
Santa Rita, que podem ser inseridos à RMGSL por meio do PLC no 10/2011.

A audiência pública contou ainda com representantes da Saam e da seção maranhense 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA). Entre os representantes da sociedade civil 
organizada, citem-se o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal 
do Maranhão (DCE/UFMA), trabalhadores rurais, o Sindicato das Domésticas, 
trabalhadores do transporte alternativo, o Observatório da Cidade de São Luís e 
lideranças de moradores do bairro Cidade Operária.

Uma das deliberações da audiência foi o comprometimento de cada câmara 
municipal integrante da RMGSL em criar comissões técnicas para a discussão de assuntos 
metropolitanos. O primeiro município a atender esta demanda foi São José de Ribamar, 
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que além de efetivar sua comissão agendou uma audiência pública para aprofundar a 
discussão sobre o tema. 

Outra deliberação foi promover a participação de uma comissão das câmaras 
municipais da RMGSL na III Reunião do Coaride.

É importante salientar que as instituições municipais (prefeituras e câmaras) 
passam por um período de transição, devido ao início de mandatos. Este quadro  
político-institucional apresenta características positivas e negativas para o debate da 
RMGSL. Positivo, na medida em que, com as novas composições, há a possibilidade da 
renovação do pensamento e, consequentemente, a tendência de ânimo nas discussões 
sobre o assunto. Negativo, porque estes gestores estão ambientando-se com as questões 
e precisam minimamente resgatar o que foi realizado anteriormente.

Além das instituições estaduais e municipais, que sempre retomam a discussão das 
questões metropolitanas, é importante lembrar que a sociedade civil organizada (figura 3) 
não esteve inerte no que diz respeito a esta situação. Ao contrário, muitas vezes foi 
protagonista, gerindo seminários e fóruns, apresentando propostas, e auxiliando nas 
discussões e nas decisões dos gestores. É o caso das ações promovidas pelo Centro de 
Defesa Padre Marcos Passerini (CDMP),7 pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Maranhão (Senge/MA)8 e pela Associação dos Ex-Deputados do Maranhão (Aedem).9

FIGURA 3
Estrutura com instituições da sociedade civil organizada analisada

Sociedade civil
organizada

CDMP Senge/MA Aedem

Elaboração dos autores.

Em 2007, o CDMP, por meio do Projeto Cidadanear: Crianças e Adolescentes com 
Qualidade de Vida,10 organizou o seminário Região Metropolitana da Grande São Luís – Impasses 
e Implicações para as Políticas Públicas, para discutir as questões referentes à implantação da 
metropolização e à elaboração de políticas públicas.

Em 2008, o Senge/MA – auxiliado pelo Programa Cresce Brasil + Engenharia + 
Desenvolvimento, da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) – realizou algumas 
atividades relacionadas ao assunto, como o seminário Cresce Brasil: Debatendo a Grande 
São Luís, realizado em maio de 2008, o qual apresentou, além de outros temas, o 
da Metropolização de São Luís; e o seminário Região Metropolitana da Grande São 

7. O CDMP é uma organização não governamental (ONG), sem fins lucrativos, criada em 1991, fruto da mobilização de 
militantes maranhenses que defendiam um serviço específico para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Ver: 
<https://www.facebook.com/CEDECAMARCOSPASSERINI>.
8. O Senge/MA, criado em 1996, congrega, representa e defende engenheiros de todas as modalidades, assim como 
arquitetos, agrônomos, meteorologistas, geógrafos e geólogos. Ver: <http://www.sengema.com.br>.
9. A Aedem é uma instituição criada em 2007 para congregar os ex-deputados estaduais do Maranhão. Ver: <http://www.
exdeputados-ma.org>.
10. Esse projeto desenvolve ações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes da 
Grande São Luís.
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Luís, ocorrido em setembro do mesmo ano, apresentando o tema Como fornecer serviços 
públicos adequados à população da Região Metropolitana de São Luís e integrá-la.

Esse último resultou na Carta Metropolitana de São Luís, lançada em outubro de 
2008, que entre outros itens sugeriu a criação do Fórum Metropolitano da Grande São 
Luís, com o intuito de propor uma “gestão metropolitana compartilhada e democrática, 
composta por representantes do poder público e da sociedade civil nos debates, decisões 
e monitoramento das políticas públicas regionais” (Senge/MA, 2012b).

Propomos que seja constituído o Fórum Metropolitano da Grande São Luís, com a finalidade de 
desenvolver debates, estudos e proposições, junto ao poder público e às comunidades de todos os 
municípios componentes da Grande São Luís, no sentido de mobilizar a sociedade, aprofundar 
o conhecimento da realidade e efetivar a gestão democrática da Região Metropolitana da Grande 
São Luís (Senge/MA, 2012b).

O seminário aconteceu em dois dos cinco municípios integrantes da RMGSL, São José 
de Ribamar e Paço do Lumiar. Houve a participação de autoridades e de diversas entidades 
representativas locais, tendo como resultado a elaboração de duas cartas relatando as FPICs. 

A Aedem tem uma proposta, ainda em formação, de criar um curso que visa 
esclarecer teoricamente conceitos como metropolização, governança, sustentabilidade e 
mobilidade urbana, para uma utilização apropriada destes, o que cria condições favoráveis 
para a implantação da gestão metropolitana. Este projeto será apresentado aos atuais 
deputados estaduais.

Entre as iniciativas mais recentes, encontra-se a elaboração da Carta de Upaon-Açu, 
em 2012, produto do seminário São Luís + 400 Anos: Discutindo a Região Central e a 
Metrópole sob a Luz do Estatuto da Cidade. Participaram deste seminário o Conselho 
Estadual das Cidades e representantes do poder público e de entidades da sociedade civil.11 

A carta elaborada divide-se em quatro eixos: planejamento e gestão do solo; habitação; 
saneamento básico; e mobilidade e acessibilidade. O primeiro eixo é o que mais dialoga 
em relação à cobrança de legislações eficazes para a operacionalização da gestão da RM, 
inclusive percebendo-as como fundamentais para a implementação de políticas dos 
outros eixos. Da Alema solicitam as seguintes medidas:

1) Ampliação da área de abrangência da Região Metropolitana da Grande São Luís, em função dos 
investimentos públicos e privados previstos para os próximos dez anos, que resultarão em impactos 
socioambientais; 2) Criação dos instrumentos de gestão e controle social da região metropolitana 
com a participação deliberativa da sociedade civil, atendendo às determinações do Artigo 45 da 
Lei Federal 10.257, Estatuto da Cidade; 3) Regulamentação do Artigo 13o da Lei 6.766 de 19 de 
dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências e pela 
nova redação da Lei Federal 9.785 de 29 de janeiro de 1999; 4) Oficialização dos limites territoriais 
definidos por estudos do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 
(IMESC), através de convênio entre o governo do estado do Maranhão e o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE (Carta de Upaon-Açu, 2012).

11. Associação dos Moradores do Centro Histórico de São Luís; Comissão de Direitos Humanos da OAB/MA; Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão; Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Lagos Maranhenses; 
Fórum de Saneamento Ambiental do Maranhão; IBGE; Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural da 
Prefeitura Municipal de São Luís; IMESC; Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT); Prefeitura 
Municipal de Bacabeira; Saam; Sema; Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís; Sindicato das 
Indústrias de Construção Civil; Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão; e Unidade de Ensino 
Superior Dom Bosco.
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Dos Poderes Executivos estadual e municipal, solicita-se urgência nessas questões:

2) Imediata elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo da condição socioeconômica 
e ambiental da ilha de Upaon-Açu, no âmbito da habitação, saneamento básico,  
mobilidade/acessibilidade e planejamento/gestão do solo, funções públicas de interesse comum 
e bases para o futuro planejamento metropolitano; 3) Que as prefeituras municipais procedam à 
delimitação legal dos limites dos bairros nos quatro municípios da ilha de Upaon-Açu, indispensável 
para pesquisa e organização de banco de dados e elaboração de políticas territoriais (Carta de Upaon-
Açu, 2012). 

Percebe-se que, para uma futura efetivação da gestão metropolitana na Grande São 
Luís, é necessária uma legislação adequada, que contemple os arranjos institucionais 
para esta finalidade. Contudo, pode-se perguntar se os gestores e as instituições com 
fins metropolitanos percebem que é indispensável a criação de uma lei que contemple 
todos os mecanismos essenciais para a efetivação e a permanência da gestão da RMGSL.

No âmbito estadual, a Saam considera que a lei vigente, da forma como foi sancionada, 
não possui, nas suas disposições, os órgãos de gestão com a participação da sociedade civil 
organizada e os instrumentos de planejamento. A lei deveria ser revisada, com a inclusão 
destes dispositivos, para possibilitar a efetivação da gestão da RMGSL. Ao contrário das 
outras instituições, que apenas relataram a importância de revisão da LCE no 69/2003, 
a Saam tem ações no contexto da legislação, com a elaboração da proposta de revisão da 
lei vigente que dispõe sobre a RMGSL, incluindo os órgãos e os instrumentos de gestão.

Por sua vez, a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da 
Alema destaca que no âmbito da legislação vigente seria necessário um espaço de solução. 
A priori, este espaço deveria contemplar a revisão dos limites intermunicipais, assim como 
promover a discussão entre os municípios para atribuir a cada um deles sua função dentro 
da gestão metropolitana, e fomentar a participação da população. Além disso, o presidente 
da comissão considera que deveria haver a criação de consórcios na área da saúde e da 
educação, que mitigariam os problemas comuns aos municípios envolvidos.

Outro ponto de destaque é o autoconhecimento da comissão da Alema quanto 
ao seu papel na futura gestão metropolitana, que incide sobre a legislação acerca da 
demarcação dos limites dos municípios e da fiscalização dos órgãos gestores da RMGSL. 
Ainda mais, a comissão destaca a importância da criação de uma comissão específica na 
assembleia sobre metropolização.

Na instância municipal, a Comissão de Assuntos Metropolitanos da Câmara 
Municipal de São Luís relata a falta de vontade política dos gestores municipais que 
compõem a RM para a implementação da gestão. Além disso, esta comissão destaca que 
o COADEGS, caso estivesse em atuação, seria fundamental para o enfretamento dos 
problemas comuns aos municípios da RMGSL. A comissão considera que a legislação 
existente precisa de uma revisão, conforme relatado em audiência pública, sendo 
necessário um modelo de arranjo de gestão que contemple a formação dos conselhos 
consultivos e deliberativos e do fundo metropolitano. Outro ponto elencado pela aludida 
comissão é quanto às FPICs, que de acordo com seus integrantes deveria ser reelaborada, 
com a participação da sociedade e com a integração das câmaras municipais da RMGSL.

O presidente dessa comissão também destacou que é necessário desmistificar o 
pensamento, que ainda existe entre alguns gestores, de que ocorrerá perda de autonomia 
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dos municípios se houver a concretização da gestão metropolitana na Grande São Luís. 
Decerto, todos os aspectos ressaltados pela comissão demonstram um pensamento satisfatório 
de uma instituição que visa ao debate da gestão metropolitana e à sua implantação.

4.2 Impactos do arranjo institucional na governança metropolitana

O atual cenário que se configura na RMGSL proporciona algumas inferências. É 
perceptível o interesse dos gestores públicos que fazem parte da RMGSL na efetivação 
da gestão metropolitana. Entretanto, além da legislação insuficiente, dois fatores se 
apresentam como entraves para esta consolidação: i) a necessidade de ampliação do 
conhecimento técnico sobre o modelo de arranjo institucional para as RMs; e ii) a 
atuação isolada das instituições responsáveis pela RMGSL.

Sobre o primeiro ponto, nota-se que a maioria dos gestores (vereadores e secretários) 
envolvidos no processo tem receio em convergir para a implantação da RMGSL, devido 
ao medo de perder receita ou autonomia administrativa. Além disso, observa-se que os 
gestores, de um modo geral, não possuem clareza sobre o arranjo institucional, inclusive 
sobre quais recursos formarão o fundo financeiro.

O segundo ponto é perceptível na medida em que, no momento favorável que se 
apresenta, em que os vários órgãos estão discutindo o assunto, ainda se observam esforços 
isolados das instituições. 

Entretanto, percebem-se algumas iniciativas que apontam para o compartilhamento 
das ações, o que é muito importante para a consolidação da gestão. Entre elas, citem-se 
as interlocuções da Comissão de Assuntos Municipais da Câmara Municipal de São 
Luís com as demais câmaras da RMGSL e com a Saam, bem como a indicação, pelo 
Executivo municipal da cidade-polo, de um técnico para acompanhar o processo nas 
articulações com os demais municípios.

Além das iniciativas municipais, o Executivo estadual se propôs, por intermédio da 
Saam, a preencher uma lacuna histórica no processo de gestão. Isto pode ser considerado 
favorável à efetivação da gestão metropolitana, demonstrando que os gestores públicos 
perceberam que os problemas urbanos ultrapassam os limites municipais que impactam 
negativamente o desenvolvimento da RMGSL.

Percebe-se que se tem pautado sistematicamente apenas a incorporação de novos 
municípios nas últimas alterações na lei vigente, não se pontuando aspectos relacionados à 
gestão metropolitana. Nesse sentido, a importância da gestão metropolitana se dá por um 
desenho institucional que garanta a qualidade da gestão e da governança metropolitana. 
Por isso, a proposta de revisão da LCE no 69/2003 é essencial para tal consolidação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A RMGSL, instituída em 1989 pela Constituição Estadual, não conseguiu ter sua gestão 
metropolitana efetivada, ou seja, ter em sua legislação os arranjos institucionais necessários 
para a gestão compartilhada. Entretanto, esta questão se apresentou pontualmente ao 
longo desses anos, seja mediante sucessivas alterações na legislação (LCE no 38/1998; 
LCE no 69/2003; e PLC no 10/2011), seja por meio de seminários e fóruns de iniciativa 
da sociedade civil organizada, seja pela criação de órgãos específicos para a discussão das 
questões metropolitanas.
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A legislação vigente (LCE no 69/2003) não é suficiente para a efetivação dos arranjos 
institucionais da gestão metropolitana. Isto é observado por todos os agentes envolvidos 
na articulação para a implantação da gestão, o que já sinaliza para a prioridade em 
reformular a lei, passo fundamental para a materialização de um modelo de gestão 
compartilhada.

O agravamento dos problemas comuns aos municípios da região acentua a 
necessidade de uma gestão compartilhada, o que também é percebido por muitos dos 
gestores que não entendem o porquê de esta implantação ser tão postergada. A verdade é 
que para a sua consolidação os entraves não perpassam apenas por questões burocráticas, 
no sentido de propositura de leis, mas também pela falta de entendimento na construção 
do processo no sentido teórico, ou melhor, conceitual, que dá todo o suporte técnico para 
a implantação e a consolidação da gestão de uma RM. Sem este embasamento teórico, 
a discussão continuará esvaziada, ficando apenas no plano da intenção.

Há na atualidade um cenário favorável para a implantação da gestão pública 
compartilhada e democrática da RMGSL, o que é percebido pelos seguintes aspectos: 
retomada das discussões pela Câmara Municipal de São Luís; criação de uma secretaria 
adjunta estadual específica para tratar das questões metropolitanas; aparente interesse 
dos novos prefeitos em colaborar com a implantação; a iminente aprovação do PLC 
no 10/2011; e as recentes articulações entre este conjunto institucional responsável 
diretamente pela RMGSL. 

A provável implantação da gestão metropolitana possibilitará expectativas em 
relação a suas ações que devem contemplar as especificidades socioeconômicas, políticas 
e ambientais do território que compreende a RMGSL, o que provavelmente poderá ser 
visto na melhoria da qualidade de vida do cidadão metropolitano.
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