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RESUMO

Este estudo de dedicou ao tema “Região Metropolitana” (RM), tendo como
universo ilustrativo as experiências baianas e as propostas que foram apresentadas
inerentes a criação da RM do Sul da Bahia. Neste último caso destacou-se seus
recortes (municípios participantes), pontos convergentes e divergentes quanto a
legislação metropolitana, conforme pesquisa bibliográfica. Apresenta os arranjos
institucionais de gestão no Brasil, o seu status, como se apresentam e as suas
implicações no tocante à governança das RMs, traz esses arranjos à luz do Estatuto
da Metrópole, que passa a ser o Marco Regulatório das RMs desde da sua
concepção ao seu pleno funcionamento. Considera a importância do Estatuto da
Metrópole na construção dos arranjos institucionais de gestão da RM do sul da
Bahia e os seus desafios concernentes a sua concepção e em especial a sua
gestão. Um olhar desafiador ao Consórcio Público como um dos instrumentos de
governança da RMSB, dado a sua capacidade de execução das políticas públicas
de natureza interfederativa, com envolvimento dos entes União, Estado Membro,
Distrito Federal e Município.
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1 INTRODUÇÃO

A Mesorregião sul baiana, especialmente a Microrregião Ilhéus-Itabuna, teve,
no passado, uma economia de base primária com destaque para a lavoura do
cacau, responsável pelo surgimento de vilas, hoje transformadas em cidades. A
economia cacaueira irrigava também os centros urbanos.
Com a forte crise pela qual passa a produção de cacau a partir de fins dos
anos 1980, começa a transformação econômica regional de economia primária para
uma economia terciária. A expansão da economia terciária a partir da microrregião
Ilhéus-Itabuna, movidas pelo comércio, saúde, educação e turismo, vetores
econômicos

de

característica

urbano,

faz

surgir

as

primeiras

evidências

metropolitanas, especialmente nas ligações diversas entre as principais cidades da
microrregião em estudo neste paper - Ilhéus e Itabuna.
Mira (2013, p. 80) destaca a relação interdependente entre as duas cidades.
Os 25 km que as separam têm um elevado grau de urbanização. Os bairros
ilheenses “Banco da Vitória” e “Salobrinho”, o campus da UESC, a sede regional da
CEPLAC e diversos empreendimentos econômicos privados estão todos localizados
na rodovia que as liga, denotando alto grau de conurbação entre as cidades.
Este cenário tem demandado atenção de organizações regionais, como
Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc),
Universidade

Estadual

de

Santa

Cruz

(Uesc),

Bahiagás,

Secretaria

de

Desenvolvimento Urbano da Bahia (SEDUR), Prefeitura Municipal de Itabuna e a
Prefeitura Municipal de Ilhéus. Estas organizações promoveram seminários no ano
de 2013 voltados à discussão da criação de uma região metropolitana no sul da
Bahia. Foram apresentadas a contextualização, condicionalidades para a instituição
de regiões metropolitana e aglomerações urbanas, caracterização do Território de
Identidade Litoral Sul e da região de Ilhéus e Itabuna, definindo os critérios e
parâmetros para a delimitação e sugestões do seu recorte.
A partir da criação da Região Metropolitana do Sul da Bahia, somado aos
elementos que configuram e oportunizam a sua criação da RM. Se justifica por
discutir elementos endógenos e exógenos que norteiam e influenciam direta ou
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indiretamente a governança, processo que gera grande expectativa e que
representa o principal nó das RMs no Brasil, que ora, tentam desatar através do
Estatuto da Metrópole.
Diante do exposto, o presente trabalho, busca apresentar os desafios
institucionais à governança da região metropolitana do Sul da Bahia sob a égide do
Estatuto da Metrópole.
O conceito de governança,
Segundo Melo (apud SANTOS, 1997, p. 341): “refere-se ao modus operandi
das políticas governamentais – que inclui, dentre outras, questões ao formato
político-institucional do processo decisório, à definição do mix apropriado de
ferramentas de políticas e ao alcance geral dos programas”. Como bem
salienta Santos (1997, p. 341).

O conceito (de governança) não se restringe, contudo, aos aspectos
gerenciais e administrativo do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do
aparelho de Estado, mas sim a governança referente a “padrões de articulação e
cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e
regulam transações dentro e através das fronteiras econômicas”.
Metodologicamente o artigo utiliza de pesquisa bibliográfica,
Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o
levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros,
revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer
com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito
sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas
pesquisas ou na manipulação de suas informações. Ela pode ser
considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica
(MARCONI E LAKATOS, 1992, p. 43-44).

Ainda na pesquisa bibliográfica, considerou-se o arcabouço legal relacionado
ao tema.

2 REGIÃO METROPOLITANA NO BRASIL

O surgimento do processo de metropolização no Brasil se dá através da
iniciativa do governo gaúcho, que em 1968 na cidade de Porto Alegre cria a primeira
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região metropolitana composta por 13 municípios. Mas é somente em 1973 através
da Lei Federal (14/1973 e 20/1974), que a mesma é considerada pelo Governo
Federal como RM, quando outras sete regiões são implantadas no Brasil: Belém,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. Em 1974 cria-se a RM do Rio
de Janeiro.
As RMs instituídas no período do regime militar tinham como objetivo
promover o planejamento integrado e a prestação de serviços comuns de interesse
metropolitano, assim como a centralização e o controle do território por parte do
governo federal (SOUZA, 2008).
Na década de 1970 as RMs, mesmo que se configurassem espaços
metropolitanos, eram RMs que tinham em sua matriz institucional o viés de
promoção de desenvolvimento regional. Movidas pelos incentivos que as
impulsaram a condição de polos regionais e nacionais, essas cidades em rede que
tiveram tratamento prioritário em detrimento das demais, cumpriram o seu papel
desenvolvimentista (SOUZA, 2008). No Brasil existem hoje mais 60 Regiões
Metropolitanas constituídas por Leis Federais e Estaduais.
No Brasil, cabe a cada Estado-membro, segundo a Constituição Federal de
1988 (BRASIL, 1988), definir os critérios específicos para instituição da RMs, bem
como para a sua gestão, que tem como finalidade de integrar a organização,
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum dos municípios,
gerindo-as a partir de uma perspectiva regional.
A constituição do Estado de Minas Gerais, no seu artigo 45, define de forma
bastante elucidativa a ideia de RM:
“Considera-se região metropolitana o conjunto de Municípios limítrofes que
apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade do tecido urbano e
de complementaridade de funções urbanas, que tenha como núcleo a
capital do Estado ou metrópole regional e que exija planejamento integrado
e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes”.

O Estatuto da Metrópole Lei de no. 13.089/2015, expressa em seu Art. 2º, V,
que:
“metrópole [é um] espaço urbano com continuidade territorial que, em
razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem
influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a
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área de influência de uma capital regional, conforme os critérios
adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística IBGE”.

O respectivo Estatuto entende por Aglomeração Urbana (AU), conforme seu
Art. 2º, I, uma “...unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois)
ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e
integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas”.
As constituições estaduais como apresentado neste trabalho conceituam e
definem os seus critérios de acolhimento de uma RM, em consonância com a
Constituição Federal, sob a sua égide. Fica claro a necessidade da integração dos
entes envolvidos, para que de fato haja uma governança com equidade,
envolvimento e compromisso das partes.
Tais questões tomam relevância no Brasil contemporâneo porque seu espaço
urbano vem se configurando em um recorte complexo com o aumento da população
urbana, em especial nas grandes metrópoles, irradiando para sua periferia e cidades
do entorno, as ações produzidas pela unidade municipal. O que dificulta a geração
de efeitos que a política pública precisa atingir. Uma das questões mais complexas
neste sentido diz respeito às ações regionais inter-federativas. A reforma de Estado,
preconizada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que resulta na
autonomia municipal orientando os modelos de gestão das políticas públicas, deixou
importantes lacunas na instituição das Regiões Metropolitanas, por estas RMs não
possuírem uma legislação própria capaz de nortear a governança. O Estatuto da
Metrópole, sancionado pela Presidente da República no dia 12 de janeiro de 2015,
tem como desafio o preenchimento dessa lacuna legal.
IPEA (2013, p.15) define notas metodológicas para a tipologia de gestão e
governança metropolitanas, com foco nas duas principais perspectivas analíticas do
projeto: o sistema de gestão metropolitano; institucionalização e a articulação de
entes e atores para governança da RM. Para o debate quanto à institucionalização
de um sistema de gestão metropolitano, foram analisados os elementos no âmbito
dos arranjos institucionais das RMs: as instâncias pela gestão das RMs; fundos para
financiamento específico de ações das RMs; conselhos consultivo e deliberativo;
programas nos orçamentos estaduais; e instrumentos de planejamento.
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Quanto às articulações institucionais e dos agentes e atores para a
governança metropolitana, o referido estudo buscou identificar os elementos de
governança capaz de responder aos anseios de gerir com eficiência e eficácia a RM,
apontando: os consórcios públicos municípios e/ou estado; articulações específicas
para a gestão das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs); câmaras
técnicas, notadamente no âmbito dos conselhos metropolitanos; associações de
municípios; Parcerias Público-Privado (PPPs); conselhos setoriais; conferências e
comitês com atuação no âmbito metropolitano, como instrumentos utilizados nessa
condução de gestão . Com destaque para o Consórcio Público amparado pela Lei
Federal nº. 11.107/2005 e as PPPs amparado pela Lei Federal nº. 11.079/2004
(2013, pp.16-17).
Ainda IPEA (2013) cita que as 15 maiores e mais importantes regiões
metropolitanas no Brasil têm dificuldades na utilização dos mecanismos de gestão.
Apenas 47% contam com instância exclusiva de gestão; apesar de a maioria, 80%,
ter conselho deliberativo instituído legalmente; 73% possuem fundo legalmente
instituído, porém 60% destes fundos nunca foram alimentados, mas apenas 33%
prevê a participação da sociedade civil; e dois terços não tiveram reunião no último
ano e somente um terço possuem ou estão elaborando os seus planos
metropolitanos (p. 22).
Continuando a tratar das fragilidades na governança, Ipea (2013) entende que
as RMs será bem sucedidas à medida que os espaços metropolitanos a elas
associadas continuam a ser os mais importantes do país, seja em termos
demográficos, seja em termos do Produto Interno Bruto (PIB).

3. EXPERIÊNCIAS DE REGIÃO METROPOLITANA NA BAHIA

A Região Metropolitana surge na Bahia a partir da década 1970 com a RM de
Salvador (RMS), através do decreto de Lei Complementar nº. 14 de 1973,
explicitado no art. 164. A composição atual da RMS inclui, além deste, os seguintes
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municípios: Camaçari, Candeias, Dias D´ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de
Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do
Passé, Simões Filho e Vera Cruz
A criação da referida RM sob a égide do regime militar, trazendo consigo
características como centralização política, tecnocracia e ausência de participação
social, fatores controversos, que poderiam levar ao fracasso da política
metropolitana, porém, foram compensados com políticas públicas de investimentos
em infraestrutura e incentivos à instalação de parques industriais que irrigavam o
crescimento das cidades metrópoles em detrimento de outras regiões do estado.
Neste período foi criado o Fundo Metropolitano pela Lei de nº 3.103/1973;
criação dos conselhos consultivos e deliberativos da RM pela Lei Estadual de nº.
3.192/1973; criação da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Salvador (Conder) pela Lei Delegada de nº. 8/1974 e regulamentação do Fundo
Metropolitano pelo Decreto de nº. 119/1978, que constitui o escopo do Marco Legal
do Sistema Gestor da RM de Salvador.
Segundo a Constituição do Estado da Bahia, de acordo com o Art. 6º, o
Estado divide-se em Municípios, unidades político-administrativas autônomas, e,
para fins administrativos, mediante lei complementar, em regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum.
No Estado da Bahia os conceitos e critérios estão em fase de construção,
devendo ser estabelecidas em lei para orientar a institucionalização de novas
Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas.
Depois de 38 anos, o Estado da Bahia cria a sua segunda Região
Metropolitana – a de Feira de Santana –, através da Lei Complementar de nº. 35 de
06 de julho de 2011, composta incialmente por seis municípios: Amélia Rodrigues,
Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São Gonçalo dos
Campos e Tanquinhos, que fazem parte da primeira fase, na segunda fase deste,
serão incorporados os municípios de: Anguera, Antônio Cardoso, Candeal, Coração
de Maria, Ipecaetá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra
Preta, totalizando 15 cidades.
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A RM de Feira de Santana tem no Município que leva o seu nome o maior PIB
dentre aqueles que a compõem, gerando um empoderamento econômico e político
deste, que precisa ser trabalhado em equidade com os demais, para que haja uma
gestão metropolitana eficaz. Essa desigualdade, expressa em 87,6% do PIB de
Feira de Santana dentro do recorte metropolitano, repercute na condução da gestão
metropolitana, (SEI, 2012).
Em 2015 há duas novas Regiões Metropolitanas em discussão na Bahia, a de
Vitória da Conquista e a do Sul da Bahia. Uma vez aprovadas, a Bahia, mesmo com
04 RMs, continuaria a ter um número bem menor que os Estados do Sul com 20
RMs e do Sudeste do Brasil com 09 RMs. Tais regiões perceberam a necessidade
de constituição das RMs e AUs no seu território, não só pela sua maior conurbação
urbana, construídas a partir dos seus polos metropolitanos estimulados pelas
economias secundaria e terciaria, mas também pelas condições de desenvolvimento
das políticas públicas favoráveis ao exercício das funções públicas de interesses
comuns (FPIC), permitindo a dinamização das ações compartilhadas.

4. REGIÃO METROPOLITANA NO SUL DA BAHIA

4.1 Histórico e Contexto

A tentativa da criação da Região Metropolitana do Sul da Bahia, vem desde
de 1989, com a iniciativa dos deputados Daniel Gomes e Antônio Menezes, de criar
a Região Metropolitana de Itabuna, que foi incluída na Constituição do Estado da
Bahia, no seu Art. 61º. “determina a instituição da Região Metropolitana de Itabuna”,
entretanto não define as referências das bases técnicas que foram utilizadas para a
instituição desta RM e da sua delimitação, não se concretizando. Em 2011, é
publicada a Indicação de nº. 18.466/2011 (ALBA, 2011a) se referindo ao Projeto de
Lei de Criação da Região Metropolitana do Cacau, de autoria do Deputado Coronel
Santana, abrangendo 27 municípios (Figura 01): Almadina, Arataca, Aurelino Leal,
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Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí,
Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Itapé, Itajú do Colônia, Itapitanga, Jussari,
Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e
Uruçuca, ou seja, o recorte do Território Litoral Sul, acrescido do município de
Ibirapitanga, a referida proposta também não se concretizou.

Figura 01 – Mapa da RM do Cacau PLC de № 18.466/2011
Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011ª

No mesmo ano são apresentado dois Projetos de Lei Complementar o de nº.
102/2011 (ALBA, 2011b), onde o Art. 1º cita: Fica criada a Região Metropolitana de
Itabuna - RMI, face ao que dispõe o art. 6º, 11, inciso XVI e artigo 70 da Constituição
Estadual, constituída pelo agrupamento dos municípios de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe,
Buerarema, Itapé, Uruçuca, Ibicaraí, Coaraci, Almadina, Floresta Azul, Aurelino Leal,
Ubaitaba, Ibirataia, Arataca, Jussari, Itapitanga, Gongogi, Santa Luzia, Santa Cruz
da Vitória, Ibirapitanga, Ibicuí, Itajú do Colônia, Mascote, Ubatã, Una, Firmino Alves,
Camacan, Nova Canaã, Itacaré, Barra do Rocha, Maraú e Dário Meira (Figura 2),
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.
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O Projeto de Lei de nº. 105/2011 (ALBA, 2011c), denominada Região
Metropolitana do Sul da Bahia Art. 1º - Fica criada a Região Metropolitana do Sul da
Bahia - RMSB, face ao que dispõe o art. 6º, 11, inciso XVI e artigo 70 da
Constituição Estadual, constituída pelo agrupamento dos 32 municípios citados na
PLC de nº. 102/2011 (ALBA, 2011b), a única diferença entre os dois Projetos de Lei
Complementar é a denominação, ou seja, a PLC 102/2011 Região Metropolitana de
Itabuna – RMI (Figura 2) e o PLC 105/2011 a Região Metropolitana do Sul da Bahia
– RMSB (Figura 3).

Figura 02 – Mapa da RM de Itabuna PLC de № 102/2011
Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011b
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Figura 03 – Mapa da RM do Sul da Bahia PLC de № 105/2011
Fonte: Assembleia Legislativa da Bahia –ALBA, 2011c

Em REGIÃO METROPOLITA DO SUL DA BAHIA: UMA PROPOSTA (2013.P
23), estudo específico sobre a RM do Sul da Bahia utiliza como critério para
definição do recorte territorial a distância máxima das sedes dos municípios em
torno da cidade de Itabuna de 50 km, compreendendo 10 municípios: Barro Preto;
Buerarema; Floresta Azul; Ibicaraí; Ilhéus; Itabuna; Itajuípe; Itapé; São José da
Vitória e Uruçuca. Podendo ser ampliada para os municípios de Almadina, berço do
Rio Almada e Itacaré pela expansão turística regional.
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Figura 04 – Mapa da Proposta Pedrão/2013
Fonte: Região Metropolitana Sul da Baia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur (2013)

REGIÃO METROPOLITA DO SUL DA BAHIA: UMA PROPOSTA (2013. P.73)
adota o seguinte conceito para RM:
Uma Aglomeração Urbana compreendida por agrupamento de municípios
limítrofes, polarizado por uma metrópole ou polo de influência regional, e
com significativos fluxos diários intermunicipais para integrar a organização,
o planejamento e gestão de funções públicas de interesse comum, e
servindo como instrumento de desenvolvimento do estado.

No mesmo estudo apresenta a definição e delimitação territorial para a RM
Sul da Bahia, que constam de nove critérios: municípios limítrofes; taxa de
urbanização; posição do núcleo central na rede urbana; movimento pendular fluxos
Intermunicipais; existência de funções públicas de interesse comum metropolitano;
população; emprego nos setores secundário e terciário; ocorrência ou tendência.
REGIÃO METROPOLITA DO SUL DA BAHIA: UMA PROPOSTA (2013.
P.105), define o recorte de uma provável Região Metropolitana do Litoral Sul “Os
territórios de Identidade são conceituados no Decreto 12.354, de 25.08 no seu § 1º Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal formado
de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, reconhecido
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pela sua população como o espaço historicamente construído ao qual pertence, com
identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial, no Estado da
Bahia são 27 Territórios, dentre esses o do Litoral Sul da Bahia“:
De acordo com análise de todos os critérios expostos acima, chegou-se a
uma regionalização de uma provável Região Metropolitana do Litoral Sul
integrada por Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Uruçuca, Buerarema, Ibicaraí, Barro
Preto e Coaraci. [...]. Ressalvamos que os municípios de Almadina, Itapé e
Itacaré podem integrar a Região Metropolitana dadas às fortes vinculações
ambientais (presença de mananciais) e econômicas (atividades turísticas)
que possuem.

Figura 05 – Mapa da Proposta Sedur/2013
Fonte: Região Metropolitana Sul da Baia: Uma Proposta – Bahiagás/Sedur (2013)

Os estudos apresentados por Cruz (2013) revela a necessidade da
implantação da RM Sul da Bahia, definindo-a como uma região metropolitana
estratégica.
É nesse contexto que a Região Metropolitana Sul precisa ser vista como
estratégia urbana para consolidar o contexto regional através da FIOL, do
novo aeroporto e do Porto Sul. O Porto, [...] gerador de atividades e de
empresas de logística. [...]. Todo esse complexo socioeconômico requer
apoio das cidades. Para acolher populações, com a oferta habitacional e de
serviços urbanos de qualidade, para atrair empresas e serviços modernos,
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[...]. A aglomeração urbana existente é a base dessa estratégia
metropolitana [...]. (CRUZ, 2014, p.4)

Figura 06 – Proposta da RM Sul da Bahia
Fonte: CRUZ (2014)

O autor, parte do viés logístico, para definir o recorte territorial da RM Sul da
Bahia, criando um pêndulo com base na cidade de Itabuna com movimentos nas
BRs 101, 415 e BA 262, definido o território, considerada nesta proposta o
agrupamento de municípios pertencentes às seguintes cidades: Barro Preto,
Buerarema, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Itapé e Uruçuca. O
fortalecimento do parâmetro “logístico” se deve à expectativa sobre as instalações
dos elementos que compõem, tais como: o Complexo Intermodal Porto Sul: o Porto
e Retroporto, a Ferrovia Oeste-Leste, o aeroporto Internacional de Ilhéus, a
duplicação da BR 101 (km 500), o anel de contorno de Ilhéus, a duplicação da BR
415 (trecho Ilhéus- Itabuna), juntos e interligados compõe um forte propulsor
logístico.
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Figura 07 – Proposta da RM Sul da Bahia
Fonte: Elaboração própria

O modelo proposto por Cruz (2014), traz no seu recorte 9 municípios e todos
eles justificado a sua participação, que seja pela sua proximidade direta com núcleo
Ilhéus-Itabuna e ou pertencentes aos eixos rodoviários BRS 101 e 415 e BA 262,
justificados pelos investimentos do Complexo Intermodal. Com base nela, propõese, neste paper, que a proposta ideal corresponde àquela apresentada na Figura 7.
Tal proposta inclui as cidades de Itacaré e Una, formando um novo recorte composto
por 11 municípios. A inclusão desses dois municípios se justifica por terem vetores
econômicos afins ou não. Caso do turismo, atividade que deve gerar mais ligações
entre estes municípios e Ilhéus a partir da instalação do novo aeroporto.
A proposta em destaque está de acordo com o conceito de RM, apresentado
pela SEDUR (2013. P.73) “[...] agrupamento de municípios limítrofes, polarizado por
uma metrópole [...] fluxos diários intermunicipais para integrar a organização, [...]
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servindo como instrumento de desenvolvimento do estado”. O crescimento via a
construção de um Trade Turístico Metropolitano potencializará ainda mais o
potencial turístico regional.
Segundo DPEE/SUINVEST (2012) apud Mira (2013, p. 166), “Ilhéus, Itabuna
e Itacaré, municípios que se destacam na Costa do Cacau, abrigam respectivamente
398, 327 e 131 empreendimentos formais contidos nas atividades características do
turismo”.
Ilhéus e Itacaré com destaque no turismo de lazer, somado a Una, onde está
localizado um dos maiores resort do Brasil “Hotel Transamérica Ilha de
Comandatuba”, que dispõe de seu próprio aeroporto e Itabuna com o Turismo de
Saúde e Educação, tem neste segmento uma forte vocação, que será intensificada
com a implantação de equipamentos relevantes, a exemplo do aeroporto
Internacional, duplicação da BR 415 e 101 e a Ponte de Ilhéus-Pontal.

5. CONCEITO E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS
RMS

No Brasil, a institucionalização de um sistema de gestão metropolitano,
apresentam alguns elementos, tais como: instâncias responsáveis pela gestão da
RM; fundo para financiamentos específicos de ações da RM; conselho consultivo e
deliberativo; programa nos orçamentos estaduais e instrumentos de planejamento. O
Consórcio Público entre municípios e estado, destaca pela capacidade de execução
e gestão das atividades em comum, pertinentes aos municípios do arranjo
metropolitano.
O estudo divulgado pelo IPEA (2013), com base em 15 RMs pesquisadas em
junho de 2013, apresenta os resultados da Tabela 01:

Tabela 01
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Caraterísticas do sistema de gestão institucionalizado nas quinze RMs (jun.
2013). (Em %)
Elementos presentes no arranjo e/ou nas articulações para governança metropolitana

(%)

Instância para gestão exclusiva da RM

47%

Fundo instituído por lei/decreto

73%

Fundo instituído por lei/decreto, mas nunca alimentado

60%

Fundo instituído por lei/decreto, alimentado apenas para ações de planejamento e gestão
Fundo instituído por lei/decreto, alimentado para ações de planejamento, gestão execução de intervenções físicas
e projetos

33%

Conselho deliberativo instituído por lei/decreto

80%

Conselho deliberativo instituído por lei/decreto com participação da sociedade civil

33%

Não há registro de reunião do conselho deliberativo no último ano

67%

Conselho consultivo instituído por lei/decreto

40%

Não há registro de reunião do conselho consultivo no último ano

67%

Há programas específicos para a RM nos orçamentos/PPA s (2008-2011 e 2012-2015)

87%

Há plano de desenvolvimento metropolitano elaborado ou em elaboração

33%

Há articulações para governança metropolitana

93%

7%

Fonte: IPEA, 2013. pp. 21-22.

A pesquisa apresentou que os elementos legalistas destacam-se mais do que
elementos de governança (deliberativo, consultivo e financeiro), mas mesmo assim
quando da necessidade de funcionalidade destes, somados a outros elementos que
atuam diretamente na governança metropolitana, as RMs apresentam um baixo
índice, caracterizando fragilidade de institucionalização.
Os fundos destinados para planejamento, gestão e execução de intervenções
físicas e projetos, são poucos alimentados, somente em 7% deste, o que representa
dizer que a ausência destes elementos de planejamentos repercute na estratégia de
desenvolvimento de ações compartilhadas entre os entes (União, Estado e
municípios) de forma integrada, descaracterizando uma das motivações de melhor
utilização do escopo e escala obtidas pelas políticas das RM e AU. Esse mesmo
fator negativo, repercute também no fundo alimentado apenas para ações de
planejamento e gestão, com 33% de positivação.
Vale salientar, que esses fundos movimentam a espinha dorsal das
estratégias, planejamento, gestão e execução das atividades Metropolitanas, a não
obtenção desses recursos, inviabiliza de certa forma a condução das atividades,
tornando-as RMs e AUs com baixa expressão do arranjo institucional.

18

Os elementos presentes na articulação para a governança metropolitana,
conforme apresentado na tabela 01 deste, retrata o baixo cumprimento do objetivo
fundamental das RMs e AUs, que é o pleno exercício das funções públicas de
interesse comum (FPIC), o que se espera ser corrigido a partir do Estatuto da
Metrópole.
Já na disposições preliminares, clarifica o seu objetivo:
“Art. 1o Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes
gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de
interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas
instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento
urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e
critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos
XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3 do art. 25 e no art. 182 da
Constituição Federal.”

No seu artigo 2º, recepciona importantes elementos de governança
interfederativa, dando-lhes definição legal e passam a ser institutos jurídicos, além
de categorias teóricas. Vale destacar a função Púbica de interesse comum; gestão
plena; governança interfederativa e o plano de desenvolvimento urbano integrado,
este último recebe destaque e é descrito em no art.10º, 11º e 13º e, exigido o seu
cumprimento no art. 21º, Ia da Lei 13.089/15. Com a concepção jurídica dos
elementos de governança e a exigência do seu cumprimento a todos os entes
federados envolvidos/pertencentes às RMs e AUs, o que se espera é consolidação
positiva dos arranjos.
No Capítulo IV, dos Instrumentos de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI), a lei apresenta os seus instrumentos para a efetivação, são eles: o próprio
PDUI, planos setoriais interfederativos, fundos públicos, operações urbanas
consorciadas interfederativa, zonas de aplicação compartilhada dos instrumentos
urbanísticos previsto na Lei no. 10.257/01, consórcio público previsto na Lei de no.
11.107/05, convênios de cooperação, contratos de gestão, parcerias público
privadas interfederativas.
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), conforme o art. 12º da
Lei de no. 13.089/15, institui o mesmo sistema participativo aplicável aos Planos
Diretores, assegurando a efetiva participação popular em escala regionalmetropolitana e insere expressamente o envolvimento do Ministério Público na
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elaboração e acompanhamento do respectivo Plano, conforme art. 12º, § 2º, III, Lei
de no. 13089/15. Se espera que o PDUI, deixe de ser um documento exigível
apenas do ponto de vista legal, para ser de fato um produto de construção coletiva,
participativa, pactuada e norteadora, portanto o principal farol estratégico e luz de
planejamento dos entes pertencentes às RMs e AUs, nas ações comuns à gestão
metropolitana. O PDUI configura-se na condição sine qua non para o apoio da
União às ações de desenvolvimento integrado.
A Gestão Plena, passa a ser necessária para que haja condução autônoma
dos elementos de governança, tendo como elemento clarificador de definição real
dos papeis os arranjos apresentados no Capítulo IV do Estatuto da Metrópole, e no
seu artigo 21º, confere responsabilidade aos entes participantes.
Art. 21. Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei n 8.429, de
2 de junho de 1992: I - o governador ou agente público que atue na estrutura
de governança interfederativa que deixar de tomar as providências
necessárias para: a) garantir o cumprimento do disposto no caput do art. 10
desta Lei, no prazo de 3 (três) anos da instituição da região metropolitana ou
da aglomeração urbana mediante lei complementar estadual; b) elaborar e
aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvimento urbano
integrado das regiões metropolitanas ou das aglomerações urbanas
instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei mediante lei
complementar estadual; II - o prefeito que deixar de tomar as providências
necessárias para garantir o cumprimento do disposto no § 3 do art. 10 desta
Lei, no prazo de 3 (três) anos da aprovação do plano de desenvolvimento
integrado mediante lei estadual.

O ponto inovador trazido pela respectiva lei, refere-se ao envolvimento do
governo estadual, não só mais na concepção das RMs e AUs, mas também
legalmente comprometido com o planejamento urbano, inclusive sob pena de sofrer
sanção direta na pessoa do Chefe do Poder Executivo ou de seu representante
constituído para tal função, cabendo ao Ministério Público (MP) ao lado da
sociedade o controle e a fiscalização.
Cabe entretanto, de acordo com o Capítulo IV do Estatuto da Metrópole, ao
Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU) a

coordenação a

implementação da Lei, assegurando a participação da sociedade civil (art.20). Se
soma, um sub sistema de planejamento e informações metropolitanas que reunirá
dados estatísticos,

ambientais, cartográficos,

planejamento, a gestão e a execução das FPICs.

geológicos

e outros para

o
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6. A REGIÃO METROPOLITANA DO SUL DA BAHIA: sob a égide do Estatuto da
Metrópole (Lei 13.089/2015)

A proposta de arranjo apresentado por Cruz (2013), segue os elementos
constitucionais da CF/88, somando a apresentação de um anteprojeto de Leis
Uniformes estabelecendo o Estatuto da entidade gestora da RM-Sul, que pode ser o
Consórcio Público Metropolitano, incluindo a sua Secretaria Executiva e o Fundo
Contábil Metropolitano; e Plano de Ação para a implementação do Sistema Gestor
Metropolitano da RM-Sul da Bahia.
Proposta

de

arranjo

apresentadas

por

Pedrão

(2013)

em

Região

Metropolitana do Sul da Bahia: Uma Proposta, para uma RM do Sul da Bahia indica
uma agenda para o desenvolvimento da região, visando consolidar a entidade da
RM mediante uma política urbana-regional: mobilização institucional dos municípios
em torno do projeto de interesse comum, como os aterros sanitários e terminal
rodoviário; elaboração de um plano preliminar de desenvolvimento regional, para
ordenar usos de recursos disponíveis e estabelecer uma política de captação de
recursos; política educativa objetivando uma percepção “una", evitando o abismo
entre as políticas federais, estaduais e municipais; desenvolvimento de uma política
de ciência e tecnologia no Sul do Estado mediante um acordo com as universidades
públicas com algumas metas em biotecnologia, uso alternativo de energia
complementar e pesquisa sobre alimentos; articulação dos projetos de água potável;
articulação dos projetos de lixo; rede de terminais regionais de transporte; projeto do
centro universitário de ciências e tecnologia e estudo básico de opções de
planejamento de energia com pré-projeto em aproveitamento de biomassa.
Porém, com advento do Estatuto da Metrópole normativamente, os arranjos
institucionais propostos para a gestão as RM Sul da Bahia devem seguir o que está
expresso na Lei de no. 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole, em especial, o seu
Capítulo IV - DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
INTEGRADO, em que reza no seu art. 9º, I – plano de desenvolvimento urbano
integrado; II – planos setoriais interfederativos; III – fundos públicos; IV – operações
urbanas consorciadas interfederativas; V – zonas para aplicação compartilhada dos
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instrumentos urbanísticos; VI – consórcios públicos; VII – convênios de cooperação;
VIII – contratos de gestão; IX – compensação por serviços ambientais ou outros
serviços prestados pelo Município à unidade territorial urbana, conforme o inciso VII
do caput do art. 7o desta Lei; X – parcerias público-privadas interfederativas.
Umas das dificuldades relacionadas a boa governança da RMSB refere-se às
decisões individuais dos governantes. Asmar (2014), referindo-se ao sul da Bahia,
cunha o termo “Cavalete Cultural” baseado nas seguintes bases: o individualismo, o
conformismo, o imediatismo e o utilitarismo. O referido autor, entende que a criação
da RMSB: romperia com o individualismo, pois passaria a ter uma visão
metropolitana, coletiva com ações sistêmicas do todo; rompe com o conformismo,
pois a sua criação já aponta para um novo momento e modelo de oportunidades;
rompe com o imediatismo através do planejamento estratégico e ferramentas afins,
que leva a ações de curto, médio e longo prazo e rompe com utilitarismo através de
ações estratégicas intermunicipal na composição metropolitana dos espaços,
equipamentos e investimentos. Porém, é preciso consolidar o sistema de gestão
institucionalizado, através do arcabouço legal, ou seja, utilização dos elementos que
estão postos no Estatuto da Metrópole.
Os desafios institucionais inerentes a qualquer processo como este exigem
cuidados. Afinal, a criação da RMSB, por si só, não dará as respostas esperadas
pela comunidade regional. Criar a RMSB pode ser uma ação meramente política,
deixando de atender os desafios mais inerentes às aglomerações urbanas, como
transporte público, abastecimento de água, esgotamento e saneamento, coleta e
destino de resíduos sólidos, segurança e saúde, que exigem a atuação conjunta dos
municípios e as demais instâncias de governo, com a participação efetiva da
sociedade. Alguns desses desafios podem ser resolvidos através de políticas
federais e/ou estaduais, algumas, inclusive, envolvendo o Consórcio Público como
instrumento executivo, capaz de utilizar-se de um escopo para ganhar escala, a
exemplo dos Resíduos Sólidos e Saúde.
O Capítulo IV do Estatuto da Metrópole, traz consigo os elementos
necessários para o desenvolvimento urbano integrado, a seguir:
Art. 9o Sem prejuízo da lista apresentada no art. 4o da Lei no 10.257, de 10
de julho 2001, no desenvolvimento urbano integrado de regiões
metropolitanas e de aglomerações urbanas serão utilizados, entre outros, os
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seguintes instrumentos: I – plano de desenvolvimento urbano integrado; II –
planos setoriais interfederativos; III – fundos públicos; IV – operações urbanas
consorciadas interfederativas; V – zonas para aplicação compartilhada dos
instrumentos urbanísticos previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001;
VI – consórcios públicos, observada a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005;
VII – convênios de cooperação; VIII – contratos de gestão; IX – compensação
por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à
unidade territorial urbana, conforme o inciso VII do caput do art. 7o desta Lei;
X – parcerias público privadas interfederativas.
Art. 10. As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão com
plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual.
§ 1o Respeitadas as disposições do plano previsto no caput deste artigo,
poderão ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas
públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana.
2o A elaboração do plano previsto no caput deste artigo não exime o
Município integrante da região metropolitana ou aglomeração urbana da
formulação do respectivo plano diretor, nos termos do § 1o do art. 182 da
Constituição Federal e da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001.
§ 3o Nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas
mediante lei complementar estadual, o Município deverá compatibilizar seu
plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade
territorial urbana.
§ 4o O plano previsto no caput deste artigo será elaborado no âmbito da
estrutura de governança interfederativa e aprovado pela instância colegiada
deliberativa a que se refere o inciso II do caput do art. 8º desta Lei, antes do
envio à respectiva assembleia legislativa estadual.

A obrigatoriedade dos entes que compõem a RMSB em utilizar os elementos
propostos pelo Estatuto, permitirá o funcionamento compartilhado da gestão,
resultando no aprimoramento da sua governança.

6.1 O Consórcio Público como um dos instrumentos de governança da RMSB

Uma novidade a destacar é a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe
sobre consórcios públicos. Não apenas a norma legal oferece o conforto jurídico
para as operações, mas sua regulamentação, através do Decreto nº 6.017, de 17 de
janeiro de 2007, dispõe que as transferências voluntárias dos órgãos entidades
federais se destinarão preferencialmente a estados, ao Distrito Federal e a
municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos
(OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2009, p. 15).
O Estatuto da Metrópole, traz no seu art. 9º, VI, o Consórcio Público como
instrumento de desenvolvimento urbano integrado, sinalizando a inclusão do estado
conforme prevê no seu § 3o “Serão estabelecidos em regulamento requisitos
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adicionais para o apoio da União à governança interfederativa, bem como para as
microrregiões e cidades referidas no § 1o do art. 1o desta Lei e para os consórcios
públicos constituídos para atuação em funções públicas de interesse comum no
campo do desenvolvimento urbano”.
O Consórcio Público na condição de instrumento de governança deve incluir o
estado como partícipe na gestão metropolitana, uma vez que a atual Lei dos
Consórcios admite a participação de todos os níveis de governo nos consórcios
públicos e o mesmo condiciona a participação da União em consórcios com os
municípios à presença do estado (OBSERVATÓRIO DAS METROPÓLES, 2009, p.
15).
É notória a importância do conjunto dos elementos de governança: funções
públicas de interesse comum (FPICs); às câmaras técnicas, notadamente no âmbito
dos conselhos metropolitanos; às associações de municípios; às parcerias públicoprivado (PPPs), sob a égide do Plano Diretor Metropolitano, porém cabe ao
Consórcio Público a função de execução das atividades e serviços comuns de
interesse metropolitano.
Um exemplo é o do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que deve sua
origem a fatores relacionados ao histórico local comum, relativo ao equilíbrio de
forças entre os municípios e existência de capital social (KLINK, 2001). Durante os
anos 1990 foram diversas as iniciativas na região do ABC no sentido de se
estabelecer uma gestão integrada de problemas comuns, ou nas palavras de Klink
(2008, p. 285), a construção de “novos consensos sem institucionalidade”. Mas
coube o Consórcio Público o papel de reconduzir a região do ABC no trilho da
governança metropolitana, executando atividades ora vacante por falta de um
instrumento capaz de transversalizar suas ações ao conjunto de municípios
pertencentes ao recorte metropolitano.
Porém, uma das características do consórcio público e da gestão associada
de serviços públicos é que são instrumentos de atuação conjunta de natureza
voluntária. O estabelecimento destes instrumentos de cooperação depende,
portanto, exclusivamente da vontade de cada ente da Federação que, cumpridas as
suas obrigações, pode sair do consórcio público ou da gestão associada no
momento que quiser. Assim,
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[...] os prefeitos atores fundamentais da dinâmica local e
intergovernamental, cada qual defendendo a autonomia de seu
município como se esta significasse um isolamento das demais
unidades da federação, ignorando que alguns problemas têm solução
apenas em âmbitos mais abrangentes como o microrregional,
estadual, ou mesmo federal. (ABRUCIO; Fernando Luiz;
FRANZESE, Cibele 2001, p. 7).

A fragilidade do Consórcio Público como instrumento de governança, está no
livre arbitro do gestor, na sua compreensão da importância da RM e dos elementos
que a compõe, que estão condicionante ao seu humor político, na sua leitura de
gestão compartilhada e na construção do todo em detrimento ao uno. A equidade
como elemento de equilíbrio de força, não poderá ser tratada como ponto de conflito,
em virtude da condição heterogênea dos municípios membros da RM, é um
exercício continuo de associativismo, que precisa ser trabalhado estrategicamente
para construção de uma RM com pleno exercício de governança.

7. CONCLUSÕES

O desafio da proposta da construção da RMSB a luz do Estatuto da
Metrópole, perpassa pela sua legitimidade funcional: como será definida a sua
metrópole, expresso no inciso VII, art. 2º “aglomeração urbana que configura uma
metrópole”, que tem como base a influência de uma capital regional, no caso em
estudo, de duas capitais Ilhéus-Itabuna, que tem o protagonismo de uma provável
RMSB. Levando em consideração municípios limítrofes; taxa de urbanização;
posição

do

núcleo

central

na

rede

urbana;

movimento

pendular

fluxos

Intermunicipais; existência de funções públicas de interesse comum metropolitano;
população; emprego nos setores secundário e terciário; ocorrência ou tendência. Os
elementos postos, se somam a uma nova perspectiva justificadas pelo Complexo
Intermodal, que tem no seu cerne a logística, portanto influências das BRs 101 e 415
e BA 262, como corredores principais, o aeroporto internacional permite garantir a
expansão do turismo, um forte vetor econômico. Conforme expresso no art. 1º do
Estatuto da Metrópole [...] regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas
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instituídas pelos Estados. Cabe portanto ao Estado da Bahia a instituição da RMSB,
com o seu recorte embasados nos elementos conceituais que define a RM.
Qual o recorte a ser escolhido e as justificativas técnicas que levaram a sua
escolha, ao longo deste trabalho, foram apresentadas algumas propostas, estudo já
realizado

de

forma

a

recepcioná-los

através

da

disposição

preliminares

apresentadas no respectivo estatuto, de forma a legitimá-los ou não, de acordo com
as normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros
instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a
ações que envolvam essa governança no campo do desenvolvimento urbano.
O Estatuto da Metrópole, passa a ter um papel fundamental quanto aos
elementos de governança necessário ao seu desenvolvimento, conforme expresso
no seu art. 9º.
Vale salientar, que as RMs instituídas sem a égide do Estatuto da Metrópole,
sofre um vazio quanto a sua governança. O Estatuto da Metrópole, tem como sua
principal força no seu capítulo IV – dos instrumentos de desenvolvimento urbano
integrado, que preconiza o conjunto de ações. É notória, a importância do conjunto
dos elementos de governança: funções públicas de interesse comum (FPICs), que
passam a funcionar como elemento executórios, mas também como ferramentas de
planejamento estratégico a exemplo do Art. 10. “As regiões metropolitanas e as
aglomerações urbanas deverão contar com plano de desenvolvimento urbano
integrado, aprovado mediante lei estadual”. Percebe que o conjunto de ações
integradas exigidas pelo estatuto, elevará a governança da futura metrópole à
condição de uma RM, capaz de quebrar os paradigmas, os seus cavaletes culturais,
a individualidade, que de certa forma é imponderada pela própria constituição de
1988, que dá aos municípios a sua total independência dentre os entes federativos,
permitindo-os, caso queira, a se ilhar nas suas dificuldades e soluções, em
detrimento ao todo. A nova RM irá nascer sob a égide do estatuto da metrópole,
recepcionando-o, de forma a construir com eficiência e eficácia os elementos
fundamentais a sua governança.
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