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RESUMO 

 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) é uma das poucas RMs no Brasil que 

possuem um sistema de governança do transporte público coletivo exercido de forma 

interfederativa. As instituições que coordenam, regulam e planejam o transporte coletivo 

– particularmente a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) e a 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) – são entidades de fato 

metropolitanas, como o próprio sistema o é. Um arranjo conhecido como Sistema 

Integrado de Transportes Coletivos Urbanos da Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos (SIT-RMTC) atende todo o território metropolitano por meio de uma rede 

unificada, que não conta com concorrência de serviços exclusivamente municipais, como 

na maioria das metrópoles brasileiras. 

Contudo, como ocorre com outras Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), 

em especial quando há um descasamento entre as dimensões urbana e administrativa, 

como é comum nas metrópoles, a governança dos Transportes Coletivos na RMG 

apresenta dificuldades, que em última instância, podem acarretar na fragmentação do 

sistema e na consequente municipalização da gestão e operação do mesmo. Tendo a 

CDTC e a CMTC como pontos de partida para analisar essa situação, e tomando como 

base a literatura multidisciplinar, discutimos as implicações e as dificuldades da 

governança metropolitana dos transportes coletivos no Brasil. A partir dessa leitura, e do 

aprendizado com o estudo das boas práticas de gestão metropolitana nacionais e 

estrangeiras (benchmarking), propomos medidas para aprimorar o arranjo de governança 

vigente, visando melhorar a qualidade e a eficiência do SIT-RMTC, bem como 

potencializar a atuação da CMTC. 

 

Palavras-chave: metrópole; governança metropolitana; gestão pública; transporte 

coletivo; mobilidade urbana; Região Metropolitana de Goiânia (RMG); federalismo; 

relações intergovernamentais; concessões. 

  



ABSTRACT 

 

The Transit in the Metropolitan Region of Goiânia (RMG) is one of the single 

experiences in Brazil with a formal metropolitan governance structure in place. Not only 

the entities that coordinate, regulate and plan Transit are metropolitan (supra municipal), 

namely Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) and Companhia 

Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), but also the transport network itself is 

fully integrated. The so-called Transit Integrated System of the Metropolitan Region of 

Goiânia (SIT-RMTC) serves the entire metropolitan area through a unified transit 

network that does not compete with municipal local networks as we see in most 

metropolis in Brazil. Despite the above, metropolitan governance of transport in RMG 

faces challenges similar to those verified in other metropolis (and with other metropolitan 

services), where urban and political structures and dynamics are not aligned. That creates 

tensions that could ultimately result in the fragmentation of SIT-RMTC and in the take-

over by municipal governments over services management and performance. 

In light of a multidisciplinary theory and based on the assessment of the current 

picture of CDTC and CMTC, this research discusses the consequences and challenges of 

metropolitan governance of public transport in Brazil. Based on that and on the analysis 

of national and international benchmarks, we suggest measures to improve the current 

metropolitan governance framework, with the purpose to enhance quality and efficiency 

of SIT-RMTC and to strengthen CMTC. 

 

Key-words: metropolitan region; metropolitan governance; public management; public 

transport; transit; urban mobility; Goiânia Metropolitan Region; federalism; 

intergovernmental relations; concessions 
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1. INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho é a análise do arranjo de governança pública da gestão do 

transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia (RMG), com o objetivo de propor 

recomendações para o aprimoramento do modelo existente. 

A pesquisa tinha como propósito inicial realizar um estudo de caráter aplicado a 

uma situação concreta de determinada organização pública, a Companhia Metropolitana 

de Transportes Coletivos (CMTC), empresa pública responsável pela gestão do transporte 

da RMG, cujo corpo societário é constituído pelos municípios membros dessa RM e pelo 

Estado de Goiás. 

O Termo de Referência1 elaborado em conjunto com a organização, previamente 

à realização da pesquisa, definiu o seguinte como problema a ser estudado: a CMTC não 

tem capacidade institucional para exercer plenamente suas atribuições, em especial o que 

diz respeito à regulação do serviço de transporte coletivo concedido a operadores 

privados. 

Embora essa situação possa ser interpretada apenas pela ótica organizacional, a 

partir da análise inicial do caso, surgiu a hipótese de que a capacidade institucional era 

significativamente constrangida por questões estruturais, que transcendem o âmbito 

organizacional. Essas questões estavam ligadas à alçada da governança metropolitana e, 

em última instância, ao próprio desenho do sistema de transporte coletivo metropolitano 

na RMG. 

Conforme apresentado no item 2.1.1, o conceito de governança de um assunto 

público implica na consideração de atores para além do campo do(s) ente(s) 

governamental(ais) diretamente responsável(eis) por esse assunto. Isso implica em pelo 

menos dois tipos de relação – entre entes governamentais e entre os setores público e o 

privado. 

Embora envolvam questões de âmbito local, as relações intergovernamentais, até 

certo ponto, são bastante determinadas por aspectos gerais do quadro de governança 

                                                 

1 Ver Apêndice A 
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metropolitana brasileira. Nosso primeiro esforço foi situar nosso objeto de estudo nesse 

referencial.  

Assim, e considerando o objetivo e a necessidade de delimitar um objeto de estudo 

compatível com as limitações de tempo e escopo aplicáveis ao presente trabalho 

acadêmico, optamos por centrar uma parcela significativa dos esforços de análise nas 

relações intergovernamentais.  

As relações  entre CMTC e agentes privados, incluindo empresas operadoras do 

serviço de transporte e serviços correlatos, usuários, dentre outros, foram mencionadas e 

analisadas de forma acessória, para desenhar um quadro mais claro e consistente da 

situação existente e dos desafios de governança de uma empresa pública responsável pela 

gestão do serviço metropolitano de transporte coletivo (i.e. CMTC), operado sob 

concessão privada. Contudo, não nos aprofundamos demasiadamente nas relações 

público-privadas, considerando que escaparia do escopo do presente trabalho a 

proposição de alterações no modelo de operação vigente, bem modificações substanciais 

nos contratos de longo prazo vigentes. 

A Região Metropolitana (RM) consiste em uma unidade administrativa do 

território, criada para integrar a organização, planejamento e execução de Funções 

Públicas de Interesse Comum (FPIC) de determinados municípios (CF 88, art. 25, §3°).  

De acordo com informações do IBGE (2018), existem no Brasil 74 regiões 

metropolitanas, cobrindo grande parte do território nacional. Apesar da ampla utilização 

das RMs, a governança das funções metropolitanas no Brasil é um tópico ainda a ser 

equacionado. Há poucos anos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

publicou um extenso panorama nacional sobre o assunto (IPEA, 2014). Reforçando algo 

bastante apontado na literatura, o estudo conclui que a instituição formal de diversas 

regiões metropolitanas no país não foi condição suficiente para uma governança 

metropolitana efetiva. 

Segundo o estudo, a Função Pública de Interesse Comum (FPIC) que apresenta 

melhor desempenho relativo (apesar de muitos problemas e deficiências) é função 

transporte público/mobilidade urbana, cujos casos mais bem-sucedidos são os das regiões 

metropolitanas de São Paulo (RMSP) e Goiânia (RMG) (IPEA, 2014: 42). Dentre os itens 

de governança da mobilidade da RMG avaliados no estudo, os que mais se destacam são 
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do campo operacional do serviço de transporte público coletivo (IPEA, 2014: 43)2, que é 

justamente o nosso objeto de análise.  

O transporte da RMG é organizado em um sistema unificado – o SIT-RMTC –, 

cuja rede de ônibus atende praticamente todo o território metropolitano e não sofre 

concorrência de redes municipais autônomas, ao contrário do que se observa na maioria 

das metrópoles brasileiras. Além disso, a rede conta com um alto nível de integração 

tarifária (realizada por meio de bilhetagem eletrônica) e física (por meio de terminais de 

integração), o que fortalece o caráter efetivamente metropolitano e integrado ao sistema. 

Outro aspecto peculiar é que a gestão desse sistema, como mencionado, é 

realizada a partir de uma estrutura de governança colegiada formalmente instituída com 

a participação do Governo do Estado de Goiás e dos municípios da RMG.  

Ainda que a participação efetiva de muitos municípios não se verifique na prática, 

o fato de haver uma estrutura que ao menos permita a todos eles participarem da gestão 

do sistema de transporte que atende todo deslocamento metropolitano é algo que 

configura uma situação praticamente sem equivalência no país, embora existam casos 

com características similares, como os das Regiões Metropolitanas do Recife e de 

Curitiba3.   

Entretanto, como será mostrado no capítulo 4, o transporte coletivo da RMG 

atravessa um período de instabilidade que tem acirrado conflitos intergovenamentais que 

já eram presentes, mas se mantinham em segundo plano. Em grande medida, esses 

conflitos se devem a problemas no desenho institucional do sistema de governança, 

conforme identificado neste estudo. Essa instabilidade tem feito crescer o pleito político 

pela municipalização do transporte em algumas cidades, que pode desencadear um 

                                                 

2 Ao contrário do que ocorre na RMSP, nos demais campos de análise – planejamento, gestão, 

controle social e disponibilidade de recursos – o desempenho da RMG não é tão bom. 

3 Como mostraremos no capítulo 5, o caso do Recife é um pouco diferente pelo caráter voluntário 

do modelo de gestão compartilhada, posto que nesta RM a integração da operação e da gestão se dá por 

meio de consórcio público e depende, portanto, da iniciativa dos municípios em aderir ao sistema. No início 

do consórcio (2008) foram integradas apenas as redes do Recife e Olinda, até então seus únicos membros. 

Hoje o consorcio conta com 15 municípios e a rede está praticamente toda unificada. Já na Região 

Metropolitana de Curitiba RMC, a Rede Integrada de Transporte RIT abrange apenas 13 dos 29 municípios 

(ver seção 5.2). 
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movimento capaz colapso do sistema metropolitano. Tal cenário, portanto, reforça a 

importância de buscar soluções para uma melhor governança metropolitana. 

O estudo teve como eixo central a seguinte questão: quais medidas podem ser 

implementadas de modo a aprimorar a governança metropolitana do transporte 

coletivo de passageiros na RMTC? 

Em uma tentativa de endereçar tal questão, este trabalho foi estruturado da 

seguinte forma: o capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, buscando estabelecer 

as bases para compreender os principais dilemas da questão metropolitana no Brasil e na 

RMTC. Um dos desafios encontrados foi selecionar dentre uma bibliografia bastante 

vasta aquela que poderia melhor auxiliar a compreensão do problema. Em um primeiro 

momento, nosso objeto de estudo aparentava ser meramente contrastante com os traços 

gerais da “questão metropolitana brasileira” identificados na literatura, reforçando seu 

caráter de exceção à regra. 

Contudo, à medida em que avançamos na leitura e na análise do caso, percebemos 

que: (i) os traços gerais são de fato úteis à compreensão do caso em tela, ainda que por 

contraste; (ii) embora na RMG a governança do transporte tenha tomado um rumo 

diferente do das demais metrópoles brasileiras, os aspectos gerais presentes nessas 

metrópoles (e aparentemente ausentes na RMG) se tornaram mais visíveis no momento 

em que o sistema de governança do transporte da RMG entrou em crise.  

Podemos sintetizar a argumentação teórica desenvolvida no capítulo 2 a partir dos 

pontos expostos a seguir. Primeiro, um traço essencial das metrópoles é a incongruência 

intrínseca entre suas dimensões urbana e administrativa, na qual a primeira diz 

respeito ao espaço geográfico unificado e a segunda, ao governo fragmentado em 

jurisdições territoriais até certo ponto autônomas (os municípios).  

Segundo, as regiões metropolitanas são tentativas de se criar jurisdições 

abrangentes o suficiente para gerir de forma eficiente e efetiva as funções “comuns”, cuja 

circunscrição ao âmbito municipal, quando não impossível, não corresponde à forma mais 

eficiente de provisão e gestão.  

Terceiro, no Brasil a tarefa da gestão compartilhada de assuntos comuns no bojo 

das regiões metropolitanas é algo dificultado por uma noção historicamente construída e 

tipicamente brasileira de autonomia municipal enquanto valor universal. Segundo 
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alguns autores, esse é o princípio que sustenta, por exemplo, a ideia recorrente no Brasil 

de que o transporte é matéria municipal em qualquer circunstância, mesmo nas situações 

de integração física e funcional de municípios (metropolização).  

Enquanto uma área urbana estiver contida no território de um único município o 

transporte público coletivo dessa área é, de fato, uma questão de interesse exclusivamente 

municipal. Contudo, à medida que essa área cresce e se integra física e funcionalmente 

com áreas urbanas vizinhas – formando um único complexo urbano interdependente (uma 

metrópole, ou outra forma de integração urbana) – seu transporte coletivo passa a ser uma 

“função pública de interesse comum”. Um objeto, portanto, a ser provido e gerenciado de 

forma conjunta entre os municípios.  

Entretanto, na prática, a ortodoxia em relação ao princípio da autonomia 

municipal tem contido nos domínios municipais a maior parte do serviço de transporte 

coletivo operados em áreas metropolitanas. As tentativas de se transferir sua gestão da 

alçada municipal (seu habitat original) para uma instância supramunicipal – seja federal, 

estadual ou, mais recentemente, intergovernamental colegiada – via de regra foram 

interpretadas como autoritarismo ou ingerência, gerando um ambiente político de 

resistência suficiente para inviabilizar essas tentativas. 

Essa situação remete a um quarto ponto: a titularidade das funções 

metropolitanas. A tradição municipalista e a indefinição jurídica sobre a quem compete 

muitos dos assuntos de “interesse comum” levam a um quadro em que as funções 

metropolitanas são geridas e executadas muitas vezes de maneira fragmentada e 

concorrente. Isso dificulta a identificação dos entes e agentes responsáveis pelo exercício 

de cada função pública, inclusive pela população.  

Em relação ao transporte coletivo, o que se encontra na maioria das metrópoles 

brasileiras é uma constelação pouco articulada de redes de ônibus municipais, que, em 

alguns casos, coexiste com redes de transporte ditas metropolitanas. Essas últimas, apesar 

de operadas em instâncias supramunicipais, tem seu escopo limitado a ligações entre 

municípios. Nessas situações, ocorre algo que pode ser chamado de “segmentação 

funcional-federativa”, na qual a função intermunicipal fica a cargo do âmbito 

metropolitano (que é confundido com intermunicipal) e as demais funções, na alçada 

municipal. 
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Embora a segmentação funcional seja frequente e eficiente em outros setores de 

políticas públicas que pressupõem cooperação interfederativa (como saúde e educação), 

esse tipo de arranjo não é eficiente para o transporte público coletivo, pois a natureza 

desse serviço requisita um tratamento sistêmico, que possibilita maior eficiência 

operacional por meio de economias de escala e de escopo4. Além disso, dado o caráter 

indivisível do espaço urbano, o transporte coletivo é um serviço público cuja organização 

não reflete necessariamente a equiparação entre hierarquia funcional e escalonamento 

político administrativo (ver item 2.1.4)5. 

Há ainda um quinto ponto – o padrão de relações intergovernamentais (RIGs). 

Apesar de também ser determinado por aspectos estruturais, as RIGs são bastante 

influenciadas pelo contexto local de cada região metropolitana. Em relação a esse item, 

procuramos identificar problemas relativos ao comportamento dos entes de governo na 

atual estrutura de gestão compartilhada do transporte na RMG, em especial no que diz 

respeito aos incentivos à cooperação/ competição que o sistema de governança atual 

fornece ou deixa de fornecer.  

O caso em tela aparentemente destoa dos traços gerais supracitados, com exceção 

ao que diz respeito à RIGs, que na RMG apresentam um comportamento mais típico em 

referência ao quadro geral brasileiro.  

A partir da abordagem teórica sintetizada acima, nos capítulos 3 e 4, aprestamos 

o caso e o diagnóstico da estrutura atual de governança metropolitana na RMTC. 

 Como mostraremos no capítulo 3, em razão de circunstâncias históricas 

específicas o município de Goiânia permitiu que sua rede municipal de ônibus fosse 

paulatinamente transferida à alçada do governo estadual. A extensão de seu atendimento 

para o território dos municípios vizinhos se deu como continuidade desse processo e 

praticamente se completou antes da instituição da RMG. O sistema metropolitano de 

                                                 

4 De forma bem sucinta, a natureza espacialmente específica dos deslocamentos urbanos faz com 

que cada linha de coletivo seja um produto único. Portanto, o conjunto de produtos (linhas) deve ser 

ofertado de forma organizada e sistêmica para se obter um aproveitamento ótimo dos recursos. Uma rede 

de transporte, portanto, funciona como uma típica situação multiproduto, que se beneficia de economias de 

escopo.  

5 A equiparação referida é aquela que estabelece uma correspondência entre a hierarquia funcional 

de atendimento (regional, troncal, alimentador, local) com os níveis de governo. Segundo essa visão o 

transporte regional é metropolitano (intermunicipal, em verdade), enquanto o local compete ao município. 

O complexo dos deslocamentos em uma metrópole, na realidade não segue essa lógica. 
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transporte integrado, portanto, precedeu a integração administrativa e a transferência para 

o metropolitano não encontrou significativa resistência porque ocorreu a partir do âmbito 

estadual. 

Isso não significa que em Goiânia o princípio da autonomia municipal era ausente, 

mas sim que, por conta de um contexto histórico específico, nesse lugar a resistência 

municipalista não foi suficiente para impedir a integração. De fato, existiram momentos 

em que os municípios de Goiânia e de Aparecida de Goiânia ameaçaram municipalizar o 

transporte, mas essas ameaças ainda não foram suficientes para desintegrar o sistema.  

Entretanto, como mostraremos no capítulo 4, o sistema de governança do 

transporte da RMG, apesar de ser um dos mais avançados em matéria de governança 

metropolitana interfederativa no país, apresenta problemas que, embora não tenham 

comprometido a sua continuidade até agora, começam a dar sinais de um futuro 

esgarçamento. O sistema atravessa uma crise que, ao que tudo indica, foi desencadeada 

por fatores exógenos estruturais (motorização, dispersão urbana e depressão da atividade 

econômica) e potencializada pelas fragilidades internas que remetem ao desenho do 

sistema de transporte em si (sobretudo em relação ao contrato de concessão e ao caráter 

exclusivamente comercial do serviço); e aos problemas de relação intergovernamental no 

âmbito da gestão compartilhada. 

O custo do SIT-RMTC se encontra em tendência de elevação, enquanto a 

demanda está em tendência de declínio. Esse último fator deprime as receitas tarifárias, 

que desequilibram ainda mais a operação. Isso se reflete na queda da qualidade do serviço, 

que afasta usuários e deprime ainda mais a demanda. Esse ciclo vicioso expõe as 

fragilidades de desenho do sistema operacional e da gestão compartilhada. 

Esse quadro tem acirrado as tensões entre os municípios e estimulado rumores de 

municipalização do transporte, que começaram recentemente a ganhar força na opinião 

pública. A exacerbação desse quadro, portanto, pode levar à fragmentação da rede 

metropolitana.  

Em resposta ao problema acima resumido, constatamos ser necessário propor 

diretrizes para um novo desenho de governança capaz de reverter esse quadro. 

Ao se deparar com essa necessidade em um ponto avançado do percurso de 

estudo, ficou evidente que a elaboração de recomendações visando esse objetivo impõe 
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um desafio de duas ordens. Primeiro, a escala de ação deve ser limitada ao alcance dos 

entes governamentais envolvidos no atual sistema de governança. Portanto, as 

recomendações não podem depender de questões de ordem nacional, ainda que essas 

sejam importantes. Em segundo lugar, percebemos que as abordagens predominantes na 

literatura sobre a questão metropolitana priorizam questões estruturais (do âmbito 

federativo, sobretudo) em detrimento de mecanismos específicos de governança, em 

especial os que dizem respeito às relações entre os entes governamentais. Portanto, 

embora permita identificar boa parte da questão, a literatura tradicional acerca das regiões 

metropolitanas não operacionaliza plenamente a formulação de soluções para o problema 

analisado.  

Procuramos suprir essa lacuna com os estudos de casos apresentados no capítulo 

5, buscando identificar boas práticas que servissem de referência ao nosso objeto de 

análise, ou ao menos que apontassem caminhos para se pensar soluções aos problemas 

identificados. Assim, o capítulo 5 analisa a experiência de governança metropolitana do 

transporte em nível internacional (Grandes Londres e Vancouver) e nacional (RMs de 

Recife e Curitiba), buscando extrair melhores práticas. 

Por fim, no capítulo 6, propomos medidas de aprimoramento do modelo de gestão 

metropolitana da RMTC. As recomendações foram elaboradas a partir do cruzamento dos 

estudos sintetizados nos capítulos anteriores. Antes de uma proposta completa e 

aprofundada, buscamos estruturar diretrizes devidamente articuladas, apontando linhas 

de ação a serem detalhadas em estudos específicos posteriores.  

Metodologia 

Desde o princípio identificamos a necessidade de fundamentar o estudo de caso 

objeto de nossa pesquisa a partir de uma literatura multidisciplinar fundamentada nas 

matrizes teóricas mais diretamente relacionadas à questão metropolitana – ciência política 

(em especial do federalismo), urbanismo e direito público. 

À medida em que avançamos nos estudos, identificamos a necessidade de 

entender a especificidade do transporte público coletivo enquanto objeto de governança 

metropolitana. Para tanto, lançamos mão da literatura de referência da área de 

planejamento de transportes. 

Em meio ao processo de revisão de literatura, ficou cada vez mais evidente que o 

objeto de análise era demasiado complexo e que seria necessário um recorte teórico 
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limitado ao suficiente para interpretarmos os problemas identificados no caso em análise. 

Para tanto, se mostrou necessário iniciar o estudo de caso mesmo antes de concluirmos a 

revisão de literatura, e passarmos a desenvolver ambos em paralelo para que pudéssemos 

corrigir a rota de estudo, caso necessário.  

Nesse sentido, o primeiro desafio foi o de entender o sistema de transporte 

coletivo da RMG e o seu arranjo de governança, que não são de simples compreensão. A 

essa altura, a partir da revisão de literatura, já estava evidente a importância do conceito 

de dependência da trajetória6 e a necessidade de se estudar o processo histórico de 

formação do sistema de transporte e da sua governança.  

Para obter um quadro geral sobre esse histórico, ainda que em nível sintético, 

tivemos que reconstituir o processo a partir da articulação de informações em fontes 

dispersas, uma vez que em nenhuma delas encontramos um panorama geral completo. A 

caracterização apresentada no capítulo 3 é o extrato desse esforço. Procedemos de forma 

similar em relação ao capítulo 4, onde procuramos caracterizar a situação atual da forma 

mais estruturada possível. 

Para sintetizar o conteúdo apresentado nesses dois capítulos, além de consultar 

artigos técnicos e trabalhos acadêmicos que abordam o caso em tela, tivemos que nos 

servir de outras técnicas de pesquisa (análise documental, análise de dados e entrevistas) 

a fim de complementar e triangular as informações encontradas.  

A análise documental foi realizada com dados de diversas fontes, tais como: a 

legislação pertinente ao tema; as deliberações das instâncias colegiadas da gestão do 

transporte; o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo, dentre outras. A 

análise de dados foi realizada sobretudo com base em dados primários da gestão e 

operação do sistema fornecidos pela CMTC.  

Complementarmente, lançamos mão de entrevistas semiestruturadas com pessoas 

que participam direta e indiretamente da governança do sistema de transporte coletivo da 

RMG7. Buscamos contemplar representantes das diversas categorias de atores 

envolvidos. Desse modo, foram entrevistados membros da burocracia pública; pessoas 

                                                 

6 Em linhas gerais, “dependência da trajetória” pode ser resumido como a noção de que 

acontecimentos presentes são significativamente influenciados por escolhas passadas (ver capítulo 2). 
7 Conferir no Apêndice C a lista de entrevistados e as diretrizes metodológicas das entrevistas.  
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ligadas à operação (o proprietário de uma das concessionárias e um técnico responsável 

pela gestão consorciada do sistema); um consultor de planejamento de transporte que já 

realizou diversos trabalhos técnicos tanto para o setor público, quanto para as 

concessionárias; e o prefeito de Aparecida de Goiânia8.  

Por fim, para instrumentalizar a formulação de recomendações, buscamos um 

quadro de referência a partir do estudo de boas práticas no campo da governança 

metropolitana do transporte coletivo e mobilidade urbana, conforme apresentado no 

capítulo 5. Por meio da pesquisa, constatamos que não há um modelo ideal de governança 

metropolitana, tampouco um caminho de curto prazo para a solução dos desafios 

metropolitanos. No entanto, é possível estabelecer objetivos claros para a governança 

metropolitana e medidas práticas para alcança-los. Por meio desta pesquisa, esperamos 

contribuir em alguma medida para a construção de um sistema de governança sustentável 

e capaz de assegurar a prestação de um serviço de qualidade aos passageiros na Região 

Metropolitana de Goiânia. 

 

                                                 

8 Como mostraremos nos capítulos 3 e 4, o município de Aparecida de Goiânia é o segundo maior 

da RMG e, por essa condição, é protagonista do caso mais representativo de tensão entre o município núcleo 

(Goiânia) e os demais dentro do sistema de gestão compartilhada do atual arranjo de governança. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A GOVERNANÇA 

METROPOLITANA NO BRASIL 

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) traçou um recente 

panorama da governança metropolitana nacional. A partir da avaliação de três FPICs em 

diversas metrópoles brasileiras (uso do solo, transporte público/mobilidade e 

saneamento), o estudo chegou à seguinte conclusão (IPEA, 2014: 42): 

Os arranjos institucionais existentes não são capazes de propiciar uma 

gestão metropolitana eficiente e efetiva em face dos desafios e entraves políticos e 

institucionais existentes em nosso arranjo federativo vis-à-vis o papel dos Entes 

Federativos de vários níveis na conformação da governança metropolitana (...) 

A citação acima é um resumo do argumento que procuramos sintetizar neste 

capítulo: a governança metropolitana de qualquer FPIC é algo que envolve muito mais 

do que a simples instituição de uma instância administrativa de jurisdição espacialmente 

equivalente ao território metropolitano. 

Também são determinantes questões de dois outros âmbitos – da ordem federativa 

do país e da interação dos entes governamentais. Buscamos sintetizar a teoria que 

consultamos para entender o caso em tela, dividindo este capítulo em quatro partes. A 

primeira (2.1) trata de conceitos fundamentais para este estudo. 

A seção 2.2 trata da dimensão institucional a partir de um breve histórico da 

região metropolitana enquanto instância administrativa. A seção 2.3 aborda o âmbito do 

federalismo, com foco em suas implicações para a governança metropolitana. Por fim, a 

seção 2.4, que trata da terceira dimensão, traz alguns aspectos das relações 

intergovernamentais (RIGs) pertinentes ao tema. 

2.1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA O ESTUDO DA GOVERNANÇA 

METROPOLITANA DO TRANSPORTE COLETIVO 

A governança do transporte metropolitano (especialmente do transporte público 

coletivo) pode ser melhor compreendida a partir do entendimento de conceitos que lhe 

são fundamentais, tais como os de governança (em sentido amplo), cidade, espaço urbano, 

aglomeração urbana, município e mobilidade urbana. Os itens a seguir fornecem uma 

apresentação breve desses conceitos.  
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2.1.1. Governança 

Compreender governança metropolitana de transporte coletivo, antes de tudo 

requer definir governança em sentido amplo. 

Tratando de relações intergovernamentais no Brasil, e sem citar explicitamente o 

termo governança, Celina Souza (2015) fornece uma razoável caracterização do ambiente 

de governança dos espaços metropolitanos, (SOUZA, 2015: 68-69): 

Em síntese, a gestão metropolitana cria novas fontes de tensões nas RIGs 

[Relações Inter Governamentais], em especial em países federativos nos quais as três 

esferas de governo (...) convivem no instável equilíbrio que implica a gestão de um 

sistema político em que o poder é ao mesmo tempo dividido e compartilhado dentro 

do mesmo espaço territorial. Nosso histórico desequilíbrio inter e intra-regional 

contribui para agravar essas tensões. Ademais, com a entrada de novos atores no 

processo decisório e no financiamento de políticas públicas, as RIGs, embora sejam 

realizadas no âmbito dos governos, não mais se restringem apenas a estes, mas 

passam a incorporar a presença desses novos atores e instituições, com lógicas e 

agendas diferenciadas e até mesmo contraditórias. 

Talvez por ser um conceito de utilização mais recente, existem muitas tentativas 

de definição para o conceito de Governança9. Segundo um documento do Banco Mundial 

dedicado ao tema, governança é “a maneira pela qual o poder é exercido na gestão da 

economia e recursos sociais para o desenvolvimento” (WORLD BANK, 1992: 1). Em 

tom mais normativo, o banco sustenta ainda que a “boa governança é sinônimo da sadia 

gestão do desenvolvimento”, que implica “na capacidade dos governos de planejar, 

formular e implementar políticas e cumprir funções” (WORLD BANK, 1992: 1). 

É de se destacar o juízo de valor expressado pelo adjetivo “boa”, recorrentemente 

utilizado nas tentativas de definição do conceito de governança. Parece difícil explicar o 

que é governança, sem dizer o que é a “boa governança”. O documento afirma que 

políticas públicas de boa qualidade (conteúdo) podem não ser efetivas se não houver os 

meios e condições necessárias para sua implementação (boa governança). A boa 

governança, por sua vez, requer “sistemas de accountablity, informação adequada e 

                                                 

9 O termo governança passou a ganhar mais relevância entre autores acadêmicos a partir da década 

de 1970, sobretudo dentre aqueles da corrente do neo-institucionalismo, para os quais o conceito é central 

(LEVI-FAUR, 2012: 5). 
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confiável e eficiência na gestão dos recursos e entrega dos serviços públicos” (WORLD 

BANK, 1992: 1). 

Segundo Fischer (1997: 17, apud GOUVÊA, 2005: 186)10, governança é um 

conceito plural que envolve questões referentes a “padrões de articulação e cooperação 

entre atores sociais e políticos”; a construção de espaços de negociação entre agentes 

envolvidos no processo; mecanismos de agregação e articulação de interesses; redes 

sociais informais; e a participação dos grupos organizados da sociedade nos processos de 

definição de políticas públicas. 

Dentre as definições de governança que encontramos, a do Oxford Handbook of 

Governance é a mais completa. Em primeiro lugar, o conceito remete à noção de 

“governança para além do governo”, exercida por uma rede que envolve outras esferas 

de autoridade (formais e informais) além da estatal (LEVI-FAUR, 2012: 5). Em segundo 

lugar, diz respeito a mudanças recentes na forma de governar, que se apoiam em novos 

conceitos, novas maneiras e novos métodos. Essas mudanças ocorreram em relações na 

direção vertical (incorporando instâncias supranacionais ou subnacionais de diversos 

níveis); em relações horizontais (em interação com o mercado e sociedade civil), ou 

mesmo no sentido de um Estado mais regulador, menos prestador de serviços e menos 

burocrático; dentre outros caminhos. (LEVI-FAUR, 2012: 6). 

Ou ainda, é possível entender governança por meio de 4 significados distintos – 

estrutura, processo, mecanismo e estratégia. O primeiro diz respeito à “arquitetura das 

instituições formais e informais”. “Processo”, se refere “às dinâmicas e às funções de 

direção envolvidas no extenso e interminável processo de elaboração de políticas 

públicas”. Como “mecanismo”, a governança se manifesta através dos procedimentos 

institucionais de tomada de decisão, compliance e controle. Enquanto “estratégia”, 

compreende “os esforços dos atores [políticos] para governar e manipular o desenho de 

instituições e mecanismos a fim de formatar escolhas e preferências” (LEVI-FAUR, 

2012: 6). 

Comum a todas essas concepções é a noção de que governança não se limita ao 

aparato governamental institucionalizado, englobando também os agentes privados que 

                                                 

10 FISHCER, Tânia (org.). Gestão contemporânea, cidades estratégicas e organizações locais. Rio 

de Janeiro: FGV, 1997. 
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atuam na implementação de políticas e serviços públicos e setores da sociedade que por 

elas são afetados, direta ou indiretamente. 

Ao considerar essa noção de governança, portanto, é preciso levar em conta pelo 

menos dois tipos de relação, ambas no sentido de buscar o interesse público: a) a relação 

entre os entes governamentais dentro de um sistema de divisão de poder esquadrinhado 

pelo pacto federativo; e b) relação do Estado com os agentes privados envolvidos 

(provedores de parte do serviço, beneficiados, afetados e ou prejudicados). 

No caso da governança de um assunto metropolitano – como é o caso do 

transporte público coletivo da RMG – as relações intergovernamentais são ainda mais 

importantes, uma vez que a interação entre entes governamentais nesse contexto é mais 

complexa do que a que é requisitada em outras formas de cooperação intergovernamental. 

Embora ambos sistemas de relações – “intergovernamentais” e “entre o público-

privado” – funcionem de maneira imbricada, optamos por focar no primeiro. Isso se 

justifica por várias razões. 

Primeiro porque o equacionamento da questão metropolitana em um país de 

estrutura federativa como a do Brasil depende integralmente da cooperação entre 

governos. Segundo porque o enfoque na relação público-privado, frente à limitação de 

espaço em um trabalho como este, levaria o estudo para outros caminhos. Ainda que 

nosso recorte implique nesse enfoque, abordaremos marginalmente aspectos relacionados 

aos concessionários e à sociedade civil, apenas no que for pertinente à questão 

intergovernamental. 

2.1.2. Cidade, município e metrópole 

No Brasil, até meados da década de 1920, uma cidade correspondia a apenas um 

município e vice-versa (VILLAÇA, 2001: 49). É a partir desta década que por aqui 

começa a se manifestar um fenômeno urbano que já era observado em muitos países: 

cidades começam a transcender os limites administrativos municipais (e assim os limites 

de jurisdição dos respectivos governos locais). 

Deák (1991) mostra como o significado da palavra cidade foi se transformando 

ao longo da história, acompanhando os processos de transformação sociais e econômicos 

que determinaram as diferentes formas de ocupação humana do território.  
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Desnecessário retraçar esse percurso, porém cabe mencionar um aspecto caro a 

este trabalho, que se observa na mais recente metamorfose semântica da palavra cidade, 

na passagem da cidade feudal para a cidade moderna, capitalista. Se no primeiro caso 

tínhamos um burgo circundado por uma muralha que delimitava claramente uma fronteira 

fiscal e de defesa, separando os espaços de consumo (cidade) do espaço de produção 

(campo), nas sociedades capitalistas as cidades são porções específicas de um espaço 

urbano contínuo que é a base de um mercado unificado nos limites dos estados nacionais. 

Desse modo, para Deák (op.cit.), o espaço nacional é todo urbano e o que chamamos de 

cidade são determinados recortes que apresentam grande densidade de habitantes e 

atividades sociais e produtivas. É por essa razão que, para se referir a esses espaços, 

muitos urbanistas usam o termo “aglomeração urbana” 11 no lugar do tradicional “cidade”. 

Portanto, sob esse ponto de vista, não faz mais sentido identificar as cidades 

enquanto objeto urbano concreto por meio de um perímetro precisamente delimitado 

como são os seus limites administrativos. Em vez disso, é preciso reconhecer as cidades, 

ainda que imprecisamente, por meio da identificação de focos de densidade – i. e. áreas 

de concentração de pessoas e atividades em porções limitadas do território12.  

Um recente documento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

sobre os complexos urbanos brasileiros fornece uma definição similar (IBGE, 2016: 12): 

Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração 

populacional e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências 

materiais e imateriais; portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e 

escalas variadas”. 

Percebe-se que nada na definição acima remete ao plano político-administrativo. 

O que ambas citações mostram é que a cidade enquanto fenômeno geográfico, econômico 

e social é algo distinto da cidade enquanto delimitação administrativa (município). Essa 

                                                 

11 Importante lembrar que o significado de aglomeração urbana para os urbanistas – áreas 

densamente urbanizadas – é distinto do significado jurídico que o Brasil confere a esse mesmo termo. 

Conforme veremos adiante aglomeração urbana é uma das formas de classificação de arranjos 

populacionais urbanos supramunicipais, forma essa que está abaixo das regiões metropolitanas na 

hierarquia estabelecida.  

12 O nível de densidade que caracteriza essas não é aquele da escala aproximada, que corresponde 

a porções específicas das cidades que possuem grandes índices de concentração demográfica e construtiva, 

como são os casos dos centros, subcentros e áreas residenciais ditas “de alta densidade”. A densidade que 

define o universo das cidades modernas (ou aglomerações urbanas) é aquela que se observa em escala 

macro e as diferencia das áreas rurais, reservas florestais, etc.  
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dicotomia é uma questão essencial das metrópoles e o seu equacionamento é o objetivo 

principal da governança metropolitana.  

A cidade enquanto fenômeno urbano é algo dinâmico que está em permanente 

estado de transformação (em geral em expansão). Já as jurisdições instituídas para o seu 

governo – as delimitações político-administrativas – se não estáticas, movimentam-se de 

forma mais lenta, a reboque das “cidades geográficas”. 

A expansão urbana da cidade moderna quase sempre ultrapassou os limites 

administrativos pré-estabelecidos. Deák (1991) mostra que no início da modernidade, era 

notável a tentativa de alguns governos locais de se ampliar seus limites a fim de englobar 

os bairros que transbordavam para além das muralhas. Muitas vezes foram de fato 

construídas novas muralhas nos novos limites, a exemplo do que ocorreu em diversas 

cidades europeias que experimentaram franco crescimento urbano, como Paris entre os 

séculos XVII e XIX. Após séculos de experiência da cidade moderna, percebeu-se que 

essa constante ampliação era inócua e que o espaço urbano, cada vez mais formado por 

múltiplas jurisdições, deveria ser governado de outra maneira. 

Atualmente, em pleno século XXI, a realidade fática das metrópoles nos mostra 

uma inexorável tendência à fusão de aglomerados urbanos distintos em um mesmo 

complexo, transcendendo as fronteiras dos chamados “governos locais”. Esta distinção 

entre “cidade geográfica” e “cidade administrativa” permite entender que, assim como 

um único município pode abranger mais de uma ‘cidade’ em seu território13, uma área 

metropolitana “é uma cidade composta de mais de um município”. (GOUVÊA, 2005: 

146). 

A tarefa de se equacionar esses dois âmbitos (geográfico e administrativo), 

necessária à governança de qualquer metrópole, ganha complexidade ainda maior no caso 

brasileiro, dado seu regime federalista e o nível de autonomia que se confere aos 

municípios. Tal realidade tem implicações diretas para a organização e gestão de serviços 

                                                 

13 Teoricamente, dentro do território de um mesmo município (unidade político administrativa) é 

possível ter mais de um aglomerado urbano de considerável grau de autonomia funcional em relação ao 

núcleo urbano sede do município. De fato, esse era o caso de muitos municípios do passado, cujo território 

era tão extenso que continha núcleos urbanos com grau de autonomia funcional típica de uma cidade 

distinta. Embora raros, ainda existem casos assim. Nesses casos seria possível dizer que um município 

‘corresponde a mais e uma cidade’. 
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públicos – como o transporte coletivo, cuja responsabilidade pela gestão é ao mesmo 

tempo metropolitana, municipal e estadual, como mostraremos ao longo deste capítulo. 

2.1.3. Metrópole 

Gouvêa (2005: 130) mostra como o significado do termo “metrópole” evoluiu da 

ideia de centro urbano de atividades sofisticadas e influência nacional para o seu 

significado contemporâneo – um “tipo especial de cidade” que transcende os limites de 

um município. 

Langenbuch (1971) apresenta cinco aspectos característicos das metrópoles que 

sintetizaremos a seguir, reforçando-os com contribuições de outros autores.  

Em primeiro lugar, as metrópoles são caracterizadas por uma dicotomia entre a 

cidade no sentido geográfico-socioeconômico e a cidade no sentido político-

administrativo (LANGENBUCH, 1971: 2; VILLAÇA, 2001: 49). As naturezas 

totalmente distintas dos processos que geram as cidades nesses dois âmbitos “tornam 

difícil manter a compatibilidade entre eles, especialmente a longo prazo” (VILLAÇA, 

2001: 52). Enquanto o processo de expansão de uma área urbana é complexo, dinâmico 

e ativo, o processo de delimitação de jurisdição administrativa é lento e reativo, o que faz 

o segundo parecer quase estático frente ao dinamismo do primeiro.  

O segundo aspecto diz respeito à forma peculiar de expansão das metrópoles. 

Como colocado por Villaça (2001: 50) o crescimento urbano não se dá apenas de forma 

contínua – i. e. a partir da justaposição de novos loteamentos contíguos à área urbanizada 

existente. Além de se expandir pelo processo de aglutinação (o processo descrito acima), 

uma metrópole também cresce por desdobramento (i. e. produção de núcleos urbanos 

externos à área de edificação contínua, mas intrinsecamente vinculados a ela) e pela 

absorção de aglomerados urbanos vizinhos, que em muitos casos possuía significativa 

autonomia urbana antes do movimento de absorção (LANGENBUCH, 1971: 2). 

Um terceiro aspecto se refere à imprecisão dos limites das metrópoles, que 

decorre, em primeiro lugar, da própria dificuldade de se identificar os contornos da área 

de edificação contínua, posto que essa é repleta de reentrâncias e saliências e apresenta 

glebas em diferentes estágios de urbanização (chácaras à espera de parcelamento, 

loteamentos ainda não ocupados, loteamentos semi-ocupados e bairros plenamente 

consolidados). Em segundo lugar, essa imprecisão se deve ao fato de que a área de 
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edificação contínua é “circundada por uma constelação de pequenos ou grandes 

fragmentos de área edificada” que, em muitos casos, “podem ser encarados como porções 

da metrópole” por possuir em relação a ela “estreitas vinculações funcionais” 

(LANGENBUCH, 1971: 2). 

Em quarto lugar, em função desses múltiplos processos de expansão, a estrutura 

funcional interna das metrópoles apresenta uma grande diversificação funcional, mais 

complexa e variada do que as cidades não ‘metropolizadas'. As aglomerações 

metropolitanas apresentam uma considerável quantidade de áreas especializadas – nas 

quais se concentram atividades comerciais e industriais – em meio a áreas de 

predominância residencial de padrão de urbanização variado conforme a distância em 

relação ao centro. Outro aspecto dessa diversificação própria é que além do centro 

metropolitano principal existe também uma considerável polarização secundária, 

exercida por subcentros que em muitos casos derivam dos núcleos urbanos (outrora 

autônomos) absorvidos (LANGENBUCH, 1971: 2). 

Como mostraremos nos capítulos 3 e 4, essa transformação da estrutura funcional 

da RMG obviamente se refletiu na sua matriz de deslocamentos e gerou tensões sobre a 

estrutura de governança do transporte público coletivo, chegando ao ponto de ameaçar a 

integridade da rede unificada de transporte coletivo. Tanto a rede quanto a sua estrutura 

de governança foram criadas em um momento em que a importância de Aparecida de 

Goiânia era menor. À medida que Aparecida ganhou relevância, do ponto de vista deste 

município a estrutura institucional ficou cada vez mais incongruente com a realidade 

urbana, revelando um típico conflito metropolitano.  

Por fim, é preciso levar em conta que mesmo as áreas ainda não urbanizadas 

nos arredores da mancha urbana contínua acabam sendo de alguma forma estruturadas 

pela e para a metrópole e, por essa razão, são de natureza distinta das áreas rurais mais 

afastadas. Em certo sentido essas áreas rurais do entorno da metrópole também pertencem 

ao âmbito metropolitano (LANGENBUCH, 1971: 3).  

Desses cinco pontos, conclui-se algo importante para nosso estudo de caso: as 

metrópoles não são formadas apenas pelo fenômeno da conurbação (i. e. fusão de áreas 

urbanas), mas também pela intensidade da vinculação entre áreas urbanas vizinhas não 

contínuas.  
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Segundo Villaça (2001: 51) a “intensa vinculação socioeconômica” que 

caracteriza uma relação metropolitana diz respeito apenas aos vínculos de “natureza 

tipicamente intraurbana”14, que se distinguem daqueles de caráter interurbano. Dentre 

esses vínculos metropolitanos, o mais relevante é o deslocamento sistemático de pessoas, 

que possui frequência diária ou quase diária, em geral por motivo de trabalho e estudo 

(VILLAÇA, 2001: 51). São os chamados deslocamentos pendulares.  

Importante mencionar que esses deslocamentos pendulares são de natureza 

distinta dos deslocamentos esporádicos de pessoas, que costumam cobrir distâncias 

maiores (denominados “deslocamentos interurbanos”)15. O transporte de carga para 

Villaça (2001) não é de natureza urbana porque cobre distâncias maiores e ocorre em 

menor frequência, portanto não é relevante para a caracterização de um vínculo 

metropolitano16.  

Para este estudo, o que importa da contribuição de Villaça é que além da 

conurbação, também é atributo das metrópoles a intensidade da vinculação, que é 

medida pela frequência e pelo volume de interações. E ainda, que o principal vínculo diz 

respeito à mobilidade urbana – os deslocamentos pendulares.   

Em concordância com as contribuições de Langenbuch e Villaça, o documento do 

IBGE (2016: 13) mencionado na seção anterior também considera a continuidade do 

espaço construído (conurbação) e a intensidade dos deslocamentos pendulares (com fins 

                                                 

14 Villaça usa o termo “intra-urbano” por conta de uma categorização teórica própria, que não vem 

ao caso discutir aqui. Neste trabalho, com exceção às citações diretas a este autor, ao nos referir ao que é 

próprio do âmbito das aglomerações urbanas optaremos sempre pelo termo “urbano”, que é mais 

largamente adotado. 

15 A rigor o principal fator que configura um deslocamento não é a distância percorrida e sim o 

tempo de viagem consumido para vencer essa distância por meio das opções de transporte disponíveis. Se 

for possível realizar um deslocamento em um tempo e a um custo viáveis para ser repetido diariamente, 

trata-se de uma viagem pendular e, portanto, de natureza urbana. Esse deslocamento urbano é metropolitano 

se ocorrer entre municípios distintos. Desse modo, pode se dizer que à medida que as tecnologias de 

transporte se tornam mais eficientes e baratas, maiores tendem a ser as distâncias possíveis a se vencer nos 

deslocamentos pendulares e, portanto, maior é o alcance de uma área metropolitana.  

16 Embora o transporte de carga produza impacto negativo sobre o espaço das metrópoles e (por 

isso) seja um problema metropolitano, o deslocamento de carga em si não é relevante para configurar uma 

relação metropolitana porque não estabelece vínculos em frequência (quase) diária entre municípios. A 

maioria dos deslocamentos de carga usa o sistema viário das metrópoles apenas como passagem. Ou, 

quando tem uma metrópole como origem ou destino, possui uma das extremidades em alguma aglomeração 

urbana distante, configurando um deslocamento de natureza interurbana. Cabe a ressalva, contudo, de que 

uma pequena parcela do transporte de carga que circula na metrópole de fato pode ser considerada de caráter 

metropolitano por ser frequente e ter origem e destino dentro de uma única metrópole. 
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de trabalho e estudo) como principais elementos de coesão do espaço urbano em 

complexos supramunicipais. 

Segundo essa publicação, em função das tendências mais recentes da chamada 

“nova economia urbana” – caracterizada por transformações no mundo do trabalho, novas 

lógicas locacionais e oferta de sistemas de transporte mais eficientes – “os movimentos 

pendulares são cada vez mais importantes para o entendimento da dinâmica urbana” 

(IBGE, 2016: 14). São cruciais não somente para a delimitação de regiões metropolitanas, 

mas também para a identificação de outros tipos de complexos urbanos supramunicipais, 

denominados no referido estudo como “arranjos populacionais” (IBGE, 2016: 14).  

Essa categoria “arranjos populacionais” abrange desde os conjuntos de dois 

municípios pequenos até o que eles denominam “grandes concentrações econômicas” 

(conjunto que reúne as aglomerações de grande porte, maior densidade e centralidade 

regional). Em geral, as grandes concentrações econômicas identificadas no estudo 

também são metrópoles, mas há casos de grandes concentrações econômicas em 

municípios isolados como Manaus (AM) e Campo Grande (MS)17.  

Muitos autores, como GOUVÊA (2005: 96) criticam a falta de critérios técnicos 

para as inclusões e exclusões de municípios em Regiões Metropolitanas (RMs) ou mesmo 

para a sua instituição. De fato, muitas regiões administrativas instituídas no Brasil sob a 

forma de qualquer uma das figuras previstas na legislação brasileira não possuem 

integração urbana efetiva18. Portanto, à parte da classificação do estudo, o conceito de 

integração urbana utilizado para classificar um arranjo populacional é bastante útil para a 

análise da efetiva integração entre municípios de uma RM.  

Desse modo, podemos aproveitar a metodologia, os critérios e os resultados da 

mensuração da integração entre municípios apresentados no documento para o caso da 

RMG. Como critério de contiguidade, o estudo considera como conurbados dois 

municípios que apresentam qualquer distância inferior a 3 km entre as bordas das suas 

                                                 

17 Embora ambos municípios façam parte de arranjos administrativos supra municipais instituídos 

– Região Metropolitana, no caso do primeiro, microrregião caso do segundo – o estudo do IBGE mostra 

que ambos não possuem os atributos de conurbação e intensidade de deslocamentos pendulares necessários 

para caracterizar uma relação metropolitana.  

18 Dentre as figuras administrativas supramunicipais previstas na legislação brasileira, podemos 

citar: região metropolitana, aglomerado urbano, microrregião, região integrada de desenvolvimento 

econômico, etc. 
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manchas urbanizadas. No que se refere aos movimentos pendulares, o estudo desenvolveu 

um “índice de integração” que é calculado por dois critérios: a intensidade absoluta de 

deslocamentos pendulares (superior a 10 mil viagens diárias) e a intensidade relativa, 

medida a partir de um índice que pondera a quantidade de viagens diárias em proporção 

à população (caracterizando como alta integração qualquer valor acima de 0,17). 

A partir dos índices de integração calculados para o arranjo populacional de 

Goiânia é possível notar que alguns municípios da RMG não conurbados possuem 

integração com os municípios vizinhos no mesmo nível de intensidade que os principais 

municípios conurbados. Abadia de Goiás, um município não conurbado, possui um índice 

de integração similar (0,39) aos de Aparecida de Goiânia (0,37) e Senador Canedo (0,42), 

municípios mais integrados e conurbados com Goiânia. De forma análoga, Santo Antônio 

de Goiás, município não conurbado tem integração similar a Trindade que é conurbado 

(0,31 e 0,30, respectivamente) (IBGE, 2016: 80). 

Definição de Metrópole 

Das contribuições de Langenbuch (1971), Villaça (2001) e do IBGE (2016) 

apresentadas anteriormente, podemos sintetizar uma definição geral de metrópole, para 

fins do presente trabalho. Em primeiro lugar, a metrópole é um tipo especial de cidade: 

um complexo urbano formado pela integração de mais de um município. No conjunto, 

esse complexo forma uma aglomeração urbana de significativa densidade de pessoas e 

atividades econômicas. Esse complexo urbano se integra por meio de dois processos: a 

conurbação (fusão de áreas urbanizadas distintas em uma área contínua) e a intensificação 

de vínculos socioeconômicos, em especial no que diz respeito aos deslocamentos 

humanos pendulares. 

Uma vez que são complexos urbanos integrados de múltiplos municípios, as 

metrópoles essencialmente carregam uma dicotomia que é muito cara à governança dos 

assuntos urbanos nesse tipo particular de cidade: aquela que opõe a cidade enquanto ente 

urbano (geográfico, econômico e social) à cidade enquanto jurisdição político-

administrativa. No presente trabalho, procuramos entender os problemas identificados 

sempre a partir da perspectiva dessa clivagem. 

Outro ponto importante é que a mobilidade urbana – cujo componente de maior 

complexidade de governança é o transporte coletivo – não é apenas uma FPIC, é também 

um elemento essencial da metrópole, algo que lhe dá coesão. Portanto, embora nosso 
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objeto de estudo seja a governança de uma política setorial (e específica), sua natureza 

remete à dinâmica do espaço urbano metropolitano como um todo. 

2.1.4. Regiões Metropolitanas 

Segundo Edésio Fernandes (2005, in: GOUVÊA, 2005: 12) a chamada “questão 

metropolitana” pode ser resumida como a “busca de um tratamento jurídico-institucional 

adequado para a ordem metropolitana”, capaz de contemplar três questões principais: 1) 

“a natureza das regiões metropolitanas” (“região de interesse comum”, ou “região de 

planejamento administrativo e territorial”, ou região de desenvolvimento econômico, ou 

um “híbrido de tais funções”, ou ainda, “uma região política”); 2) “a medida da 

convivência da esfera local com a escala metropolitana”; 3) a titularidade do interesse 

metropolitano, tanto no que se refere a quem tem competência para agir em matérias 

metropolitanas, como também no que diz respeito à medida, à forma e à qualidade da 

participação popular nos processos decisórios que constituem a orem jurídico 

institucional metropolitana”. 

Segundo Da Silva (2012: 151), a disciplina jurídica das regiões metropolitanas no 

Brasil resultou do intenso movimento de urbanização e conurbação de cidades vivenciado 

principalmente a partir da década de 1950, o qual demandou organização jurídica 

especial, de modo a ordenar o fenômeno e regular as situações dele decorrentes. Como 

procuraremos mostrar nas seções seguintes, o movimento a que se refere Da Silva é 

justamente o processo mencionado acima por Fernandes, que poderíamos resumir como 

a busca pelo equacionamento da questão metropolitana, qual seja, o alinhamento entre a 

“cidade administrativa” e a “cidade geográfica” – a dicotomia essencial da metrópole.  

Adotamos a definição normativa vigente no Brasil de Região Metropolitana como 

a jurisdição administrativa, instituída por lei complementar, formada por dois ou mais 

Municípios limítrofes e altamente urbanizados que se unem com certa continuidade 

urbana em torno de um Município polo ou central.  Enquanto fenômeno jurídico, a rigor, 

sucede da realidade fática e sociológica decorrente do processo de expansão urbana.  

No Brasil, o conjunto de leis que rege as RMs adota termos diversos, muitas vezes 

conflitantes com os conceitos urbanístico-geográficos consagrados.   

O texto original do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), em seu 

art. 2º fornece as seguintes definições: 
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I – aglomeração urbana: 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; 

(...) 

V – metrópole: 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 área de influência de uma capital 

regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE; 

(...) 

VII – região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma 

metrópole. 

Para o Estatuto, portanto, é possível dizer que “aglomeração urbana” corresponde 

à cidade geográfica e “região metropolitana” à figura administrativa. Já o termo 

“metrópole”, para o Estatuto, representa um tipo particular de aglomeração urbana, 

distinto dos demais pela sua relevância nacional. 

Três anos após seu sancionamento, o Estatuto foi alterado pela Lei Federal nº 

13.683 de 19 de junho de 2018, que modificou a definição de região metropolitana (inciso 

VII do art. 2º), para os seguintes termos: 

VII - região metropolitana: unidade regional instituída pelos Estados, 

mediante lei complementar, constituída por agrupamento de Municípios limítrofes 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum;    

Apesar de trazer mais detalhes sobre a figura administrativa, a nova redação retira 

o critério de relevância nacional como especificidade da região metropolitana e a 

apresenta como uma denominação administrativa mais genérica.  

A referida lei ainda acrescentou o inciso VIII, que traz o conceito de área 

metropolitana: 

VIII - área metropolitana: representação da expansão contínua da malha 

urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo, 

especialmente, áreas habitacionais, de serviços e industriais com a presença de 

deslocamentos pendulares no território; 
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Analisando a redação reformada do art. 2º em conjunto com o restante do texto da 

lei, conclui-se que apesar de separar claramente figura administrativa (RM) do objeto 

concreto a ser administrado, a área metropolitana (ou “cidade geográfica”), essa última 

apresenta certa redundância de significado em relação à definição fornecida de 

“aglomeração urbana”. 

Essa sobreposição semântica se torna ainda mais problemática ao se considerar 

que “aglomeração urbana” é um termo utilizado por urbanistas e geógrafos para se referir 

às áreas urbanas em sentido amplo, das quais as metrópoles são uma espécie particular.  

Para evitar problemas de entendimento, adotaremos no presente trabalho uma 

nomenclatura própria. Para nos referirmos ao objeto concreto (a cidade geográfica 

plurimunicipal) usaremos termos como “metrópole”, ou “área metropolitana”. 

Reservaremos o termo “Região Metropolitana” sempre para nos referirmos à figura 

administrativa institucionalizada por meio de uma lei.  

Região Metropolitana de Goiânia (RMG) 

O estudo do IBGE (2016) apresenta aspectos interessantes sobre a RMG, além 

dos que já foram mencionados. Em primeiro lugar, a maior parte dos municípios da RMG 

apresenta nível de integração significativo com seus vizinhos. O estudo mostra que a 

região polarizada por Goiânia é caracterizada como um Arranjo Populacional, portanto 

apresenta integração urbana significativa e, ao mesmo tempo como Grande Concentração 

Urbana. Portanto, possui os dois atributos classicamente associados às metrópoles 

(integração e densidade). 

É interessante notar que o teste empírico realizado pelo IBGE reforça a definição 

teórica de metrópole fornecida por Langenbuch (1971) e Villaça (2001), que não se 

restringe ao fenômeno da conurbação. Segundo o estudo, embora apenas 5 municípios da 

RMG estejam perfeitamente fundidos em uma mesma mancha urbana – Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira – outros 10 municípios não 

conurbados estão integrados a essa área contínua. 

Do ponto de vista da institucionalização administrativa, a composição não é 

perfeita, pois dos 20 municípios membros da RMG atualmente, apenas 15 foram 

identificadas como pertencentes ao arranjo populacional de Goiânia, o que significa que 

apenas estes estão de fato integrados. Os cinco municípios restantes – Bela Vista de 

Goiás, Caturaí, Goianápolis, Santa Bárbara de Goiás, Terezópolis de Goiás – não foram 
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considerados integrados e, ao se considerar os critérios do IBGE, não deveriam fazer parte 

da RMG. 

Por outro lado, o nível de integração do Arranjo Populacional de Goiânia com o 

município de Anápolis, cuja intensidade de deslocamentos pendulares se encontra em um 

patamar “médio-alto”, segundo o mesmo estudo (IBGE, 2016: 67; 164). A longo prazo, 

a tendência é que esses deslocamentos pendulares se intensifiquem, o que abrirá a 

discussão sobre a possibilidade de incluir Anápolis na RMG, ou mesmo suscitar o debate 

sobre uma macrorregião abrangendo Goiânia, Anápolis e Brasília19.  

Interessante notar que a Constituição Estadual de Goiás incluiu dentre os critérios 

que devem ser observados para serem criadas novas regiões metropolitanas (art. 91), o 

“grau de conurbação” e os “fluxos migratórios”. Isso demonstra que o constituinte goiano 

foi atento a essa dupla caracterização das áreas metropolitanas que identificamos na 

literatura consultada: área conurbada e de conjunto de aglomerados urbanos de intensa 

vinculação socioeconômica (nesse caso, parcialmente representada pelo vínculo via 

migrações pendulares).  

2.1.5. Mobilidade urbana e transporte público coletivo nas áreas metropolitanas 

Mobilidade urbana é um termo que se refere de forma ampla a todas as condições 

do deslocamento humano no ambiente urbano. Contempla as diferentes formas de 

deslocamento, também chamados de “modos de transporte”. Dentre os muitos modos de 

transporte, destacam-se aqueles que compõem a família do “transporte público 

coletivo”20, que talvez seja o componente da mobilidade de maior magnitude e 

complexidade para se governar, dada sua ampla cobertura, sua numerosa massa de 

                                                 

19 O estudo mostra indícios nesse sentido. Os deslocamentos pendulares entre Goiânia e Brasília 

são ainda mais intensos do que os realizados entre Goiânia e Anápolis. Recentemente a ANTT publicou 

um estudo de viabilidade para a concessão de um trem rápido de passageiros ligando as três áreas urbanas. 

Um equipamento desse tipo, certamente intensificaria ainda mais a integração entre essas cidades. 

20 Embora muitas vezes utilizados como sinônimos, transporte público e transporte coletivo são 

denominações distintas que pertencem a diferentes categorias. O primeiro se refere à forma de provisão 

(pelo setor público) e independe de demais características. O segundo, diz respeito à agregação ou não de 

viagens em uma mesma unidade de transporte. Os modos coletivos são aqueles que agregam várias viagens 

(ou segmentos delas) em um veículo enquanto nos modos individuais cada unidade executa a viagem de 

um indivíduo ou pequeno grupo. É possível prover publicamente tanto serviços de transporte coletivos 

(como ônibus, trens, metrôs, barcas, etc.), quanto individuais (taxis, bicicletas, carros compartilhados, etc.). 

O inverso também é verdadeiro, pois é possível prover de forma privada serviços de transporte coletivo 

(ônibus fretados, peruas escolares, etc.). Uma vez que no presente trabalho não trataremos de transporte 

coletivo privado, quando for necessário encurtar a redação utilizaremos “transporte coletivo” como 

sinônimo de “transporte público coletivo”. 
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usuários e a necessidade de esforços robustos de planejamento, gestão e coordenação que 

a operação abrangente desse serviço requer.  

Em muitas metrópoles estrangeiras da Europa e América do Norte a mobilidade é 

coordenada sob um único centro de comando, o que confere maior efetividade na 

implementação de políticas públicas do setor. Na maioria das grandes cidades brasileiras, 

contudo, a governança da mobilidade é segmentada funcionalmente. De um lado, há 

órgãos “de trânsito” responsáveis pela circulação motorizada e sistema viário e, de outro, 

organizações “de transporte”, responsáveis pelo transporte público coletivo. Os modos 

não motorizados (ou ativos), até pouco tempo muito negligenciados, têm sido tratados de 

forma marginal e não contam com estrutura de gestão comparável com as de trânsito e 

transporte. 

Na maior parte das cidades do Brasil o transporte público coletivo se restringe a 

sistemas baseados em ônibus em sua forma de utilização mais convencional e menos 

eficiente – compartilhando vias com demais veículos, sem preferência de tráfego21.  

Nas áreas metropolitanas brasileiras, além da segmentação funcional supracitada, 

ocorre uma fragmentação territorial, seja da oferta de transporte público coletivo, seja da 

organização do trânsito, ambas constrangidas pelos limites municipais. A ligação entre 

municípios na maioria dessas metrópoles ocorre em eixos estruturais, por meio de 

serviços de transporte sobre trilhos que aproveitam segmentos urbanos da malha 

ferroviária de carga – em geral a cargo do governo federal ou estadual –, ou por redes de 

ônibus intermunicipais sob responsabilidade dos governos estaduais.  

Como mostraremos adiante, essa organização em duas camadas (uma “municipal” 

e outra “intermunicipal”) se deve, em grande medida, ao estatuto jurídico-administrativo 

ao qual as metrópoles brasileiras estão subordinadas, que, por sua vez derivam de 

questões estruturais como a ordem federativa e o padrão de relações intergovernamentais. 

O transporte público coletivo na RMG, contudo, é o único caso no Brasil de 

metrópole que conta com uma rede operada em unidade sistêmica, que abrange 

                                                 

21 Recentemente, tem crescido a presença de modos semi-segregados baseados em ônibus, como 

os BRTs (Bus Rapid Transit) e suas diversas variantes incompletas (corredores de ônibus, faixas exclusivas, 

etc.), como é o caso de dois corredores do SIT-RMTC: o Eixo Anhanguera (existente) e o BRT Norte-Sul 

(atualmente em obras). Mesmo com o crescimento dessas soluções, é grande o predomínio do modo de 

ônibus convencional (em via compartilhada). 
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praticamente todo seu território22. Isso significa que na RMG não há segmentação 

territorial, frequente no Brasil, entre sistemas municipais e intermunicipais. Praticamente 

toda a área urbanizada é coberta por uma única e exclusiva rede operada por um único 

sistema – o SIT-RMTC, e que atualmente é gerida e operada por empresas privadas, por 

meio de contratos de concessão, conforme detalharemos nos capítulos 3 e 4. 

Unificação dos sistemas de transporte coletivo 

A falta de integração plena entre os sistemas de transporte urbano implica em 

sérias consequências para os usuários, que são os mais diretamente afetados, mas também 

para os custos da operação, que sofre com ineficiências e perdas (VUCHIC, 2005: 438).  

Vuchic (2005: 429-438) mostra que a maioria das metrópoles estrangeiras que 

atualmente possuem bons sistemas de transporte coletivo, passaram por processos de 

fusão de redes de transporte coletivo independentes (operadas por companhias distintas, 

em geral privadas) em um único sistema (em geral público) entre as décadas de 1920 e 

1960 23. 

Mesmo em áreas urbanas onde não houve a unificação completa, foram 

experimentadas formas parciais de articulação dos subsistemas que coexistem em uma 

mesma área metropolitana. Essas experiências compreendem soluções que vão das 

integrações funcionais específicas, como integração tarifária, até as mais abrangentes, 

como ocorre nas chamadas “comunidades de transporte” (transit communities), nas quais 

há coordenação do planejamento e da operação (VUCHIC, 2005: 438). 

Associações desse tipo dependem de sofisticados esquemas de coordenação, que 

sejam capazes de promover a cooperação entre as agências e companhias envolvidas. 

Quanto maior o número de organizações a coordenar e funções a integrar, maior e mais 

complexo é o desafio.  A maioria dos casos de integração funcional ocorre em sistemas 

fechados de malha enxuta e uso intensivo, como é o caso do transporte metro-ferroviário. 

O nível máximo de integração tarifária e operacional que se tem registro ocorre nas 

“federações de transporte”, modalidade comum na Alemanha, onde é chamada de 

                                                 

22 Existem alguns serviços de atendimento local oferecidos por alguns municípios, mas ao que nos 

consta são muito pouco relevantes em termos de volume de viagens. O caso do Recife, como mencionado 

na introdução, está em vias de chegar ao nível de integração sistêmica de Goiânia. 

23 É o que ocorreu com praticamente todas as metrópoles europeias e também algumas da América 

do Norte, como Nova York, Chicago, dentre outras. 
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Verkehrsverbund, cujos casos mais emblemáticos se dão nas regiões metropolitanas de 

Hamburgo e do Vale do Ruhr (VUCHIC, 2005: 439-440)24. 

São diversas as razões que justificam as amalgamações de redes de transporte 

urbano em um sistema único. Vuchic (2005: 433) mostra que a agregação de atributos 

operacionais – frota, infraestrutura, equipamentos, sistemas (de sinalização, controle, 

etc.) – e a centralização da gestão acarretam em consideráveis economias de escala para 

o transporte coletivo. Além disso, a unificação também permite viabilizar atendimentos 

que são menos prováveis em situações de operação fragmentada. Esses atendimentos, em 

geral menos rentáveis, são essenciais para garantir a cobertura territorial necessária à 

universalização do serviço. A organização sistêmica permite que a maior rentabilidade 

dos trechos mais carregados compense a falta de rentabilidade dos atendimentos mais 

capilares (VUCHIC, 2005: 433), configurando uma situação típica de economia de 

escopo.  

Essa forma de sinergia é típica de serviços que são mais eficientes em situação de 

monopólio natural, como é o caso dos sistemas de transporte coletivo urbano (VUCHIC, 

2005: 431). Ainda segundo esse autor, o serviço de transporte urbano não é apropriado 

para ser oferecido em situação de mercado competitivo, com diferentes operadores 

competindo pelas mesmas linhas. É isso que em última instância ocorre quando, por 

exemplo, ônibus municipais e intermunicipais atendem de forma independente um 

mesmo eixo de deslocamento25. 

A mencionada segmentação territorial do transporte metropolitano entre redes 

municipais e intermunicipais, além de não promover as vantagens acima listadas, implica 

em desvantagens para a mobilidade urbana, tais como os transbordos desnecessários – 

cujo custo adicional (monetário e temporal) penaliza o usuário – e problemas de alocação 

                                                 

24 A implementação da Verkehrsverbund de Hamburgo na década de 1960 foi uma estratégia para 

atrair a migração de usuários do transporte individual motorizado para o transporte coletivo. De fato, o 

ganho de eficiência tornou o transporte coletivo mais atraente do que o automóvel para muitos tipos de 

viagem (VUCHIC, 2005: 439).  

25 É o que ocorre, por exemplo, com linhas das redes da Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos (EMTU) e da São Paulo Transportes (SPTrans), que se sobrepõem em vários segmentos do sistema 

viário da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Nesses casos é muito comum a convivência de 

ônibus semi-ocupados da EMTU e superlotados da SPTrans (ou vice-versa) em uma mesma avenida em 

um mesmo horário. Há inclusive rotas e trechos nos quais o transporte por ônibus concorre com o transporte 

metro-ferroviário, como por exemplo em vários trechos da Linha 4 - Amarela. 
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da oferta, como a concentração excessiva de serviços nos trechos mais rentáveis e 

dificuldade de atendimento das áreas menos rentáveis (VUCHIC, 2005: 430). 

Atrelada a essa concepção de serviço de transporte metropolitano segmentado 

territorialmente, está uma outra noção largamente difundida, que cria uma associação 

necessária entre a hierarquia funcional das redes de transporte coletivo (das linhas 

“estruturais” às “locais”) e o ordenamento das jurisdições administrativas (da RM ao 

município). Embora possa ocorrer em algumas áreas de política pública como saúde e 

educação, no caso do transporte coletivo, dada a sua natureza locacional, esse tipo de 

segmentação funcional-territorial não pode ser feito indistintamente. A simples 

observação de exemplos específicos, permite sustentar isso. 

O fato de o itinerário de uma linha de ônibus estar contido no território do 

município não significa que essa linha será utilizada apenas por passageiros em viagens 

intramunicipais. É o que ocorre, por exemplo com toda a rede da Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP), inicialmente inaugurada sob responsabilidade 

municipal, depois transferida ao âmbito do governo estadual, mas até hoje inteiramente 

contida nos limites município de São Paulo. 

Raciocínio similar pode ser feito em relação aos serviços locais. Em um espaço 

conurbado é perfeitamente possível que áreas de vizinhança formadas pela conturbação 

de bairros fronteiriços pertencentes a municípios distintos não possam ter deslocamentos 

de caráter local (entre origem e destinos próximas), ou serviços de atendimento local, 

como é o caso das linhas alimentadoras, das linhas circulares e das pontes (shuttles), 

dentre outros. O fato desse tipo de deslocamento e desses tipos de serviços ultrapassarem 

limites municipais não faz os deixar de serem “locais”, tampouco os torna “estruturais”. 

A partir do estudo histórico apresentado no capítulo 3, podemos afirmar que a 

unificação da rede de transporte da RMG se deve a uma série de fatores relacionados a 

um determinado contexto histórico, quais sejam: (i) a realização de um convênio entre a 

prefeitura de Goiânia, o Governo do Estado de Goiás e o Governo Federal para a 

implementação do projeto piloto (Eixo Anhanguera) de um programa nacional de 

incentivo ao uso do transporte coletivo nas cidades brasileiras; (ii) a configuração 

paulatina do Eixo Anhanguera como um sistema tronco-alimentado, que passou a 

englobar linhas alimentadoras que atendiam Goiânia e alguns dos municípios vizinhos; 

(iii) a coordenação desse sistema pelo governo estadual, medida assumida como 



40 

 

contrapartida à aplicação de recursos do governo federal, em uma época em que o poder 

dos estados eram subsidiário do poder federal; (iv) a transferência gradual da 

responsabilidade sobre o transporte coletivo da alçada municipal para a alçada estadual 

em virtude da expansão do sistema tronco-alimentado; (v) o momento específico do 

processo de urbanização da aglomeração urbana de Goiânia, em fase de metropolização 

incipiente.  

O período de expansão do sistema tronco-alimentado – entre segunda metade da 

década de 1970 e início da década de 1980 – corresponde ao início do processo de 

metropolização de Goiânia, como mostraremos em maiores detalhes no capítulo 3. Era 

um panorama bastante diferente do que ocorria em outras capitais maiores, de processo 

de metropolização avançado ou consolidado, nas quais os municípios vizinhos muitas 

vezes já tinham significativo porte e relevância econômica. 

2.2. REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL 

Uma instância administrativa própria para o governo dos assuntos metropolitanos 

foi instituída pela primeira vez no Brasil por meio da Lei Complementar nº 14, de 08 de 

junho de 1973 (LC 14), em pleno regime militar. Essa lei criou as primeiras 9 RMs e 

definiu como sua matéria o planejamento urbano e a provisão dos chamados “serviços 

comuns” de “interesse metropolitano”. Sem a participação dos municípios, as RMs 

ficavam submetidas politicamente aos governos dos estados e financeiramente à União 

(SOUZA, 2005: 341). No entanto, a efetividade dessas instâncias administrativas não se 

concretizou.  

A Constituição de 1988 reorganizou o sistema federativo em 3 esferas, que elevou 

o município à categoria de ente federativo. Grande parte da literatura defende que essa 

mudança acirrou o conflito entre os interesses metropolitano e local, o que está 

fundamentado em uma concepção universalista do princípio da autonomia municipal26. 

Como se verá adiante, os conflitos entre diferentes níveis de governo em relação 

à gestão de assuntos supra municipais não nasceram com a Nova República, mas 

certamente se intensificaram nesse período. Trata-se de um aspecto “dependente da 

trajetória”, conforme abordagem de Celina Souza (2005; 2015). Para melhor 

compreendê-lo, buscaremos reconstruir um breve histórico do federalismo brasileiro, 

                                                 

26 Ver seção 2.3.1. 
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com foco nas variáveis que explicam esse conflito. Essas variáveis são: o movimento 

oscilatório de centralização e descentralização política; o papel do município no sistema 

federalista brasileiro; a construção da noção específica de autonomia municipal no Brasil; 

e as tentativas de se construir um estatuto jurídico apropriado para o exercício da 

governança metropolitana. 

2.2.1. Centralização, descentralização e a noção de autonomia municipal 

Como aponta Gouvêa (2005: 59), “os ideais federativos estiveram sempre ligados, 

em todas as fases do constitucionalismo brasileiro, a um sentimento de ampliação das 

liberdades públicas”. Segundo Celina Souza (2015: 64) o federalismo lida com a 

distribuição formal de poder dentro do território por meio de arranjos institucionais 

constitucionalmente garantidos, capazes de “(...) assegurar um equilíbrio flexível entre a 

óbvia necessidade de preservar a unidade (e comando) e a igualmente óbvia necessidade 

de preservar a diversidade”. 

O exame em série das constituições republicanas brasileiras feito por Gouvêa 

(2005: 71-75) evidência algo bastante abordado na literatura política brasileira: um 

movimento oscilatório, no qual se alternam momentos de descentralização política (de 

expansão da autonomia dos entes subnacionais) e períodos de inversão dessa tendência, 

quando há concentração de poder na esfera federal.  

Contudo, para Souza (2015: 65) a história do sistema federativo brasileiro também 

permite identificar um continuum, que parte de um federalismo “isolado” do início da 

República, depois ruma à centralização nos regimes autoritários e culmina em um 

momento de maior descentralização atual configuração. 

Ao longo desse processo se fortaleceu o que se convencionou chamar de 

“municipalismo”, uma tendência marcada por movimentos de reinvindicação de poder 

aos municípios, intensificados sobretudo nos períodos de maior centralização. 

A República brasileira é marcada por retrações e ampliações da autonomia dos 

estados e municípios, no que se refere às suas competências, às suas capacidades de 

organização, aos seus poderes e às suas participações na partilha tributária. Embora em 

perspectiva macro temporal esse processo aparente ser uma mera alternância de 

centralização e descentralização, em recortes temporais menores é possível perceber que 
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esses movimentos não são perfeitamente coordenados e os arranjos federativos que dele 

resultam são complexos. 

Houve situações em que a ampliação da autonomia estadual – um movimento de 

descentralização sob o ponto de vista dos estados – acarretou em maior tutela desses sobre 

os municípios, o que na prática era uma restrição da autonomia municipal, portanto uma 

centralização do ponto de vista dos municípios. Um exemplo disso pode ser observado 

no sistema federativo que resulta do advento da República, quando o centralismo do 

Império foi substituído por uma “fase de manipulação ostensiva dos municípios pelas 

oligarquias estaduais”, época da chamada “política dos coronéis” (GOUVÊA. 2005: 72). 

A reforma constitucional de 1926 configurou um movimento similar, porém em 

sentido oposto, quando transferiu a tutela sobre os municípios da alçada estadual para a 

Federal. Nesse episódio a autonomia municipal foi usada para justificar a mudança 

(GOUVÊA. 2005: 60). Ou seja, uma descentralização sob a perspectiva municipal 

sustentou uma centralização sob o ponto de vista estadual. 

Esses dois episódios mostram que a divisão de poder entre os polos clássicos do 

federalismo, União e estados, por si, é algo que afeta os municípios. Indicam também que 

a simples centralização ou descentralização de poder entre esses polos não são suficientes 

para se afirmar que esses movimentos se refletem também na ampliação ou retração da 

autonomia municipal.  

O papel do município, também modificado nesses movimentos, muitas vezes 

resulta ambíguo, dada a complexidade do sistema federalista. É o que ocorre no período 

varguista, quando as constituições de 1934 e 1937, que registraram ampliação formal da 

autonomia municipal, na prática se prestaram mais para reduzir a autonomia estadual do 

que para ampliar de fato o poder dos municípios (GOUVÊA, 2005: 73-75)27.  

De forma similar, o chamado “o federalismo fiscal” introduzido pela Constituição 

de 1946 – para muitos um marco importante do movimento municipalista (GOUVÊA, 

2005: 77; MORI, 1996: 68) – também não se refletiu em um aumento efetivo da 

autonomia financeira do municípios, uma vez que, salvo exceções, na prática os estados 

não levaram em consideração os dispositivos constitucionais que determinavam as 

                                                 

27 Importante lembrar que a Constituição de 1937 permaneceu suspensa praticamente durante toda 

a ditadura Vargas, o que contribui para uma restrição da autonomia municipal na prática. 
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transferências tributárias aos municípios e mesmo o governo federal frequentemente 

atrasava os repasses das cotas do imposto de renda destinadas às prefeituras (GOUVÊA, 

2005: 77). 

O argumento que procuramos construir a partir do histórico resumido acima é o 

de que apesar da oscilação entre centralização e descentralização de poder que marcam a 

constante reorganização do sistema federativo brasileiro, o município efetivamente nunca 

chegou a gozar de autonomia plena, embora seu papel tenha sido formalmente alterado 

de forma sistemática. Isso fez tomar corpo uma tendência municipalista dentro do jogo 

de forças da política brasileira, que se fortaleceu no período do regime militar, como se 

verá adiante. Esse é um aspecto que tem muita importância para o entendimento da atual 

dificuldade para se equacionar a questão metropolitana no Brasil. Como veremos adiante, 

na Nova República, a afirmação da autonomia municipal como reação ao período 

autoritário tem sido um fator que dificulta a efetividade das Regiões Metropolitanas, seja 

no plano do sistema federativo desenhado na Constituição de 1988, seja nas relações 

intergovernamentais (RIGs). 

2.2.2. A emergência da figura administrativa metropolitana 

No regime militar é iniciado um novo movimento de centralização política na 

esfera federal. A Constituição de 1967 (bem como sua reforma de 1969) e a reforma 

tributária de 1966, foram textos legais que fortaleceram a União em detrimento dos 

estados e municípios, marcando um período em que se ampliou o esquema de 

transferências negociadas, colocando as esferas subnacionais em situação de enorme 

dependência” (SOUZA, 1990: 57). 

A carta de 1967 amplia as competências da União, define claramente as 

competências dos estados e deixa aos municípios atribuições residuais, conferindo-lhes 

uma “autonomia meramente operacional”, nas palavras de Gouvêa (2005: 78). Contudo 

o texto prevê a possibilidade de os municípios celebrarem convênios para a realização de 

obras e/ou serviços de “interesse comum” (GOUVÊA, 2005: 78).  

Pela primeira, vez foi utilizado o termo região metropolitana. O art. 157 dispõe 

que “a União, mediante lei complementar, poderá estabelecer Regiões Metropolitanas, 

constituídas por Municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 

integrem a mesma comunidade socioeconômica, visando a realização de serviços de 

interesse comum” (Constituição Federal de 1967, art. 157, §10°) 
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A reforma constitucional de 1969, na prática quase uma nova constituição, 

consolidou o sistema de receitas partilhadas e instituiu a possibilidade de intervenção 

federal nos municípios, restringindo-lhes ainda mais sua autonomia. O texto também deu 

mais destaque à possibilidade de instituição de regiões metropolitanas, transformando em 

artigo (art. 164) o parágrafo da Constituição de 1967 acima citado (com a mesma 

redação).  

A exemplo do período autoritário varguista, após 1967 os municípios de grande e 

médio porte perderam autonomia efetiva a partir do momento em que seus prefeitos 

passaram a ser eleitos indiretamente por indicação da cúpula militar (GOUVÊA, 2005: 

79).  

Conforme mencionado no início deste item, em 1973 foi promulgada a LC 14, 

que efetiva a criação das primeiras 9 regiões metropolitanas brasileiras – São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza –, além de definir 

suas atribuições e seus municípios membros28. A lei ainda definiu como aparato de gestão 

os Conselhos Consultivo e Deliberativo, bem como seus respectivos escopos e 

composição. 

Os Conselhos Consultivos tinham poder restrito ao “encaminhamento de 

sugestões a respeito de assuntos metropolitanos” e eram a única instância à qual os 

municípios tinham acesso. Já o Conselho Deliberativo, em sua maioria composto por 

representantes do executivo estadual, detinha poder de decisão apenas formal, enquanto 

“o poder de fato era exercido pela União que através de órgãos federais que atuavam no 

âmbito urbano, estabelecia as diretrizes de planejamento e definia as linhas de 

investimentos de recursos públicos nas regiões metropolitanas” (AZEVEDO & MARES-

GUIA, 200: 99-100). 

Em conjunto, a legislação editada no regime militar, apesar de criar um proto-

aparato administrativo metropolitano, não criou condições para que as RMs exercessem 

poder efetivo, pois aos conselhos não foi atribuído poder decisório, nem recursos 

destinados ao planejamento e à gestão urbana nesse âmbito (MORI, 1996: 246).  

                                                 

28 No ano seguinte foi editada a Lei Complementar 20/1974 que instituiu a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. 
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A despeito da falta de condições para a efetividade plena das regiões 

metropolitanas e de sua concepção vertical e autoritária, na década de 1970 algumas 

políticas de corte metropolitano foram de fato implementadas nas principais conurbações 

brasileiras (ABRUCIO & SOARES, 2001: 16). Nesse contexto, foi constituída uma 

importante estrutura burocrática por meio da formação de um corpo técnico qualificado 

e instituição de agência técnicas robustas para a formulação de políticas públicas 

metropolitanas (ABRUCIO & SOARES, 2001: 102). 

Entretanto, “o ocaso simultâneo do Estado nacional desenvolvimentista e do 

regime militar acabaram levando, no início da década de 80, à redução significativa das 

verbas federais para as políticas metropolitanas”, destruindo esse “padrão de 

relacionamento intergovernamental” (ABRUCIO & SOARES, 2001: 16). 

O ponto importante disso tudo é que a institucionalização de uma figura 

administrativa própria para o governo dos assuntos metropolitanos – em resposta a uma 

realidade fática a essas alturas incontestável nas áreas urbanizadas das maiores cidades 

do país – ocorreu justamente no regime militar. Isso explica porque, durante o processo 

de redemocratização as RMs foram associadas ao autoritarismo. Ainda hoje é possível 

identificar resquícios disso, quando as tentativas de provisão e/ou coordenação dos 

serviços comuns no âmbito das RMs são consideradas ingerência sobre o município. 

2.2.3. Redemocratização, descentralização e repactuação federativa 

Conforme pontua ALVES (2001), a Constituição Federal de 1988 alterou a 

finalidade de instituição das regiões metropolitanas para “integrar a organização, 

planejamento e execução” de certas funções públicas, identificadas como de interesse 

comum de dois ou mais entes federativos. Além disso, a competência para instituir tais 

regiões administrativas, antes da União, passou para os estados. Tal fator tem sido 

apontado como indício de elevação do papel e importância das regiões administrativas na 

Constituição Federal. 

Não obstante o acima exposto, e apesar das várias conquistas republicanas, a 

Constituição de 1988 não trouxe avanço significativo em relação ao tema metropolitano. 

Segundo Celina Souza, trata-se de um mero deslocamento da tutela do âmbito 

metropolitano da esfera da União para a esfera estadual (SOUZA, 1990: 56). Assim, não 

houve qualquer fortalecimento ou mudança estrutural das RMs em relação à natureza do 
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instituto ou a sua disciplina, que permaneceram abertas à discussão e delineamento 

mediante leis estaduais. 

A carta trouxe ainda, em outras seções de seu texto, dois agravantes da baixa 

efetividade das RMs. O primeiro foi a elevação do município à categoria de ente 

federativo, com autonomia financeira, administrativa e política (art. 18). O segundo, foi 

o complexo sistema de distribuição de competências constitucionais entre entes 

federativos, que criou uma série de competências concorrentes e comuns entre entes 

estados, União e Municípios, parte delas a ser definida em cada caso, conforme o interesse 

local, regional ou nacional.  

Esse quadro constitucional ampliou significativamente a necessidade de relações 

intergovenamentais para exercício de competências, sobretudo concorrentes, nas três 

esferas de governo (SOUZA, 1990: 57) e colocou a responsabilidade das funções públicas 

metropolitanas em uma espécie de limbo administrativo29.  

No fim dos anos 1980 o fenômeno da conurbação estava muito mais disseminado 

no território nacional do que no período em que foram criadas as primeiras regiões 

metropolitanas. Ainda assim, o que resultou da Constituinte não foram avanços no sentido 

de equacionar a questão metropolitana. É importante olhar para o processo constituinte 

para entender a razão dessa aparente incongruência entre esse problema público e a sua 

resposta institucional por parte do Estado.  

Celina Souza (1990: 56) mostra que o Governo Federal, via Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Urbano (CNDU), formou uma série de grupos de trabalho entre 

1986 e 1987 para construir uma agenda de “profunda reformulação do modelo de gestão 

do território nacional”. A falta de consenso, contudo, comprometeu a capacidade desses 

GTs de influenciar o processo Constituinte.  

Apesar de terem sido apresentadas 15 emendas ao texto referentes ao tema 

metropolitano e 14 propostas de modelos de governança metropolitana – algumas 

inclusive conferindo status político para as RMs (GOUVÊA, 2005: 98), nos arquivos da 

Assembleia Constituinte não há registro de qualquer debate sobre o tema (SOUZA, 2005: 

                                                 

29 Como se verá adiante, uma ambiguidade atrelada à noção “interesse municipal” como sinônimo 

de “interesse local” tem ampliado terreno para a concorrência de competências entre os municípios e as 

regiões metropolitanas (ver item 2.3.2). 
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347). A proposta que ficou no texto constitucional foi a que previa apenas a transferência 

da responsabilidade sobre a instituição de RMs da União para os estados, o que indica o 

viés ‘antimetropolitano’ da Constituinte. 

Se faltou engajamento em direção à efetivação da instância administrativa 

metropolitana, por outro lado formou-se uma inusitada coalizão em defesa de uma 

descentralização que assegurasse a autonomia municipal. Marcus Melo (1996: 11-13) 

apresenta uma genealogia desse fenômeno político. Segundo esse autor, a 

descentralização foi sustentada por duas linhas argumentativas. A primeira, chamada 

democratizante, defendia o fortalecimento do município como estratégia de 

aproximação do cidadão à esfera decisória, em movimento de reação ao autoritarismo do 

período precedente. Jacobi (1990: 89), fornece uma boa amostra do pensamento da 

corrente da descentralização democratizante: 

A existência de uma gestão centralizada representa nos dias de hoje a 

manutenção de um padrão arcaico de gestão da coisa pública, tanto do ponto de vista 

funcional [...] como do ponto de vista democrático no que diz respeito à sua 

adequação para viabilizar e promover a participação social e as reformas sociais. 

Primeiro, porque distancia os centros decisórios dos cidadãos. Segundo porque a 

centralização questiona e desprestigia as instâncias de representação. E, terceiro, 

porque a burocratização da política facilita a ação de grupos de pressão na tentativa 

de obter dos poderes públicos decisões que favoreçam seus interesses. O resultado é 

a desqualificação crescente da política, dos partidos e do sistema político 

democrático para uma parcela cada vez maior da população.30 

A segunda corrente, denominada gerencial, tinha como foco os processos de 

modernização da gestão pública. Essa corrente via a descentralização como um meio para 

induzir o aumento da eficiência da gestão. Isso promoveria maior competição 

administrativa (intraorganizacional, intermunicipal e interfederativa), o que melhoraria a 

eficiência alocativa e incentivaria um ambiente de inovação no sistema público31.  

                                                 

30 O artigo de Jacobi deve ser lido no contexto da proposta de reforma administrativa da Prefeitura 

de São Paulo da gestão Erundina, que concebeu o modelo de descentralização para além do nível municipal 

na direção da criação de subprefeituras. A discussão em torno da proposta, inspirou uma edição da revista 

Espaço & Debates inteiramente dedicada ao tema, denominada Governo Local e Democracia. O próprio 

Jacobi, contudo, faz a ressalva sobre os limites à descentralização (ver item 2.3.2). 

31 Essa argumentação estava em sintonia com o que, à época, era sustentado por organismos 

supranacionais como FMI, Banco Mundial e BID. 
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Embora oriundas de matrizes conceituais distintas, essas correntes naquele 

momento convergiram no sentido do fortalecimento do município. 

Por outro lado, como aponta Melo (1996) essa descentralização trouxe alguns 

“efeitos perversos” que constituem o que ele  chama de “hobbesianismo municipal”, 

dentre os quais é possível destacar: (i) a responsabilização inoperante que resulta da 

ambiguidade na distribuição de competências entre os níveis de governo; (ii) o incentivo 

à competição e à não cooperação entre municípios; (iii) os incentivos ao 

desmembramento de municípios existentes, agravando o quadro de fragmentação 

administrativa; e (iv) e o acirramento das disparidades econômico-sociais existentes entre 

os municípios, o que afasta a gestão urbana do caráter distributivo, princípio que deveria 

reger as políticas públicas32.  

Como mostraremos na seção 2.4 e nos capítulos 3 e 4, esses “efeitos perversos” 

podem ser claramente identificados na governança do transporte coletivo da RMG. Isso 

remete a uma noção importante ao presente trabalho: mesmo na RMG onde foi possível 

montar um arranjo de governança efetivamente metropolitano – no qual os municípios 

não impediram a operação do transporte exclusivamente em nível metropolitano 

(diferente da regra brasileira) – esses efeitos perversos se fazem presentes e prejudicam o 

bom funcionamento do sistema de governança.   

Em suma, a Constituição de 1988 apesar de extensamente detalhada em outros 

temas, não estabeleceu as condições necessárias a uma governança efetiva, sem as quais 

a institucionalização de RMs após Constituição de 1988 não passou de mero 

reconhecimento formal da conurbação de municípios por parte dos estados (SOUZA, 

2005: 344-346)33. Assim, os assuntos metropolitanos ficaram em um vácuo político, 

administrativo e financeiro (SOUZA, 2005: 344-346). 

                                                 

32 Além desses, o autor cita outros, como a perda de qualidade e eficiência da burocracia com a 

transferência de funções do nível nacional para o nível municipal; a redução da capacidade de formulação 

de políticas públicas pelo governo nacional por conta do desmonte ocasionado pela descentralização; a 

porosidade dos governos locais às elites locais, à corrupção e ao clientelismo; a guerra fiscal, que deterioram 

as condições de prestação de serviços.  

33 Na visão de Souza (2005: 344-346) essas condições seriam: fontes específicas de recursos; 

incentivos à cooperação intergovernamental; e mecanismos de equalização fiscal para minimizar as 

disparidades entre as municipalidades. 
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O modelo federativo que emergiu do processo de redemocratização, além de não 

superar a inefetividade do estatuto de governança metropolitana do período militar, 

tornou essa tarefa ainda mais difícil. Segundo Celina de Souza (2015: 70-71): 

Sintetizando, os constituintes federais de 1988 e os estaduais de 1989 

optaram por manter o estatuto das RMs como instâncias administrativas 

constrangidas por um modelo federativo, no qual os municípios ampliaram seu grau 

de autonomia política e tributária. Incentivados pelas demandas por formatos mais 

democráticos e descentralizados de gestão pública, os constituintes silenciaram 

sobre as questões relativas à gestão dos espaços metropolitanos. Esses 

constrangimentos e incentivos explicam, em parte, a decadência e/ou extinção da 

maioria das entidades metropolitanas até então existentes. 

Esse quadro é melhor compreendido no contexto da Constituinte de 1987/1988, 

forjado no refluxo da tendência autoritária do período precedente. Celina de Souza (2005; 

2015) fornece uma interpretação mais elaborada sobre o esvaziamento da pauta 

metropolitana na Constituinte. Sua tese se fundamenta no conceito de dependência da 

trajetória (path dependency), construído por autores da corrente do novo 

institucionalismo. De acordo com esse conceito, “acontecimentos do passado podem dar 

vazão a cadeias de causalidade que influenciam o presente” (SOUZA, 2015: 62). 

Conforme pontua a autora, não se trata, contudo, de “um conceito demasiado 

determinista”, no qual o futuro está aprisionado ao presente e passado, mas sim que “os 

custos de reversão da trajetória passada podem ser bastante altos, embora existam outras 

alternativas” (SOUZA, 2005: 342). 

A partir dessa perspectiva, Souza (2005: 348-349) sintetiza a questão em alguns 

pontos. Primeiro, por ter sido institucionalizada em pleno regime militar, a figura da RM 

estava fortemente associada ao autoritarismo, e à ingerência sobre os territórios 

municipais mais dinâmicos do país (as metrópoles eram tidas como” territórios 

estratégicos”). Segundo, a subordinação dos municípios à esfera federal, conforme o 

modelo da Lei Complementar de 1973, era uma clara afronta ao princípio da autonomia 

política municipal, que tem raízes profundas na política brasileira. Terceiro, o acirramento 

da competição eleitoral promovido pela redemocratização, fez com que os objetivos de 

cooperação entre municípios conurbados ficassem em segundo plano. Por fim, a 

Constituição havia garantido mais recursos, proporcionalmente, aos municípios do que 

aos estados e por essa razão “iniciativas favoráveis à governança sob coordenação e 

financiamento dos estados” seriam menos prováveis. 
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2.2.4. Avanços pós 1988 

Embora as bases do pacto federativo que emerge com a Constituição Federal de 

1988 tenham constrangido significativamente as possibilidades de estruturação de 

sistemas de governança metropolitana efetivos, é possível apontar alguns pontos positivos 

do estatuto metropolitano que foram realizados nas 3 últimas décadas. 

Em primeiro lugar, o papel de coordenação da União resultou em importantes 

normas federais, inclusive criando bases para possíveis estruturas de cooperação e 

coordenação, como a Lei Federal nº 11.107/2005, que instituiu formalmente a figura dos 

consórcios públicos. 

Outras leis importantes editadas em nível federal após 1988 e que fornecem bases 

para a gestão interfederativa podem ser citadas. Em nosso entendimento, a edição do 

Estatuto das Empresas Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016), prevendo formas modernas 

de governança pública na Administração Indireta, também constitui um mecanismo 

importante nessa discussão. Como será explorado neste trabalho, a governança 

metropolitana na RMG conta como uma empresa estatal interfederativa como braço 

executivo, de modo que a modernização das formas de governança de tal entidade podem 

contribuir para melhorias de gestão.  

No âmbito das RMs, cabe ainda destacar a edição do Estatuto da Metrópole (Lei 

Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015), importante marco para o setor. Apesar de 

possuir limitações, o Estatuto da Metrópole trouxe definições claras acerca dos princípios 

e diretrizes a serem perseguidos na governança metropolitana, consideradas as 

especificidades dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à 

população, à renda, ao território e às características ambientais.34 

A lei avança ao dar destaque à necessidade de cooperação interfederativa. Assim, 

são fixadas como diretrizes: a implantação de processo permanente e compartilhado de 

planejamento e de tomada de decisão; o estabelecimento de meios compartilhados de 

organização administrativa das funções públicas de interesse comum; o estabelecimento 

de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; a execução 

compartilhada, mediante rateio de custos; a participação de representantes da sociedade 

                                                 

34 Artigos 6º e 7º do Estatuto da Metrópole.  
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civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão; a compatibilização dos 

planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; e o 

estabelecimento de mecanismos de compensação ambiental.  

De modo a dar maior concretude a tais princípios e diretrizes, o Estatuto da 

Metrópole previu uma estrutura básica de governança interfederativa a ser adotada nas 

RMs, a qual deve contar com: (i) instância executiva composta pelos representantes do 

Poder Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas; (ii) 

instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; (iii) organização 

pública com funções técnico-consultivas; e sistema integrado de alocação de recursos e 

de prestação de contas.35 

É apresentada ainda uma lista exemplificativa (não taxativa) de instrumentos de 

gestão compartilhada36, dentre os quais, cumpre destacar a criação de fundos públicos e 

o plano de desenvolvimento urbano integrado.37 A lei permite ainda que sejam 

formulados planos setoriais, específicos, por exemplo, para o transporte coletivo.  

O caso da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Região Metropolitana 

de Goiânia (RMTC) atende parte dos parâmetros e diretrizes previstos no Estatuto da 

Metrópole. Para a gestão do transporte coletivo, foram criadas instâncias metropolitanas 

de tomada de decisão e gestão efetivamente dissociadas de quaisquer dos entes 

federativos de origem. No entanto, nota-se que as relações intergovenamentais encontram 

muitos desafios para atender ao ideal federativo e democrático, o que será demonstrado a 

seguir e, de forma aplicada ao caso da RMTC, no Capítulo 4. 

 

                                                 

35 Art. 8-A. 

36 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 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. 

37 Art. 2º, VI. 
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2.3. DIFICULDADES DO FEDERALISMO BRASILEIRO À GOVERNANÇA 

METROPOLITANA 

Como procuramos mostrar até aqui o sistema federativo brasileiro é bastante 

peculiar e impõe uma série de dificuldades à governança metropolitana. Alguns autores, 

como Gouvêa (2005: 227) acreditam que o equacionamento da questão metropolitana no 

Brasil depende de uma revisão do pacto federativo. No presente trabalho não temos o 

objetivo, nem o espaço necessário para investigar todas as implicações que o nosso 

sistema federativo apresenta em relação à governança metropolitana. No entanto, a partir 

da literatura consultada e do estudo do caso em tela foi possível identificar os pontos de 

maior utilidade ao presente trabalho. 

2.3.1. Autonomia municipal e governança metropolitana 

Segundo Souza (2015: 64) o sistema federalista é complexo porque busca o 

“equilíbrio flexível” entre a manutenção da “unidade nacional” e a preservação da 

“diversidade subnacional” – objetivos muitas vezes antagônicos. Para Abrucio e Soares 

(1998: 35), o êxito de um arranjo federativo depende, dentre outros fatores, do equilíbrio 

entre a autonomia e interdependência dos entes federados.  

Conforme mencionado, a Constituição de 1988 transformou os municípios em 

entes federativos, configurando uma inusitada estrutura federalista em três níveis. Essa 

peculiaridade do federalismo brasileiro tornou o trade-off entre unidade e diversidade 

ainda mais problemático (SOUZA, 2005). Por isso, nas regiões metropolitanas a tarefa de 

assegurar a autonomia municipal ficou “ainda mais complexa porque os arranjos (...) 

desenhados para a governança metropolitana demandam cooperação, coordenação e 

articulação entre as três esferas governamentais” (SOUZA, 2005: 343). 

A autonomia municipal, portanto – uma varável chave do federalismo – é também 

um aspecto crítico para a governança dos complexos urbanos plurimunicipais. Em última 

instância se a autonomia do município for concebida sob uma noção universal, que vale 

para todos os assuntos, isso pode prejudicar os arranjos de governança que pressupõem 

interdependência, que é o caso das regiões metropolitanas. 

Noção radical da autonomia municipal como entrave ao exercício da governança 

metropolitana 

Diversos autores sustentam que no Brasil uma concepção radical de autonomia 

municipal tem dificultado a governança metropolitana. Diversas denominações são 
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utilizadas para descrever esse quadro, tais como “autonomia municipal refratária” 

(GOUVÊA, 2005), “municipalismo autárquico” (ABRUCIO & SOARES, 2001) e 

“neolocalismo” (MELO, 1996). 

Como mostramos na seção 2.2 essa noção particular de autonomia municipal foi 

construída historicamente 

Para Gouvêa (2005), o entendimento refratário do princípio da autonomia 

municipal tem sido um dos principais obstáculos ao equacionamento da questão 

metropolitana. Conforme esse autor (GOUVÊA, 2005: 19-20): 

(...) os experimentos de parceria e de cooperação no plano subnacional são, 

no Brasil, reduzidos ou, quando existentes, frágeis institucionalmente. Tendo em 

vista, pois, a ótica “neolocalista” prevalecente nos últimos anos, a qual se contrapõe 

sistematicamente à criação de instâncias supramunicipais, figuras como as regiões 

metropolitanas e os consórcios intermunicipais acabam tendo pouca efetividade. 

Flavio Villaça (2000, apud MORI, 1996: 231)38 segue nessa mesma linha ao 

apontar para os limites de coordenação intermunicipal no que se refere à elaboração de 

planos urbanísticos metropolitanos: 

[...] a experiência universal já demonstrou que não é possível conseguir-se 

um plano metropolitano satisfatório, simplesmente pela dita 'coordenação' ou 

'entrosamento' dos diversos planos municipais ou setoriais. Um plano geral, 

abrangendo todos os aspectos básicos do desenvolvimento regional, deve ser 

elaborado por uma autoridade metropolitana, sem considerar limites municipais. 

Chega-se aqui ao ponto crucial da questão (...): o problema da autonomia municipal 

nas áreas metropolitanas e a posição que a lei vier a tomar face a ela. 

Nina Best (2011: 49-52) pontua que, na virada das décadas de 1960 e 1970 – 

momento de institucionalização das regiões metropolitanas considerava-se que a plena 

autonomia era incompatível com a “realidade regionalizada das áreas metropolitanas”. 

Segundo a autora, já naquele momento, entendia-se a autonomia municipal então 

assegurada pela constituição como um dos principais problemas da gestão metropolitana, 

ainda que essa não permitisse a auto-organização municipal. 

                                                 

38 VILLAÇA, Flávio. Planejamento urbano exige estruturação de poderes. In: Grande São Paulo, 

o desafio do ano 2000. São Paulo, Suplemento especial da Folha de São Paulo, 1967. 
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Para Gouvêa (2005: 98), “qualquer que seja (...) o encaminhamento a ser dado à 

questão metropolitana no Brasil, o que se espera é algum nível de refluxo do 

posicionamento municipalista exacerbado e radical”. Ainda segundo esse autor, esse 

posicionamento se faz bastante presente pós democratização e, assim como Celina de 

Souza (2005; 2015), deve ser entendido no contexto de reação ao período autoritário 

precedente. 

O item 2.2 procurou mostrar que, a despeito da oscilação entre centralização/ 

descentralização, a reivindicação de autonomia municipal é uma constante na política da 

República brasileira, cuja a intensidade varia conforme o cenário político momentâneo. 

Os períodos nos quais o município mais perdeu autonomia efetiva correspondem aos 

momentos em que o municipalismo mais cresceu como pleito. Uma evidência disso são 

os momentos de redemocratização após os períodos autoritários do Estado Novo e do 

regime militar. 

É sobre esse prisma que procuramos compreender o municipalismo e o 

entendimento radical do princípio da autonomia municipal. Em relação à gestão 

metropolitana, é preciso considerar que as regiões metropolitanas foram instituídas em 

um período autoritário também com o objetivo de controle federal sobre centros urbanos 

estratégicos. Esse estatuto foi modificado com a redemocratização em um cenário no qual 

o município ganhou espaço no jogo federativo e as RMs foram transferidas à tutela 

estadual, porém ainda sem instituir mecanismos para o envolvimento dos municípios. 

Portanto, seja no período autoritário, seja sob regime democrático, os municípios sempre 

estiveram à margem da institucionalidade administrativa metropolitana.  

A princípio, o caso da governança do transporte da RMG apresentado no capítulo 

seguinte contrasta com esse quadro, pois formalmente o arranjo envolve os municípios e 

foi ratificado em forma de lei nas câmaras municipais. Ao examiná-lo de maneira mais 

aprofundada, contudo, foi possível perceber que a exceção também se explica pela regra. 

Ao estudar o histórico desse sistema de governança, percebemos que não foi a 

ausência de municipalismo que permitiu a unificação do sistema e a submissão dos 

municípios à instância metropolitana, sob influência do governo estadual. A exceção se 

explica pelo contexto histórico muito particular, no qual: (i) a disponibilidade de 

investimento federal no projeto piloto de sistema integrado serviu de incentivo para que 

o município de Goiânia aceitasse a transferência gradual de responsabilidade para o 
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governo do estado; e (ii) a fase incipiente do desenvolvimento urbano dos demais 

municípios indica que eles não possuíam porte para sustentar serviços de ônibus próprios, 

muito menos força política para resistir à transferência da responsabilidade para o 

governo estadual. 

Mesmo em um cenário como esse, foi possível identificar a partir das entrevistas 

momentos nos quais o municipalismo emergiu com mais força, conforme veremos em 

mais detalhes no capítulo 4, situação que pode estar sendo potencializada pela repressão 

das demandas dos demais municípios que compõem a RMG, fora Goiânia. 

Um exemplo que exploraremos mais minuciosamente no capítulo 3 é o caso de 

Aparecida de Goiânia, que experimentou um crescimento vertiginoso recentemente, o 

que pode explicar o descompasso entre a realidade urbana a estrutura institucional que 

gera esse tipo de tensão. A concepção brasileira de autonomia municipal é algo que 

emerge nos momentos de crise mesmo em lugares nos quais aparentemente o interesse 

metropolitano comum prevaleceu sobre o interesse dos municípios39. 

Relativização da descentralização e da autonomia municipal 

Sem transformar as estruturas tradicionais de poder, a descentralização de 

funções nada modifica e muito provavelmente amplifica vícios que já existem nas 

mesmas administrações locais40 (BORDON, 2001, apud Gouvêa, 2005: 182). 

A descentralização é um dos valores que tem sido mais prezados em nossa história 

política recente (ABRUCIO & SOARES, 2001: 25), de maneira tal que nosso processo 

de democratização é confundido com a luta pela descentralização (GOUVÊA, 2005: 173). 

Porém, objeções podem ser feitas à ideia de proximidade virtuosa entre governo 

e cidadão, pressuposto que fundamenta as duas correntes de sustentação do movimento 

pela descentralização – as correntes “democratizante” e “gerencial” (MELO, 1996). 

                                                 

39 Um episódio similar de evocação da autonomia municipal, embora mais importante e longevo, 

ocorreu no próprio processo de formação do SIT-RMTC, na década de 1990 (ver seção 2.3.2). 

40 Tradução nossa. BORDON, José Octávio. Liderazgos, políticas y gestión pública para la nueva 

governabilidade. In: CARRILLO FLÓREZ, Fernando (Ed.) Democracia em déficit: governabilidade y 

desarollo em América Latina y el Caribe. Washington, DC: IDB, 2001, P. 211-229. 
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Segundo a corrente “democrática”, as políticas centralizadoras são as principais 

geradoras de desigualdade social e de externalidades que comprometem esforços de 

estabilidade econômica e consolidação democrática (GOUVÊA, 2005: 175). 

Contudo, conforme Gouvêa (2005: 175), a proximidade física entre governo e 

cidadãos não é uma condição suficiente para ampliação da democracia, da participação e 

da eficácia administrativa. Essa noção também compartilhada por Abrucio e Soares 

(2001: 28-29), segundo os quais, em muitos casos, “a descentralização pode resultar no 

aumento do poder de oligarquias” e no “aumento da corrupção”. 

Em relação aos argumentos da corrente “gerencial”, Gouvêa lembra que, ao 

exacerbar a competição entre cidades para a atração de investimentos privados a 

descentralização pode incentivar comportamento predatório entre municípios, o que pode 

levar à redução de capacidade administrativa e a “práticas de segregação e de exclusão 

em termos de pleno acesso aos benefícios oferecidos por uma determinada unidade 

territorial” (GOUVÊA, 2005: 175).  

Isso remete a um terceiro ponto bastante importante para as regiões 

metropolitanas e para a análise do caso em tela: o risco de a descentralização agravar as 

disparidades entre os municípios de uma mesma RM. Segundo Gouvêa (2005: 175), 

instrumentos redistributivos são incompatíveis com a lógica descentralizadora, pois 

implicam na existência de um centro de coordenação para arrecadar e alocar recursos de 

maneira a compensar desigualdades. Conforme Abrucio & Soares (2001: 30), “sem 

mecanismos de coordenação e políticas compensatórias advindas do Governo Central, a 

descentralização pode se transformar (...) na ‘mãe da segregação’ (...)”. 

Esse aspecto é particularmente importante para a governança metropolitana, pois, 

como será tratado na seção 2.4.2 a assimetria de capacidades entre os municípios de uma 

RM é algo que dificulta o funcionamento efetivo de instâncias colegiadas de gestão, como 

ocorre com a governança do transporte coletivo na RMG. Como mostraremos adiante, a 

participação dos municípios no rateio de custos e no processo decisório é bastante 

prejudicada pelo desequilíbrio de forças que existe dentro do sistema de gestão pública 

compartilhada. Para diminuir as disparidades e criar condições menos assimétricas de 

compartilhamento de decisão entre os municípios de uma RM, é necessário um pouco de 
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centralização, que, de acordo com o quadro federativo brasileiro, deve ser conduzida pelo 

governo estadual41. 

Outro problema que a descentralização impõe à gestão metropolitana remete à 

indivisibilidade dos assuntos de interesse comum. De acordo com Rolnik e Somekh 

(2002: 107), a ampliação da autonomia do município esbarra em “temas cuja 

territorialidade ultrapassa claramente os limites do município”, como é “o caso de quase 

todos os temas ligados à infraestrutura urbana”. Esse é exatamente o caso do transporte 

público coletivo, conforme mostrado no item 2.1. 

Os pontos colocados acima indicam que assuntos como a governança 

metropolitana precisam superar a dicotomia entre centralização e descentralização. Celina 

de Souza (2005: 343) afirma que o Brasil é melhor entendido como um “conjunto de 

mudanças dentro de um continuum de relações de poder entre os poderes central e local 

em vez da dicotomia entre centralização versus descentralização”. 

Abrucio e Soares (2001: 14) apontam um quadro de “reduzida atuação dos estados 

e da União na ordenação e no planejamento das atividades (necessariamente) conjuntas 

dos níveis de governo”, cuja superação depende do abandono da “falsa e estéril dicotomia 

entre centralização e descentralização” (ABRUCIO & SOARES, 2001: 14-15).  

Para Klara Mori (1996: 166), a oposição excludente entre centralização e 

descentralização é uma falsa contraposição, cujos alternados movimentos correspondem 

a reorganizações de poder, dentre uma mesma elite dirigente, sempre com o “propósito 

da preservação da estabilidade da estrutura social vigente no país”. 

De fato, “autonomia e descentralização, são princípios fundamentais do 

federalismo democrático”, porém esses princípios não devem “colocar-se contra a 

interdependência, ao preço de dificultarem a boa resolução intergovernamental da 

‘tragédia dos comuns’, favorecendo comportamentos competitivos ou até predatórios” 

entre os níveis de governo (ABRUCIO & SOARES, 2001: 103-104). 

Para esses autores, o problema da organização territorial do poder “deve deslocar-

se da dicotomia centralização versus centralização para enquadrar-se na questão da 

                                                 

41 Na proposta de reforma do sistema de governança do transporte da RMG apresentada no capítulo 

6, procuramos reafirmar o papel do Estado como coordenador e compensador de disparidades, em 

concordância à lógica acima.  
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coordenação intergovernamental”, na busca de um “novo equilíbrio entre os poderes 

nacional e subnacionais e dos próprios governos locais entre si” (ABRUCIO & SOARES, 

2001: 31). De acordo com essa visão, Gouvêa (2005: 180) defende que a 

“descentralização atomizada” seja suplantada por uma “descentralização coordenada”, na 

qual se valoriza a ação de governos locais e, ao mesmo tempo, se cria condições para a 

articulação desses governos (GOUVÊA, 2005: 180). 

Como procuramos mostrar na seção 2.4 e no capítulo 4, esse é exatamente o 

desafio de gestão compartilhada entre os membros da RMG na governança do seu sistema 

transporte coletivo. Isso indica que, para não se incorrer aos riscos da tragédia dos 

comuns, o sistema de governança deve incorporar meios de equilibrar o jogo de forças. 

Para tanto, é necessário algum nível de centralização que, no quadro federativo brasileiro, 

cabe ao governo estadual. 

Uma descentralização coordenada como a acima esboçada requer a relativização 

da autonomia municipal e uma reavaliação da divisão de competências entre os entes 

federativos (GOUVÊA, 2005: 177; JACOBI, 1990: 90; MORI, 1996: 233). No bojo dos 

assuntos urbanos, é preciso distinguir as matérias nas quais o município deve ter 

autonomia plena daquelas que requisitam coordenação e que, portanto, a autonomia 

municipal deve ser relativizada em favor de interesses comuns, como é o caso das funções 

essencialmente metropolitanas.  

A dificuldade dessa tarefa, contudo, reside no fato de que matérias consideradas 

como de interesse local, como é o caso do transporte público coletivo, podem ser 

entendidas ora como do interesse municipal, ora como de interesse metropolitano. Isso 

ocorre porque a Constituição Federal de 1988 estabelece um estatuto rígido e universal 

para o município, de acordo com o qual o que vale para um município de urbanização 

isolada também vale para um município conurbado a outros municípios, uma realidade 

completamente distinta do ponto de vista urbano e administrativo.  

Esse assunto remete a uma questão mais ampla, que é a titularidade das funções 

metropolitanas e às noções que se construiu dos conceitos de “interesse local”, “interesse 

municipal”, “interesse comum” e “interesse metropolitano”. Isso será tratado na próxima 

seção.  
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2.3.2. Titularidade das funções metropolitanas: interesse local e interesse 

comum 

Historicamente, as normas aplicáveis às RMs não definiram de forma clara o que 

caracteriza uma função como de interesse metropolitano (ou comum). Na Constituição 

de 1988, a questão permaneceu indefinida e se tornou ainda mais complexa. Por um lado, 

a Constituição previu que cabe à lei estadual instituir a RM para que a organização, 

planejamento e execução de funções públicas de interesse comum sejam desempenhadas 

de forma integrada. 

Por outro, a Constituição não definiu o sentido da expressão “funções públicas de 

interesse comum”, empregada tão somente neste artigo da carta constitucional (art. 25, 

§3), tampouco critérios para determina-las.42  

Também ficou em aberto de que modo deve ocorrer a integração de seu 

desempenho entre os municípios e o papel a ser desempenhado pelos estados e pela União 

nesse processo. Isto é, como devem ser exercidas as competências relativas às RMs. 

Segundo Gouvêa (2005: 63), a repartição de competências foi orientada pelas 

técnicas de “competência legislativa concorrente” e “competência material comum”, 

inspiradas na constituição de 1934 e no federalismo alemão. No entanto, a Constituição 

de 1988 também não trouxe definições sobre o coexercício de competências e estabeleceu 

que a normatização da cooperação entre os entes seria matéria de legislação 

complementar (GOUVÊA, 2005: 63). De acordo com Souza (1990: 58), “a ênfase 

exagerada na competência concorrente (...) pode ficar ao sabor das eternas disputas entre 

governos, gerando um adiamento ou uma grave omissão quanto ao enfrentamento” de 

questões comuns metropolitanas. 

Segundo Flávio Villaça (2012: 229-230) todas as constituições brasileiras do 

século XX definiram as competências municipais com base em um princípio geral – a 

autonomia do município no que concerne o seu “peculiar interesse”, ou ainda “interesse 

local”.  

                                                 

42 Em sentido semelhante, também os conceitos de região metropolitana, microrregião e 

aglomeração urbana permaneceram em aberto, sendo imposta apenas a condição de que tais regiões 

administrativas sejam constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes.  
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Conforme Villaça (2012: 229-230), o conceito de “local” além de indeterminado 

é ambíguo, pois historicamente foi considerado sinônimo de “municipal”, o que deixa de 

ter sentido na realidade dos espaços urbanos conurbados. 

A vinculação das competências municipais a um conceito aberto – o “interesse 

local” – somado à indeterminação do que seriam as FPICs é algo que constrange o escopo 

de governança das regiões metropolitanas, em um cenário onde os municípios acabam 

assumindo funções que deveriam ser realizadas em âmbito metropolitano. 

A situação do transporte público coletivo é ainda mais ambígua, pois é o único 

serviço público explicitamente citado na Constituição como exemplo de serviço de 

“interesse local” que competente ao município (CF 1988, art. 30, inciso V, grifo nosso).  

Para Costa (2014), o conjunto de leis que configura o novo marco jurídico para as 

políticas urbanas setoriais brasileiras evidencia “uma abordagem que privilegia os entes 

existentes no arranjo federativo brasileiro (...)” e que deixa as instâncias metropolitanas 

em situação indefinida. Desse modo, os problemas urbanos são tratados quase 

exclusivamente na esfera municipal43, salvas algumas exceções. Trata-se de um “reforço 

do papel do município e do não reconhecimento das especificidades, urgências e desafios 

do espaço metropolitano” (COSTA, 2014: 510- 514).  

A despeito desse quadro geral, algumas constituições estaduais definiram com 

maior precisão o escopo metropolitano. A Constituição do Estado de Goiás de 1989 pode 

ser considerada a mais avançada nesse sentido. O art. 90 da carta elenca as funções 

públicas que são consideradas de interesse comum na RMs e dentre elas, a Constituição 

elenca os serviços de “transportes e sistema viário”.44 Embora esteja claro quais funções 

competem às regiões metropolitanas, o mesmo artigo, em seu § 1º, dispõe que “os 

                                                 

43 As leis a que o autor se refere são as seguintes: Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001); 

Lei dos Consórcios Públicos (Lei Federal 11.107 / 2005); Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico (Lei Federal 11.445 / 2007); Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305 / 2010); 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal no 12.587/2012). 

44 Art. 90 (...) § 2º - Para os fins deste artigo, consideram-se funções públicas de interesse comum: I - 

transportes e sistema viário; II - segurança pública; III - saneamento básico; IV - ocupação e uso do solo, abertura e 

conservação de estradas vicinais; V - aproveitamento dos recursos hídricos; VI - distribuição de gás canalizado; VII 

- cartografia e informações básicas; VIII - aperfeiçoamento administrativo e solução de problemas jurídicos comuns; 

IX - outras, definidas em lei complementar. § 3º - As diretrizes do planejamento das funções de interesse comum serão 

objeto do plano diretor metropolitano, microrregional ou aglomerado. 
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Municípios que integrarem agrupamentos previstos neste artigo não perderão sua 

autonomia política, financeira e administrativa” (grifo nosso).45 

A Lei Complementar n° 27, de 30 de dezembro de 1999, do Estado de Goiás (LC 

27), que institui a RMG, fornece uma definição de “função de interesse comum” ainda 

mais precisa. Segundo essa lei as FPICs correspondem às atividades “que atendam a mais 

de um município, assim como aquelas que, mesmo restritas ao território de um deles, 

sejam, de algum modo, dependentes ou concorrentes de funções públicas e serviços 

supramunicipais” (LC  27). Além da definição geral, a lei amplia a lista de FPICs da 

constituição estadual (LC nº 27/99, art. 5º)46. 

Assim como na constituição do estado, a LC 27 também traz uma espécie de 

salvaguarda do princípio da autonomia municipal em seu art. 3º, ao mesmo tempo em que 

estabelece como princípio a “cogestão entre os poderes públicos estadual e municipal e a 

sociedade civil na formulação de planos, programas e execução de projetos, obras e 

serviços para os quais sejam necessárias relações de compartilhamento 

intergovernamental dos agentes públicos”. 

Contudo, mesmo em Goiás, a Constituição Estadual não esclarece de que modo 

equacionar FPICs e autonomia municipal. Diante de uma imprecisão, evocações ao 

princípio da autonomia municipal continuam a ser utilizadas de forma abrangente e sem 

critérios claros para justificar a competência municipal, o que pode ser confirmado pelo 

episódio de ameaça de municipalização de Aparecida mencionado na seção anterior, bem 

como o episódio da disputa judicial entre a prefeitura de Goiânia e o Governo do Estado 

que apresentaremos ao final desta seção47.  

                                                 

45 Há outros dois casos em que, no âmbito estadual, houve avanço no sentido de definir mais 

precisamente o corte entre os escopos administrativos das RMs e dos municípios (GOUVÊA, 2005: 223-

227). Editada no ano seguinte ao da Constituição Federal de 1988, a constituição estadual do Mato Grosso, 

em seu art. 175, define que “são considerados de interesse comum as funções públicas que atendem a mais 

de um município, assim como as que, restritas ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, 

concorrentes ou confluentes das ações públicas supramunicipais”. No Rio de Janeiro, há uma definição 

semelhante na Lei Complementar nº87/1998 que estabelece a competência estadual sobre os serviços 

públicos de interesse metropolitano. Segundo o art. 3º desta lei, são funções públicas metropolitanas aquelas 

que “atendem a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, seja de algum 

modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados”. 

46 As atividades são as seguintes: planejamento; política de habitação e meio ambiente; 

desenvolvimento econômico; promoção social; modernização institucional. 
47 Nesse sentido, deve ser mencionado também o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 

de Goiânia, de autoria do vereador Jorge Kajuru, que propõe criar uma rede municipal de transporte 

coletivo. 
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As dúvidas sobre a titularidade das funções de interesse comum tem sido objeto 

de numerosas discussões judiciais, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nos 

tribunais estaduais.  

Uma primeira dúvida importante surgiu sobre a competência para instituir RMs. 

Apesar de a Carta de 88 ser clara ao determinar que a RM é criada por lei estadual, havia 

uma corrente que alegava que a instituição da RM por lei estadual, sem concordância dos 

municípios via edição de lei municipal, violaria a autonomia de tais entes. 

A questão foi objeto de ao menos 5 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 

796, 1841, 2809 e 1842 e levou cerca de 15 anos para ser decida. Ao final, o Supremo 

determinou na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1842 que a competência para 

instituir RMs é exclusiva do estado e independe de lei municipal. 

A decisão não esclareceu, contudo, a quem compete legislar sobre os assuntos das 

RMs. Assim, poderia a União legislar sobre diretrizes gerais sobre RMs, como fez com o 

Estatuto da Metrópole? Quais seriam os limites dessa legislação? Poderiam os 

municípios, por sua vez, regulamentar as FPICs? Em caso negativo, isso poderia ser feito 

pelo estado ou apenas pelos municípios de forma integrada? 

A matéria foi analisada pelo STF na ADI nº 312191, que analisava a possibilidade 

de uma lei estadual dispor sobre tráfego de motocicletas na RM de São Paulo, sendo 

tráfego urbano assunto de interesse local. Por unanimidade, o Tribunal declarou a lei 

inconstitucional, não por violação à autonomia municipal, mas por invadir a competência 

da União para legislar sobre trânsito. 

Mais recentemente, após a edição do Estatuto da Metrópole, foi proposta pelo 

Governador do Pará a ADI n° 5857, na qual alega que o art. 10 do Estatuto da Metrópole 

violaria o pacto federativo. O artigo prevê penalidade de improbidade administrativa ao 

governador e aos prefeitos caso o PDUI não seja aprovado no prazo previsto na lei. O 

governador alega que a instituição das RMs é uma faculdade e que a elaboração do PDUI 

depende de cooperação interfederativa, bem como de aprovação pelo Poder Legislativo 

Estadual, o que impede a imposição do dever de aprovar o plano aos governadores e 

prefeitos. A ADI ainda não foi votada pelo STF, mas certamente impactará a interpretação 

da matéria, fixando limites de atuação da União na coordenação de relações 

intergovernamentais e assuntos atinentes às RMs. 
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Dúvidas semelhantes surgem em relação à regulação e execução da FPICs. O caso 

mais emblemático foi o da ADI nº 1.842. Por meio do acórdão datado de 2013, o STF 

decidiu que a gestão metropolitana é competência de todos e exercida de forma integrada 

pelos Estados e Municípios envolvidos, não podendo haver a exclusão de qualquer 

Município. A decisão não esclareceu, contudo, por meio de quais instrumentos deve se 

dar a integração e qual seria o papel do Estado na gestão das RMs. Nos votos, há grandes 

divergências nas vertentes interpretativas. Pela primeira vertente, defendida pelo Ministro 

Maurício Corrêa, o estado deveria ser o ente competente em matéria metropolitana. Já a 

segunda vertente, municipalista, defendida pelo Ministro Nelson Jobim, entende que a 

RM consiste no somatório dos interesses municipais, tendo o estado competência 

meramente procedimental. Por fim, a terceira vertente, majoritária, defende, em linhas 

gerais, que a competência deve ser compartilhada entre Municípios e estado. Mesmo 

nessa linha, não há consenso quanto à composição da entidade metropolitana e quanto 

aos critérios de representatividade dos Municípios. 

Assim, não obstante o acórdão seja considerado paradigma a respeito do tema, ele 

não foi capaz de resolver todas as dúvidas existentes sobre a titularidades de FPICs. 

Paralelamente, a questão também vem sendo discutida no âmbito dos estados. Os 

Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo (ADI n° 2.071.833-93.2013.8.26.0000) e da 

Bahia (esta última em caráter liminar, confirmada pelo STF – SL 1.143) já decidiram que 

os municípios não podem editar leis, instituir mecanismos de gestão ou contratar a 

prestação de serviços que constituam FPICs de forma isolada, sem a participação dos 

demais municípios e do estado. 

Em síntese, mesmo após a Constituição de 1988, há dúvidas acerca da repartição 

de competências entre União, estados e Municípios no que se refere às regiões 

metropolitanas. Hoje, está decidido que os estados têm competência exclusiva para 

instituir a RM. Igualmente, há uma tendência judicial no sentido de que os Municípios 

em RM não podem legislar nem dispor sobre FPICs de forma isolada. O papel da União 

e dos estados ainda carece de definição. Nesse cenário, entende-se que as regiões 

metropolitanas ainda estão fragilmente construídas e suscitam questionamentos, 

sobretudo acerca dos limites de atuação de cada ente na gestão interfederativa. 

O transporte público coletivo como FPIC 

Embora no nível federal as competências metropolitanas não tenham sido 

definidas e o transporte coletivo tenha sido estabelecido como competência municipal, 
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esse mesmo tema foi definido como matéria metropolitana em algumas constituições 

estaduais editadas depois da Constituição Federal de 1988. A mobilidade urbana – por 

meio de denominações parciais variadas, como transporte urbano, transporte público 

coletivo, circulação viária, etc. – é a FPIC mais citada nas constituições estaduais 

(GOUVÊA, 2005: 226; AZEVEDO & MARES-GUIA, 2015: 102).  

Entretanto, na maioria dos estados, o transporte (e também o sistema viário) só é 

considerado metropolitano de maneira parcial, recorrendo-se a uma visão segmentada que 

entende como metropolitano apenas o que é intermunicipal. Assim, “de maneira 

equivocada, tal concepção considera que quaisquer serviços públicos executados no 

âmbito municipal são de interesse apenas local” (GOUVÊA, 2005: 226)48.  

Para Gouvêa (2005) a segmentação do transporte metropolitano em sistemas inter 

e intramunicipais é mais um fator que se credita à visão municipalista e à noção rígida da 

autonomia municipal (GOUVÊA, 2005: 137, grifo nosso): 

Os defensores da preservação rígida do princípio da autonomia municipal, 

ao procurar definir o alcance da expressão 'serviços comuns metropolitanos' viram 

a necessidade de separar os serviços comuns em segmentos, alguns para serem 

gerenciados de forma unificada e outros para continuarem a ser executados pelos 

municípios metropolitanos. No entender desses municipalistas, funções 

metropolitanas são aquelas de caráter unicamente intermunicipal" 

Já partidários do modelo unificado de gestão metropolitana argumentam 

que, se o objetivo da criação de RMs foi justamente o de propiciar um tratamento 

integrado dos complexos problemas de áreas conurbadas, seria contraditória e 

compreensível a segmentação dos serviços púbicos de interesse comum, atribuindo 

uns à autoridade municipal e outros à metropolitana. Além disso, na maioria dos 

casos é bastante difícil, ou mesmo impossível, delimitar, com razoável nível de 

precisão, os limites desses segmentos para fins de determinação dos níveis de 

competência. 

                                                 

48 A esse respeito cabe uma nota ao curioso caso da RMSP. A rede de ônibus da metrópole 

paulistana segue essa segmentação típica, com as linhas intermunicipais sob responsabilidade da Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbano (EMTU), uma empresa estadual, enquanto os municípios são 

responsáveis pelas linhas circunscritas aos seus respectivos territórios. Já o sistema sobre trilhos é todo 

metropolitano (de responsabilidade do Governo do Estado), independentemente de sua área de cobertura, 

uma vez que os trens metropolitanos cobrem um território efetivamente metropolitano, enquanto o metrô 

até hoje não tenha ultrapassado os limites do município de São Paulo, apesar de ser de responsabilidade de 

uma empresa ligada ao governo estadual.  
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A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587, 

de 03 de janeiro de 2012, adota essa mesma concepção segmentada do transporte coletivo.  

Enquanto o art. 18 da define como atribuição dos municípios a prestação de serviços de 

transporte público coletivo, o art. 17 estabelece que compete aos estados a prestação dos 

“serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano” (grifo 

nosso). 

Conforme relatado por um dos entrevistados (Edmundo Pinheiro)49, a questão da 

titularidade das funções de interesse comum foi uma variável fundamental do processo 

de formação do sistema de governança atual na RMG. A questão aparece pela primeira 

vez na constituinte estadual, que estabeleceu as bases jurídicas do arcabouço de 

governança atual e foi objeto de intensa discussão e disputas jurídicas no começo dos 

anos 1990 até que o arranjo metropolitano da governança do transporte coletivo se 

sedimentou. No capítulo 4 expomos com maior riqueza de detalhes essa história e a forma 

de constituição do atual arranjo metropolitano. 

O episódio da disputa entre municipalização do transporte coletivo e 

metropolização do mesmo ilustra como a afirmação rígida do princípio da autonomia 

municipal e a indefinição sobre a titularidade das FPICs no sistema federativo brasileiro 

são aspectos de extrema importância para a governança metropolitana no Brasil. Mesmo 

na Grande Goiânia dos anos 1990 – onde o transporte já era unificado há mais de uma 

década – reinvindicações municipalistas chegaram a ameaçar desintegrar o sistema. 

2.4. RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS (RIGS) NA GOVERNANÇA 

METROPOLITANA 

A terceira dimensão de análise dos condicionantes da governança metropolitana 

diz respeito às relações intergovernamentais (RIGs). No caso da cooperação necessária à 

gestão de temas metropolitanos, as RIGs contemplam interações tanto na direção vertical 

(entre União, estados e Municípios, em especial entre esses dois últimos), quanto 

horizontal (entre municípios de uma mesma região metropolitana). 

 

                                                 

49 Edmundo Pinheiro, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiro de Goiânia (Setransp). 
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2.4.1. O Novo Federalismo brasileiro 

Abrucio e Soares (2001: 56-58) mostram que o processo de redemocratização 

brasileiro deu origem a uma nova ordem federativa. O assim chamado Novo Federalismo 

Brasileiro, por um lado acompanhou uma onda internacional de reestruturação das 

federações, em um contexto que combinava “demandas por descentralização com a crise 

do modelo de intervenção estatal centralizada”. Por outro lado, a reestruturação brasileira 

também foi moldada por suas especificidades, em um contexto que contemplou a junção 

entre: um Governo Federal em crise; forças descentralizadoras democráticas; e elites 

estaduais que se aproveitaram da descentralização para se fortalecer.  

A ordem que emerge, portanto, é marcada pela descentralização e pelo 

desenvolvimento de um modelo predatório de caráter ‘estadualista’, pouco preocupado 

com a coordenação federativa e de relações intergovernamentais em padrão não-

cooperativo (ABRUCIO & SORES, 2001: 58). 

Esse novo sistema impõe à governança metropolitana efeitos perversos de três 

ordens. Primeiramente, houve um reforço do quadro de desigualdade de capacidades 

administrativas dos municípios metropolitanos. Em grande parte, isso se deve o viés 

anti-metropolitano do sistema de distribuição de recursos, fortemente pautado em 

transferências que favorecem mais os municípios pequenos em detrimento dos 

municípios de porte intermediário50 (ABRUCIO & SOARES, 2001: 106-109). 

A segunda ordem de efeitos nocivos diz respeito aos incentivos de cooperação e 

competição intrametropolitana (entre municípios). De um lado, o padrão de 

descentralização adotada na Nova República – que promoveu repasse de funções para os 

governos subnacionais sem criar em paralelo mecanismos de coordenação entre eles – 

criou um sistema que não fornece incentivos à cooperação (ABRUCIO & SOARES, 

2001: 108). De outro lado, o novo federalismo trouxe incentivos à competição 

exacerbada, que tende a promover comportamento predatório (ABRUCIO & SOARES, 

2001: 108).  

                                                 

50 O termo “município médio” foi adotado aqui para se referir aos municípios em posição fiscal 

intermediária, que não estão nem na faixa dos municípios que mais recebem transferência, nem no grupo 

de municípios de certo porte que possuem desenvolvimento econômico suficiente para sustentar um 

patamar de receitas tributárias próprias compatíveis com suas demandas. N contexto metropolitano há o 

agravante da condição periférica que alguns municípios possuem em relação ao centro metropolitano, o 

que acarreta em dificuldades fiscais estruturais (ver discussão mais adiante). 
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Por fim, a terceira consequência perversa do novo federalismo para a governança 

metropolitana é pouca presença das esferas de governos supra municipais “como 

parceiros, indutores ou coordenadores da ação nas áreas metropolitanas” (ABRUCIO & 

SOARES, 2001: 110-112).  

Segundo os autores, esse quadro se deve “à indefinição dos papéis federativos e a 

uma vaga percepção da importância das redes intergovernamentais” (ABRUCIO & 

SOARES, 2001: 111).  

2.4.2. Assimetria de capacidade nas regiões metropolitanas 

Como agravante do quadro esboçado acima, há de se mencionar as dificuldades 

que derivam do padrão tipicamente assimétrico da capacidade administrativa de 

municípios de uma mesma RM, que, por sua vez, é reflexo do quadro de disparidades 

econômico-territoriais comum às metrópoles brasileiras.  

Isso é algo que afeta profundamente o relacionamento entre municípios nas 

estruturas de governança metropolitana. Embora conflitos e tensões sejam inerentes às 

relações intergovernamentais em sistemas federais, em situações de alta desigualdade, 

como a brasileira, esses conflitos se tornam mais acirrados (SOUZA, 2015: 67). 

Importante apontar que esse quadro de disparidades persistiu apesar das medidas 

descentralizadoras promovidas com a redemocratização, sobretudo por conta da ausência 

de mecanismos de equalização capazes de promover compensações financeiras entre as 

municipalidades mais ricas e mais pobres dentro de uma mesma região metropolitana 

(SOUZA, 2005: 343-344; BEST, 2011: 47; ABRUCIO & SOARES, 2001). 

Apesar da grande diversidade das RMs brasileiras, invariavelmente seus 

municípios centrais – principais polos econômicos e na maioria dos casos, capitais de 

seus respectivos estados – possuem maior tamanho e maior capacidade arrecadatória 

administrativa do que municípios da periferia metropolitana. Em mesmo sentido, Souza 

(2003: 145, apud BEST, 2011: 47) pontua que os desequilíbrios metropolitanos “são 

ainda mais visíveis e se expressam pelo peso político, financeiro e populacional do 
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município-capital e pelo peso financeiro dos municípios mais industrializados em relação 

aos demais” (SOUZA, 2003: 145)51.   

As RMs brasileiras, em sua maioria, são polarizadas por municípios centrais que 

são muito maiores que seus demais membros. No caso das maiores metrópoles, como São 

Paulo e Rio de Janeiro os municípios centrais são de escala gigantesca. 

Gouvêa (2005: 143) entende que a dificuldade de se alcançar uma gestão efetiva 

de áreas metropolitanas está fortemente relacionada com a presença dos chamados 

“megamunicípios”. Se, por um lado, os megamunicípios  causam desequilíbrio em 

eventuais mecanismos de compartilhamento de decisões e responsabilidades, por outro, 

“conscientes de sua própria importância e, ao mesmo tempo, das consequências negativas 

cada vez mais visíveis do ‘vazio’ institucional metropolitano, esses mesmos 

megamunicípios vêm procurando assumir, direta ou indiretamente, o controle de alguns 

serviços públicos de interesse plurimunicipal”. O que pode indicar uma possível 

transferência informal da tutela da RMs dos estados para os megamunicípios, muitas 

vezes escamoteada pelos ‘convênios de cooperação técnica’ (...)” (GOUVÊA, 2005: 144). 

A superioridade de capacidade administrativa do município-polo (em relação aos 

municípios periféricos) não se deve apenas ao seu maior tamanho, mas também: pela sua 

centralidade na metrópole; e por sua importância histórica no processo de expansão 

urbana que conduziu a metropolização. Por serem mais centrais e antigos, os municípios-

polo possuem maior concentração de locais de emprego no setor de serviços, o que gera 

mais receita do ISS, e possuem terrenos mais caros, o que permite maior arrecadação de 

IPTU. Da mesma forma, os municípios periféricos, por sua vez, apresentam menor 

capacidade administrativa não apenas por conta do menor porte, mas também pela sua 

condição periférica.  

Segundo Fernando Rezende (2001: 193, apud ABRUCIO & SOARES, 2001: 76), 

as desigualdades intermunicipais que derivam das distorções do nosso sistema tributário 

são ainda mais severas nas áreas metropolitanas, “onde a maneira como a atividade 

econômica e a população se distribui no espaço determina o resultado [fiscal]”. Os 

chamados “municípios-dormitório” chegam a apresentar receita per capita muitas vezes 

                                                 

51 SOUZA, Celina. Regiões metropolitanas: condicionantes do regime político. Lua Nova, 59, 

p.137-159, 2003. 
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menor do que a média de sua RM, e, em termos relativos, são os que mais enfrentam 

pressões no que se refere à demanda por serviços públicos52.  

Embora as disparidades de capacidade administrativa entre munícipios nas RMs 

resultem das disparidades socioeconômicas de seus territórios, o quadro de desigualdade 

é aprofundado por alguns dos aspectos do Novo Federalismo supracitados. 

Como mostra Gouvêa (2005: 151-152), a arquitetura do federalismo brasileiro não 

foi desenhada para permitir um melhor equacionamento das capacidades administrativas 

dos municípios membros de uma mesma RM. Em vez disso, ela reforça o caráter 

assimétrico entre os municípios, dificultando a ação de estruturas colegiadas de 

governança. Parte disso se deve ao tratamento homogêneo que o ordenamento jurídico 

brasileiro e a formulação de políticas públicas conferem aos municípios do país 

(GOUVÊA, 2005: 82), a partir do qual municípios pequenos e grandes, pobres e ricos, 

periféricos e centrais têm as mesmas obrigações, embora contem com condições muito 

distintas para o seu cumprimento. 

O novo quadro institucional favoreceu uma multiplicação exacerbada de 

municípios por meio de regras “frouxas” e de incentivos como a obtenção de recursos a 

partir do Fundo de Participação de Municípios (ABRUCIO & SOARES, 2001: 71)53. Pelo 

menos dois aspectos dessa legislação de criação de municípios trouxeram implicações 

negativas para a governança metropolitana. 

Primeiramente, essa legislação estimulou um tipo de desmembramento que só 

vale para distritos isolados, o que claramente dificulta a emancipação de municípios 

metropolitanos centrais (GOUVÊA, 2005: 152)54. Desse modo, “enquanto comunidades 

pequenas se fragmentam, os grandes municípios – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Salvador etc. – se mantém indivisos” (GOUVÊA, 2005: 152), mantendo (ou 

                                                 

52 REZENDE, Fernando. Compensações financeiras e desequilíbrios fiscais na federação 

brasileira. In: HOFMEISTER, Wilhelm; BRASILIENSE CARNEIRO, José Mário (Orgs.). Federalismo na 

Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 

53 Embora nos anos posteriores ao da publicação do livro de Abrucio e Soares a proliferação de 

novos municípios tenha sido estancada graças a reformas das regras para criação de novos municípios, os 

efeitos nefastos que resultaram desse processo permanecem nas regiões metropolitanas brasileiras.  

54 Alguns exemplos de dispositivos legais que favorecem apenas o desmembramento de distritos 

isolados são os requisitos de distância mínima de 10km entre os perímetros urbanos do município 

desmembrado e do município-sede; e a não interrupção da continuidade territorial do município de origem 

(GOUVÊA, 2005: 152). 
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mesmo aprofundando em alguns casos) a assimetria entre os municípios centrais e os 

periféricos. 

O segundo aspecto foi o crescimento exacerbado de municípios pequenos que não 

têm porte populacional nem capacidade administrativa para obter recursos próprios e, por 

isso, são fortemente dependentes das transferências (ABRUCIO & SOARES, 2001: 68). 

O quadro de fragmentação político-administrativa do país se dá em movimento oposto ao 

da trajetória internacional contemporânea, que tem experimentado diversos casos de 

fusão de municípios.  

Por conta da alta dependência em relação às transferências intergovernamentais, 

no agregado, o grande volume de municípios pequenos faz com que sobrem menos 

recursos de transferência para os municípios maiores. Por outro lado, os municípios de 

maior população e atividade econômica mais intensa possuem maior capacidade 

arrecadatória relativa, o que acaba compensando a menor participação relativa no sistema 

de transferências tributárias. Desse modo os municípios de menor receita per capita 

encontram-se em uma situação intermediária (ABRUCIO & SOARES, 2001: 68-76)55. 

2.4.3. Lógica de ação coletiva e a ‘tragédia dos comuns’ 

A governança metropolitana, pela natureza de seu objeto – funções públicas de 

um complexo urbano que abrange diferentes municípios – é uma questão de coordenação 

intergovernamental e, em última instância, um problema de ação coletiva. O fundamento 

da coesão de diferentes municípios em uma Região Metropolitana reside no fato de que 

esses municípios vivem uma situação onde “há uma grande interdependência entre os 

problemas e as ações de cada município” e que, portanto, requerem uma ação coordenada 

para não incorrer nos riscos da chamada “tragédia dos comuns” (ABRUCIO & SOARES, 

2001: 123).  

Embora não seja possível explorar em profundidade esse tema, vamos destacar 

alguns pontos relativos a esse campo que parecem ser úteis para o traçado do diagnóstico 

da situação-problema a ser apresentada no capítulo 3).  

                                                 

55 Os dados que os autores apresentam mostram que a receita per capita média de municípios 

agregados por faixa de população é mais baixa que a receita per capita dos municípios de maior e menor 

porte. 
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Segundo Abrucio e Soares (2001: 48), a efetividade da governança metropolitana 

em países federalistas implica no equilíbrio entre cooperação e competição, que deve ser 

alcançado por meio da constituição de redes federativas, isto é, “da criação de 

instituições, políticas e práticas intergovernamentais que reforcem os laços de parceria 

entre os entes, sem que se percam o pluralismo e a autonomia característicos da estrutura 

federativa”. 

Entretanto, o modelo brasileiro de governança metropolitana não se enquadra em 

nenhum dos dois tipos ideais de governança metropolitanas em países federados, quais 

sejam, as regiões metropolitanas como unidades institucionais autônomas, como na 

Alemanha, e o modelo de articulação intergovernamental informal com mecanismos 

de cooperação robustos, como no Canadá (ABRUCIO & SOARES, 2001: 112-113).  

Embora no Brasil exista a figura das Regiões Metropolitanas, elas não são 

instituições político-administrativas autônomas como as alemãs. Nosso arcabouço 

federativo “dificulta a adoção de parcerias e formas mais elásticas de relacionamento 

intergovernamental”, configurando uma espécie de “federalismo compartimentalizado”, 

no qual há uma separação rígida entre os entes e uma ausência de estímulos à cooperação 

(ABRUCIO & SOARES, 2001: 113). Portanto, para esses autores, esses aspectos nos 

aproximam mais do tipo ideal competitivo do que do cooperativo (ABRUCIO & 

SOARES, 2001). 

Portanto, por se aproximar do tipo ideal competitivo, o federalismo brasileiro 

incute problemas à governança metropolitana que tipicamente esses modelos impõem à 

gestão de bens comuns. Um desses problemas é a dificuldade de corrigir disparidades 

e promover a equidade, algo estritamente necessário no caso brasileiro, como mostramos 

acima. 

Outra dificuldade do modelo competitivo é o estímulo ao comportamento 

predatório, provocando efeitos como o chamado welfare magnets, no qual ocorre 

migração de população do município com menos condições de prestação de serviços 

públicos para o de maior condição tendendo a um nivelamento por baixo (race to the 

bottom); ou mesmo comportamentos do tipo “carona” (free rider), no qual um município 

cria condições de sua população ser atendida pela estrutura custeada por um município 

vizinho (ABRUCIO & SOARES, 2001: 41). 
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Em um padrão de relações intergovernamentais competitivo como esse, 

fragilizam-se “os laços de união” e a “confiança recíproca” entre os entes que deveriam 

cooperar, como é o caso de municípios membros das RMs. O federalismo “só se institui 

enquanto tal, se existem recompensas que justificam a perda de parte do poder de 

autogoverno, em nome da interdependência” (ABRUCIO & SOARES, 2001: 42). 

A passagem de Eros Grau a seguir ilustra bem o aspecto sintetizado acima, no que 

diz respeito ao relacionamento intergovernamental necessário nas regiões metropolitanas 

(GRAU, 1974: 103-104, apud GOUVÊA, 2005: 236)56:  

A associação de municípios, entre si e com os Estados, para a realização de 

serviços de interesse comum metropolitano, implica, naturalmente no 

estabelecimento de um sistema de planejamento metropolitano e a necessidade de 

coordenação e/ou controle da realização daqueles serviços, sendo exato que não 

define benefícios recíprocos em igual intensidade, a curto e mesmo a médio prazo, 

para todos eles. Pelo contrário, é mais do que certo que a instituição do sistema de 

planejamento induzirá a adoção de soluções metropolitanas que, de certa forma, em 

alguns casos, poderão resultar em ausência de benefícios, a curto e médio prazo, 

para determinados municípios, embora prosperem, a longo prazo, em favor do todo 

metropolitano, consequentemente, em benefício também daquele incialmente 

onerado. Nestas condições, é óbvio que a realização do planejamento metropolitano 

não se pode estruturar sobre mecanismos de associação voluntária (...). 

Azevedo e Mares-Guia, mostram um outro aspecto derivado da competição 

exacerbada: o vácuo de ação, quando nenhum membro se sente impelido a colaborar. 

Segundo esses autores, apenas 3 dos 26 estados brasileiros definiram em suas 

constituições estaduais algum mecanismo de corresponsabilidade entre “governos 

estadual e municipais voltados para garantir recursos destinados às funções de interesse 

comum” (AZEVEDO & MARES-GUIA, 2015: 103). Os mesmos fornecem uma 

explicação que remete à lógica da ação coletiva que remonta à tragédia dos comuns 

(AZEVEDO & MARES-GUIA, 2015: 104): 

Acredita-se que, nesse aspecto, o centro dos problemas enfrentados 

encontra-se na definição de critérios para o rateio das despesas e dos investimentos, 

questão diretamente vinculada à relação entre a cidade-pólo e os demais municípios 

                                                 

56 GRAU, Eros Roberto. Regiões metropolitanas: regime jurídico. São Paulo: José Bushatsky, 

1974. 
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que integram a região. Na ausência de regras claras, os municípios maiores de cada 

região metropolitana, bem como os governos estaduais, quase sempre resistem à 

regulamentação de instrumentos e mecanismos concretos de repasse de recursos 

para as agências metropolitanas, uma vez que temem aportar maior volume dos 

recursos sem necessariamente uma contrapartida proporcional no que diz respeito 

ao processo de tomada de decisão sobre a alocação desses recursos. 

Em uma situação como essa, os pressupostos elementares da lógica da ação 

coletiva indicam que o comportamento dos estados e dos municípios de maior peso 

não chega a surpreender, já que os custos financeiros seriam, via de regra, maiores 

do que os possíveis retornos políticos auferidos. 

Tal situação é o que parece ocorrer no caso da governança do transporte coletivo 

da RMG, sobretudo nos momentos de crise como a que o sistema coletivo atravessa 

atualmente, conforme será tratado no capítulo 4. 

Gouvêa (2005) também percebe problemas de ação coletiva inerentes ao 

federalismo brasileiro como obstáculo à governança metropolitana, ao afirmar que “a 

tendência de os municípios apresentarem uma postura isolacionista tem gerado uma 

forma predatória de relação”, que tem produzido “um clima hostil à institucionalização 

de formas de cooperativismo horizontal” (GOUVÊA, 2005: 140). Ou mesmo quando 

afirma que um dos grandes obstáculos para a efetividade das RMs é a resistência dos 

municípios membros (sobretudo os mais importantes, que têm maior capacidade 

administrativa) em “ceder parte de sua autonomia em favor de uma instância superior” 

(GOUVÊA, 2005: 237). 

Ainda segundo este, em linha com a passagem de Azevedo e Mares-Guia 

apresentada acima (GOUVÊA, 2005: 138): 

(...) os principais municípios das RMs e também governos estaduais têm 

resistido à regulamentação de instrumentos e repasses de verbas para fundos 

metropolitanos, uma vez que certamente teriam que aportar mais recursos que as 

demais municipalidades sem que houvesse uma adequada contrapartida em termos 

de participação proporcional nos processos de tomada de decisão referente à 

alocação dos recursos. Nesse sentido, os pressupostos básicos da lógica da ação 

coletiva indicam que é até certo ponto compreensível o comportamento daqueles 

governos, na medida em que os custos financeiros seriam certamente maiores do que 

os possíveis retornos políticos. 
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2.4.4. Perspectivas de cooperação no cenário recente 

A Constituição de 1988 tornou fundamental o debate sobre mecanismos de 

coordenação e cooperação interfederativa. Como aponta Franzese (2010: 131), a 

coordenação é essencial em qualquer federação para que se possa assegurar a 

“interdependência entre governos, os quais, por natureza constitucional, são autônomos”. 

No entanto, ela se tornou mais relevante após a edição da Constituição de 1988, que, além 

da descentralização federativa, consagrou um regime democrático e ampliou [os serviços 

públicos e] políticas sociais a cargo do Estado (FRANZESE, 2010: 133).  

Apesar de apontar nessa direção, a Constituição não estabeleceu mecanismos e 

incentivos efetivos à colaboração entre os entes federativos. Diante da falta de incentivos 

institucionais, na visão de Franzese, a cooperação apenas ocorre quando se verifica, 

isolada ou simultaneamente “a existência de uma forte identidade regional, alicerçada em 

instituições duradouras, de caráter estatal ou societal; uma atuação indutiva do governo 

estadual ou federal, oferecendo incentivos para a colaboração ou garantindo recursos 

apenas se houver parcerias; e, ainda, caso haja fóruns ou árbitros federativos que tomem 

decisões em prol da cooperação” (FRANZESE, 2010: 140). 

No entanto, a cooperação intergovernamental deve resguardar a autonomia e a 

capacidade de barganha dos entes subnacionais (FRANZESE, 2010: 142). O tema 

também foi abordado por Abrucio, Franzese & Sano (2013) segundo os quais, o dilema 

básico das relações intergovernamentais brasileiras consiste em “como descentralizar em 

um contexto no qual o município constitui uma peça-chave, considerando a necessidade 

de lidar com as desigualdades regionais e intermunicipais, por meio da participação 

indutiva e colaborativa da União e dos estados” (ABRUCIO, FRANZESE & SANO, 

2013: 142). 

Apesar das dificuldades existentes, houve avanços relevantes após a Constituição 

de 88 em setores como educação, saúde pública, assistência social e, mais recentemente, 

segurança pública.  

Abrucio, Franzese & Sano (2013) destacam que as ações de maior sucesso foram 

obtidas a partir do conceito de sistema, que teve como precursor a experiência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). No 

SUS, a União assumiu papel de articulador, como coordenadora, financiadora e indutora 

de políticas. De outro lado, manteve uma autonomia relevante dos governos subnacionais 
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na implementação e na tomada de decisão, privilegiando a construção de um sistema de 

produção contínua de consensos em fóruns bipartites (estados e municípios) e tripartites 

(União, estados e municípios), com representantes de vários setores e de caráter 

deliberativo e consultivo (ABRUCIO, FRANZESE & SANO, 2013: 169).  

Outras experiências relevantes ocorreram no âmbito da assistência social, por 

meio da criação de redes descentralizadas e hierarquizadas municipais, sob coordenação 

federal. Nesses casos, a transferência de recursos também está atrelada à assunção da 

gestão do serviço, criando estímulos à implementação de políticas em nível local e 

assegurando certa autonomia de gestão (ABRUCIO, FRANZESE & SANO, 2013: 153). 

Na área de educação, destaca-se a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) em 

1996. Nesse modelo, um fundo concentraria 60% dos repasses destinados aos estados e 

seus municípios para educação, que seriam distribuídos de acordo com número de 

matrículas locais. Esse modelo incentivou, mais uma vez, a reciprocidade entre recursos 

e gestão e a expansão do serviço a nível local.  

Outro instrumento utilizado foi o de cooperação entre territórios, incluindo formas 

de associativismo territorial e consorciamento, tal como os consórcios de direito privado 

e de direito público; os arranjos territoriais e intersetoriais coordenador pela União; 

comitês de bacia hidrográfica; regiões integradas de desenvolvimento (Rides); arranjos 

produtivos locais e as próprias RMs (ABRUCIO, FRANZESE & SANO, 2013: 132). Em 

relação às RMs, os autores destacam que ainda se verifica descoordenação, sem um papel 

claro da função do estado, e competição entre as redes municipais, nas quais “o ‘efeito 

carona’ está bastante presente (idem, 2013: 152).  

Nesse campo, contudo, os avanços foram menos significativos, sobretudo em 

relação às RMs. De acordo com Abrucio, Franzese & Sano (2013: 158), “as regiões 

metropolitanas encontram-se melhores agora do que há dez anos. Mas é preciso criar 

mecanismos e coalizões políticas que incentivem e fortaleçam a atuação dos governos 

federal, estadual e municipal em um arranjo compartilhado de gestão”. 

Como será mostrado no capítulo 4, a estrutura de governança do transporte 

coletivo da RMG é constituída de maneira colegiada por meio de dois órgãos, um 

executivo, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e outro 

deliberativo, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC). Ambos são 
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integrados por todos os municípios e pelo governo estadual, em uma “proporção pactuada 

politicamente que procura respeitar o peso relativo de cada unidade administrativa no 

sistema de transporte”, de modo que o município de Goiânia – que à época da criação 

deste arranjo detinha 75% da demanda de transporte da RMG – tem peso maior no 

colegiado, ocupando metade dos cargos em ambos os casos (GOUVÊA, 2005: 232).  

Um dos sintomas identificados como determinante para a crise que o sistema de 

transporte coletivo da RMG atravessa é a falta de participação dos municípios no rateio 

de custos da CMTC. Por outro lado, o sistema de participação nas deliberações coloca os 

municípios menores à margem do processo, o que indica que pode estar havendo uma 

situação de esvaziamento como a apontada por Azevedo & Mares-Guia (2005) e Gouvêa 

(2005). Uma hipótese a ser levantada é se a falta de condição efetiva de participação no 

processo decisório não pode ser a contrapartida que falta para engajar os municípios no 

rateio dos custos.  

Como se pode esperar, a partir do que pretendemos apresentar até aqui, um 

modelo fortemente centrado no município-polo em um quadro federalista que estimula a 

competição e que fornece poucos mecanismos de cooperação, são aspectos que indicam 

sérias dificuldades para a ação coordenada para o exercício de uma função comum. 

Retomaremos essas questões no capítulo de conclusão do trabalho, depois de apresentar 

o estudo de caso (capítulos 3 e 4) e o benchmarking (capítulo 5). 
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3. APRESENTAÇÃO DO CASO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA (RMG) 

A RMG57 é atualmente constituída de 20 municípios e conta com uma população 

de 2,52 milhões de habitantes (12ª maior RM58). A área total ocupada pela RMG é de 

6.868,5 Km² (37ª), possuindo, portanto, uma densidade populacional de 366,71 hab/km² 

(18ª). 

O principal município da RMG é Goiânia (GYN), capital do Estado de Goiás. 

Abaixo podemos verificar a evolução populacional da RMG entre as décadas de 1970 e 

2010. 

Quadro 1 - Evolução Populacional e População Urbana da RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE (População residente 1960-2010 e Estimativa 

Populacional para Julho de 2018) 

                                                 

57 LC 139. 

58 Incluindo as 81 Regiões Metropolitanas, Aglomerados Urbanos e Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDE) conforme IBGE. 

1960 1970 1980 1991 2000 2010 2018

Abadia de Goiás 1995 5 7 9

Aparecida de Goiânia 1963 7 43 178 336 456 566

Aragoiânia 1958 2 3 4 5 6 8 10

Bela Vista de Goiás 1896 11 14 17 17 19 25 29

Bonfinópolis 1987 3 5 8 9

Brazabrantes 1958 3 3 2 2 3 3 4

Caldazinha 1993 0 3 3 4

Caturaí 1958 5 5 4 4 4 5 5

Goiânia 1935 151 381 718 922 1,093 1,302 1,496

Goianápolis 1958 6 7 8 11 11 11 11

Goianira 1958 5 6 7 13 19 34 43

Guapó 1948 5 9 10 12 14 14 14

Hidrolândia 1930 6 8 9 10 13 17 21

Nerópolis 1948 7 8 9 13 19 24 29

Nova Veneza 1958 4 6 5 5 6 8 10

Santo Antônio de Goiás 1990 0 3 5 6

Santa Bárbara de Goiás 1963 3 3 4 5 6 6

Senador Canedo 1989 24 53 84 112

Terezópolis de Goiás 1992 5 7 8

Trindade 1943 17 23 31 54 81 104 125

RMG (LC nº 139/18) 2018 221 482 869 1,278 1,704 2,131 2,519

5% de população urbana

10% de população urbana

50% de população urbana

100% de população urbana

População Residente (1.000 habitantes)FundaçãoMunicípio
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Dos municípios que compõem hoje a RMG, somente dois possuem uma densidade 

populacional de mais de 500 habitantes por quilómetro quadrado: Goiânia, com 2.052 

hab/Km2 e Aparecida de Goiânia com 2.032 hab/Km2. Em terceiro lugar, já distante deste 

patamar, situa-se Senador Canedo com 452 hab/Km2. Trindade, Nerópolis e Goianira se 

encontram na faixa entre 100 e 200 hab/Km2, enquanto todos os demais municípios 

possuem densidade abaixo de 100 hab/Km2. 

Apesar de bastante superior ao dos demais municípios, a densidade populacional 

de Goiânia e Aparecida de Goiânia é relativamente baixa quando comparada a de cidades 

de grande porte em outras Regiões Metropolitanas como: Recife (7.498 hab/Km2), 

Curitiba (4.407 hab/Km2), Guarulhos (4.286 hab/Km2) e Porto Alegre (2.978 hab/Km2). 

Com relação às Regiões Metropolitanas (RM), Aglomerados Urbanos e Regiões 

Integradas de Desenvolvimento (RIDE), a RMG é apenas a 18ª em densidade, sendo a 

12ª em população59. 

Como pudemos observar, nos anos 1970 a capital do estado era um município de 

porte médio, contando à época com 151 mil habitantes, enquanto o segundo maior 

município nos dias de hoje em termos populacionais, Aparecida de Goiânia tinha somente 

7,5 mil habitantes. 

Com um forte crescimento populacional entre os anos 1970 e 1980, Goiânia 

chegou a representar 82,5% da população total combinada dos municípios que hoje 

compõem a RMG. Também a partir da década de 1970 o município de Aparecida de 

Goiânia experimentou uma forte aceleração no seu crescimento populacional, atingindo 

uma taxa média anual composta de crescimento de 19% entre 1970 e 1980, 13,9% entre 

1980 e 1991 e 7,3% entre 1991 e 2000. Em julho de 2018, Goiânia representava 59,4% 

da população da RMG com uma leve tendência de queda para os períodos seguintes, 

enquanto isso Aparecida de Goiânia chegou a 22,5% da população total da RMG, de 

forma que os dois municípios combinados representavam 81,9%. Aparecida de Goiânia, 

apesar de menor população, apresenta densidade populacional semelhante à de Goiânia. 

A Região Metropolitana de Goiânia cresceu dos anos 1970 aos anos 1990 como 

muitas metrópoles brasileiras estimulada pelo núcleo, a principal cidade, que foi 

                                                 

59 Cálculos próprios a partir de dados de estimativa populacional 2018, área dos municípios 2017 

e lista de RM, Aglomerados Urbanos e RIDE do IBGE. 
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responsável por mais da metade do crescimento populacional absoluto da região. A partir 

de 1991, o crescimento populacional na periferia metropolitana passa a contribuir com a 

maior parte da expansão da RMG (ANDRADE & SERRA, 1998: 227). 

A urbanização foi um fenômeno observado não somente no Município de Goiânia, 

mas nos demais municípios que compõem hoje a RMG. Nos anos 1970, apenas Goiânia 

apresentava mais de 70% de população urbana. Já em 2010, somente três municípios, 

Aragoiânia, Brazabantes e Caldazinha estavam abaixo dessa proporção, com 11 

municípios acima de 90% de urbanização. Na figura abaixo é possível observar o 

espraiamento urbano de Goiânia e seus municípios vizinhos entre 1984 e 2016. 

Figura 1 - Expansão Urbana de Goiânia e Municípios vizinhos entre 1984 e 2016 

   
Fonte: Elaboração Própria a partir do Google Earth 

Como podemos observar na tabela a seguir, a representatividade da população dos 

principais municípios no total do que era considerado o Aglomerado Urbano de Goiânia 

(AGLURB) e hoje fazem parte da RMG também foi alterada ao longo do tempo.  

Quadro 2 - Evolução da representatividade da população de municípios selecionados 

na RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE 

A tabela acima apresenta a proporção da população residente em cada um dos 

municípios considerando os municípios que pertenciam à AGLURB e RMG em cada um 

1980 1991 2000 2010 2018

Goiânia 85% 74% 67% 61% 59%

Aparecida de Goiânia 5% 14% 21% 21% 22%

Trindade 4% 4% 5% 5% 5%

Senador Canedo 2% 3% 4% 4%

Demais Municipios 7% 6% 5% 8% 9%

Município
% da População da AGLURB / RMG
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dos anos indicados na tabela. Ou seja, em 1980 foram considerados somente os 10 

municípios que faziam parte da AGLURB naquele ano, já em 1991 foram considerados 

12 municípios, em 2000, os 11 municípios que faziam parte da RMG, em 2010 e 2018 

foram considerados 20 municípios sendo que em 2010 está incluído o município de 

Inhumas, tendo sido substituído em 2018 pelo município de Santa Bárbara de Goiás. 

Apesar da representatividade populacional dos municípios selecionados com 

relação à composição do AGLURB-GO (de 1980 a 1999) e RMG (de 1999 em diante), é 

importante fazer uma ressalva. Até os dias de hoje, vários dos municípios que compõe a 

divisão administrativa da RMG não estão efetivamente conurbados com a capital do 

estado. Um bom exemplo disso é o Município de Bela Vista de Goiás, que integrou a 

AGLURB desde o início, não foi incluído na RMG quando está foi criada em 1999, sendo 

posteriormente reincorporado em 2004 e permanecendo até hoje nela. O centro deste 

município está a aproximadamente 40 Km de distância da mancha urbana de Goiânia pela 

Rodovia BR-352, e a mais de 45 Km do Centro de Goiânia60. Este fenômeno pode ser 

observado na Figura 2 apresentada a seguir. 

Efetivamente, somente quatro municípios parecem estar de fato integrados à 

mancha urbana de Goiânia: Aparecida de Goiânia, e em menor medida Senador Canedo, 

Trindade e Goianira. Assim, o que é conhecido como RMG pode ser entendido muito 

mais como um agrupamento administrativo do que propriamente como um contínuo 

territorial metropolitano. Com relação às áreas em que se concentrou essa expansão, mais 

da metade do incremento (de quase 100%) da mancha urbana entre 1991 e 2010 se 

concentrou nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia (JUNIOR et al, 2015: 

1572). No mapa abaixo também é possível observar que até 2014 também há uma 

expansão considerável no eixo Noroeste, no sentido de Goianira, e o transbordamento da 

fronteira de Aparecida de Goiânia na expansão ao sul, chegando ao município de 

Hidrolândia. 

 

 

                                                 

60 Distâncias medidas pelo Google Maps, considerando o ponto central de Bela Vista de Goiás até 

respectivamente o cruzamento com a Av. Alphaville Flamboyant (Goiânia) e a Praça Dr. Pedro Ludovico 

Teixeira (Goiânia). 
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Figura 2 - Expansão Urbana na RMG entre 1991 e 2014 

 
Fonte: Elaboração própria com bases de dados do SIEG. 

Em termos da evolução da economia da Região Metropolitana de Goiânia, a 

cidade polo continua predominando, representando 69,7% do PIB total da região no ano 

de 2015, enquanto Aparecida de Goiânia responde por 17,2%, Senador Canedo 4% e 

Trindade 2,8%. Mesmo diante da preponderância de Goiânia, nota-se que a proporção é 

bastante inferior ao que se observava em 1985, quando a capital representava 91,2% do 

PIB combinado dos municípios que hoje compõem a RMG. Nos gráficos abaixo é 

possível observar a evolução do PIB somados dos municípios da atual composição da 

RMG, bem como a proporção de Goiânia nesse mesmo grupo em alguns momentos 

distintos. 

 



82 

 

Figura 3 - Evolução do PIB e PIB per 

capita dos municípios da RMG em 

valores constantes 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE. O 

PIB da RMG foi deflacionado pelo IPCA. Nos 

anos em que não havia estimativa populacional 

para todos os municípios foi realizada uma 

interpolação linear para calcular o PIB per capita.  

Figura 4 - Evolução da participação de 

Goiânia no PIB combinado dos 

municípios que hoje compõem a RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE. 

Como é possível observar com relação à evolução do PIB da RMG, temos que a 

expansão per capita é menor, com um crescimento geométrico médio anual de 3,53% de 

1999 a 2015, enquanto o PIB total da RMG cresceu 5,89% também em termos 

geométricos. O principal polo da região, o Município de Goiânia, cresceu 4,01% em 

termos absolutos, demonstrando que os outros municípios tiveram uma expansão bem 

mais expressiva nesse período. Aparecida de Goiânia por exemplo cresceu 9,01% em 

termos geométricos durante esses anos, uma expansão que parece acompanhar o 

espraiamento urbano que transbordou a fronteira municipal da capital do estado. 

Como referência, vale ressaltar que o Brasil cresceu muito menos que a RMG 

entre os anos 1999 e 2015. Em termos reais, o crescimento médio anual geométrico do 

PIB nacional entre 1999 e 2015 foi de 2,89%, portanto significativamente abaixo de 

Goiânia e municípios vizinhos. 

Também com relação a indicadores de desenvolvimento fica evidente a diferença 

entre a capital e os demais municípios, com Goiânia liderando o Estado de Goiás no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) no ano de 2010 com 0,799 (face à média 

ponderada por população dos demais municípios do estado de 0,714 e dos demais 
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municípios da RMG de 0,71161). Na tabela abaixo é possível observar alguns dos 

principais indicadores econômicos e sociais dos maiores municípios da RMG. 

Quadro 3 - Indicadores econômicos dos municípios da RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE e Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD/IPEA) 

Esses indicadores em parte refletem o maior dinamismo econômico da Cidade de 

Goiânia, o que pode ser observado por exemplo na alta proporção de pessoal ocupado 

com relação à população residente no município (45,1%). Nesse item especificamente 

parece claro que uma alta proporção da população dos municípios ao redor de Goiânia 

trabalha na capital. Outro detalhe interessante é observar que 16 municípios geram um 

PIB anual menor do que Trindade e Senador Canedo combinados e menos de 10% da 

Capital. 

Como parte desse contexto, é evidente a predominância de Goiânia em termos da 

atividade econômica, fazendo também com que uma parcela significativa dos habitantes 

dos municípios em processo de metropolização se desloquem para a capital para trabalhar, 

como fica evidente na figura abaixo. 

 

 

 

 

                                                 

61 Cálculos próprios com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD/IPEA) e IBGE. 
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Figura 5 - População Economicamente Ativa que trabalha fora do Município na 

RMG62 

 
Fonte: ALENCAR, 2014: 95 

Embora sejam dois fenômenos distintos, nas últimas duas décadas os 

deslocamentos vêm acompanhados do crescimento do transporte individual motorizado, 

o que pode ser constatado facilmente na tabela a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                 

62 A divisão territorial e os municípios apresentados nesta figura consideram a composição da 

RMG vigente em 2010. Em 2018 a composição foi alterada, sendo que o município de Inhumas deixou de 

fazer parte da RMG e foi adicionado o município de Santa Bárbara de Goiás, localizado a oeste de Trindade. 
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Quadro 4 - Evolução do número de veículos individuais por habitante na RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do DENATRAN/RENAVAM e IBGE (estimativas 

populacionais) 

Como também é possível observar na tabela anterior, o fenômeno da explosão do 

transporte individual motorizado ocorre de forma generalizada no país. Contudo a 

proporção de veículos por habitante no município de Goiânia é significativamente 

superior à média dos 50 maiores municípios do Brasil em população (40% acima). De 

fato, dentre esses 50 municípios que contavam em 2017 com uma população acima de 

460 mil habitantes, Goiânia ocupa o 6º lugar em veículos individuais motorizados por 

habitante, ficando atrás somente de Curitiba (0,652), Belo Horizonte (0,642), Ribeirão 

Preto (0,639), Santo André (0,627) e Campinas (0,625). 

Além desse fenômeno, o surgimento ou expansão de outras formas individuais de 

mobilidade motorizada nos últimos anos, particularmente com o surgimento de 

aplicativos que conectam passageiros a motoristas autônomos e a crise econômica pela 

qual passa o país, parecem ter afetado de forma bastante significativa a demanda pelo 

transporte coletivo na RMG, conforme veremos mais detalhadamente no capítulo 

seguinte. 

3.2. EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

NA RMG 

Até os anos 1970, o transporte coletivo no Brasil era tratado principalmente em 

níveis municipal e estadual, sendo que o governo federal passou a se envolver nesse setor 

somente a partir dessa época. Conforme nos explicam Vasconcellos & Mendonça (2010: 

78): 

2001 2006 2012 2017

Goiânia 0.340 0.393 0.571 0.619

Aparecida de Goiânia 0.087 0.158 0.345 0.432

Trindade 0.072 0.129 0.297 0.407

Senador Canedo 0.054 0.106 0.273 0.404

Demais Municípios da RMG 0.071 0.114 0.249 0.410

Brasil 0.150 0.191 0.313 0.389

50 maiores municípios do Brasil** 0.220 0.258 0.383 0.447

Município
Veículos I ndividuais Motorizados por habitante*

* Inclui as seguintes categorias do RENAVAM: Automóvel, Motocicleta, Motoneta e Utilitário. Valores 

para Junho de cada ano.

** em população (2017). Inclui os municípios de Goiânia (11º) e Aparecida de Goiânia (39º).
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(...) a década de 1970 agregou novos elementos que induziram a entrada do 

governo federal no tema, tanto do planejamento quanto do projeto de sistemas de 

transporte coletivo. O processo de urbanização brasileiro apresentava crescimento 

acelerado e com dispersão na ocupação, trazendo repercussões negativas para os 

transportes urbanos (...). 

Como parte desse movimento e da criação de um programa de desenvolvimento 

de eixos estruturantes no Brasil promovido principalmente a partir do Governo Federal 

foram criados uma série de programas para a instalação de corredores exclusivos de 

ônibus, começando por Curitiba em 1974 (VASCONCELLOS & MENDONÇA, 2010: 

89).  

Essa experiência foi replicada também no caso de Goiânia, onde o governo 

municipal delegou ao Governo Estadual (ambos então alinhados com o Governo Federal) 

a gestão do transporte coletivo em 1976, conforme veremos adiante. Como forma de 

responder à crise pela qual passava o transporte coletivo em um momento de pressão, foi 

contratada a realização de um estudo que viria a culminar no estabelecimento da Avenida 

Anhanguera como eixo prioritário para o desenvolvimento de Goiânia (Eixo 

Anhanguera). 

De acordo com Barros (2016: 62): 

A lógica adotada pelo governo para equacionar esses problemas 

mencionados manteve-se atrelada ao designo estabelecido durante a ditadura civil 

militar, que priorizou a centralização das políticas de planejamento, fomento e 

financiamento na figura do Estado em resposta à crise econômica mundial e, nesse 

sentido, para Goiânia isso significou, no primeiro momento, a contratação de uma 

consultoria, em 1975, cujo fim foi analisar, avaliar e propor uma nova estrutura para 

o transporte coletivo. A consultoria contratada era do “Escritório de Planejamento 

Urbano Ltda”, do Arquiteto Jaime Lemer; o trabalho elaborado pela consultoria 

constituiu-se no preâmbulo de mudanças institucionais importantes. 

Esse estudo abordou muito mais do que somente o transporte coletivo, nele foram 

avaliados o uso e ocupação do solo e a importância dos conjuntos habitacionais tendo 

sido apontado como a origem da posterior Lei de Uso do Solo de 1975 (BORGES, 2015: 

84). 

O Eixo Anhanguera é considerado um marco da integração do sistema de 

transportes coletivos, tendo impulsionado o que viria a ser conhecido mais tarde como 
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Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC), que será abordado mais 

adiante.   

De acordo com Costa et al (2015: 58): 

(...) O corredor Anhanguera introduziu novos conceitos de organização 

espacial da rede de transporte, de circulação e operação, e de organização 

institucional. 

Na organização espacial, o corredor Anhanguera implementou o conceito 

de integração. Estabeleceu um novo arranjo operacional para as linhas, 

tecnicamente conhecido como sistema troncoalimentado, que à época começava a se 

viabilizar no país como uma alternativa de menor volume de investimentos para a 

estruturação de redes de transporte coletivo urbano. 

Em 1975, foi criada a empresa estatal do Estado de Goiás que viria a operar o 

Eixo Anhanguera, a Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás (TRANSURB)63. 

A Lei que criou a Transurb estabelecia que ela teria como finalidade "(...) explorar, bem 

como coordenar e controlar a implantação e a operação de sistemas integrados de 

transporte urbano, obrigatoriamente associada aos municípios que assim o desejarem." 

(art. 2º). Ou seja, a lei previa que a Transurb teria uma função dupla, por um lado, gerindo 

o sistema integrado e metropolitano e por outro operando o principal eixo de transporte 

coletivo. 

Efetivamente, no ano seguinte, o Município de Goiânia transferiu à Transurb "(...) 

a exploração, a coordenação, o controle, a implantação e a operação de sistemas 

integrados de transporte urbano do município de Goiânia" (Lei Municipal nº 5.086 de 22 

de março de 1976), além disso assentando as próprias bases do que seria considerado o 

sistema integrado e não por acaso usando a mesma denominação que aparece na 

legislação que criou a Transurb quatro meses antes. A transferência a que diz respeito a 

lei mencionada anteriormente teria um prazo de 30 anos, ou seja, vigeria até 2006. 

Esse movimento coordenado entre Governo do Estado e Município de Goiânia 

seguia as diretrizes nacionais estabelecidas pelo governo militar e que foram sintetizadas 

por meio da Lei nº 6.261, de 14 de novembro de 197564. Entre outras disposições, a lei 

                                                 

63 Criada por meio da Lei Estadual nº 7.975 de 10 de novembro de 1975. 

64 Curiosamente, a Transurb foi criada formalmente quatro dias antes da lei federal que estabeleceu 

a criação da EBTU e das Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos. 
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estabelecia a criação da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU) com a 

função de promover a efetivação da política nacional dos transportes urbanos, e que 

ademais cooperaria com Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos e Empresas 

executoras. A EBTU seria efetivamente a principal instância de definição de diretrizes 

para o transporte público durante os anos 1980 e 1990 (BARROS, 2016: 155), sendo 

extinta somente no final de 199165. 

Voltando ao Eixo Anhanguera, ao longo dos anos 1980 foi criado o corredor de 

ônibus que seria operado exclusivamente pela Transurb (BORGES, 2015: 85), também 

seguindo as formulações realizadas pelo Governo Federal e que tinham a EBTU como 

coordenadora (VASCONCELLOS & MENDONÇA, 2010) e em linha com o Plano 

Diretor de Transportes da Capital realizado em 1984 (CUNHA et al, 2016: 91). Ao longo 

dessa década também foram implantadas uma série de estações de integração iniciando 

em 1982 com a Estação Izidoria e finalizando em 1988 com a Estação Cruzeiro 

(PASQUALETTO & SOUZA, 2014: 11). Essas estações foram fundamentais para 

conectar as linhas operadas majoritariamente por empresas privadas ao Eixo Anhanguera. 

O fato de ambas não estarem no Anhanguera ajuda a demonstrar como na RMG o 

Governo do Estado assumiu precocemente o planejamento e gestão do transporte na 

região metropolitana, o que foi estruturado tendo como eixo central no planejamento da 

mobilidade. 

De fato, várias das empresas privadas que passaram a operar de forma integrada 

com o Eixo Anhanguera (e terminais de integração) e sob a coordenação da Transurb já 

atuavam em linhas na RMG desde a segunda metade do século XX (BARROS, 2016: 61). 

Ao longo dos anos 1960 e 1970 o mercado passou por um processo de consolidação e no 

início dos anos 1970 já havia quatro empresas estabelecida, sendo elas: HP Transportes, 

Araguarina (atual Rápido Araguaia), Viação Reunidas e Viação Jussara (BORGES, 2015: 

84). 

Aparentemente, os papéis da TRANSURB como gestora do sistema integrado e 

operadora do Eixo Anhanguera e das empresas privadas como operadoras de linhas 

alimentadoras, mantiveram-se fundamentalmente inalterados ao longo dos anos 1980. 

                                                 

65 Decreto nº 230, de 15 de outubro de 1991. 
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Assim, o Governo do Estado de Goiás continuava tendo um papel preponderante no 

planejamento e regulação do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. 

Efetivamente, nessa época ainda não tinha sido formalmente estabelecida a RMG. 

Em 1980 foi criado o Aglomerado Urbano de Goiânia (AGLURB), composto então por 

10 municípios, dentre os quais Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. De acordo com 

Melo Borges et al (2018: 184) a formalização do aglomerado visava "(...) o 

disciplinamento do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano (...). Ou seja, a 

função pública transporte está na gênese motivadora da formação da RM de Goiânia.". 

A composição do AGLURB foi alterada várias vezes ao longo do tempo, 

incorporando diversos municípios66 até que em 1999 foi criada a RMG67,  e juntamente 

com ela o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana (Codemetro), sobre o 

qual falaremos mais detalhadamente no capítulo seguinte, e a Câmara Deliberativa de 

Transportes Coletivos (CDTC). 

Uma das alterações dos municípios que compunham a AGLURB mencionadas 

anteriormente, efetivada em 199168, trouxe também modificações sobre o sistema 

tarifário dos transportes coletivos no AGLURB. Nesse instrumento foi criado o Conselho 

Deliberativo que seria responsável pela definição das tarifas do Sistema Integrado de 

Transportes Coletivos Urbanos (SIT), o CD-AGLURB.  

No Conselho Deliberativo tinham participação o Secretário de Transportes de 

Goiás (como presidente), o Presidente da TRANSURB, o presidente do Sindicato das 

Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SETRANSP)69, o 

Prefeito de Goiânia e um representante dos demais municípios. Um fato que chama 

particular atenção na composição do CD-AGLURB é a presença de um representante das 

                                                 

66 Leis nº Lei 8.956, de 27 de novembro de 1980, nº 9.369, de 21 de outubro de 1983, nº 10.241, 

de 03 de agosto de 1987, nº 10.845, de 21 de junho de 1989 e Lei Complementar nº 09, de 27 de dezembro 

de 1991, Lei Complementar nº 10, de 10 de julho de 1992, Lei Complementar nº 16, de 18 de julho de 

1995, Lei Complementar nº 23, de 09 de janeiro de 1998. 

67 Lei Complementar nº 27, de 30 de dezembro de 1999 (que também revogou a Lei 8.956/80). A 

composição da RMG foi alterada diversas vezes posteriormente, tendo sido modificada pela Lei 

Complementar nº 48, de 09 de dezembro de 2004, Lei Complementar nº 54, de 23 de maio de 2005, Lei 

Complementar nº 78, de 25 de março de 2010 e finalmente pela Lei Complementar nº 139, de 22 de janeiro 

de 2018. 

68 Lei Complementar nº 09, de 27 de dezembro de 1991. 

69 O SETRANSP havia sido criado dois anos antes, em 1989, e aglutinava as principais empresas 

privadas operadoras de ônibus da época (BARROS, 2016, p. 18; SETRANSP, 2015, p. 12). 
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empresas privadas operadoras por meio do sindicato patronal, SETRANSP. Essa presença 

já era um forte indicativo da força política e do papel central das principais empresas 

privadas na gestão do transporte no AGLURB. 

Ademais, isso também pode ser um sinal de como já no início dos anos 1990, o 

papel da Transurb como operadora era priorizado em detrimento de seu papel na gestão 

do sistema. Ao mesmo tempo, as empresas privadas começavam a consolidar um maior 

protagonismo na definição de condições da prestação do serviço de transporte coletivo, 

sendo a definição da tarifa um dos ou talvez o principal indicador. 

Em 1993 por exemplo o CD-AGLURB definiu um modelo tarifário baseado em 

quatro anéis, com tarifas mais altas para as maiores distâncias e menores densidades 

demográficas. Esse sistema vigorou até a unificação tarifária plena em 200570 (CUNHA, 

2017: 151-153). 

Antes da unificação tarifária propriamente dita, a competência sobre a política 

tarifária foi transferida para a CDTC, por meio da Lei Complementar nº 34 de 03 de 

outubro de 2001 (LC 34). Esse mesmo instrumento instituiu a RMTC e definiu a criação 

da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), além de diversas outras 

alterações sobre competências e composição da CDTC. 

Em paralelo, e em certa medida como uma das causas desse movimento sobre a 

competência da definição das tarifas, ocorreu a extinção da Transurb, formalizada em 

199771, tendo sido determinada sua cisão72 para eventual privatização. O Decreto que 

regulamentou esse processo estabeleceu a criação de uma empresa operadora e outra que 

teria função de gerir o sistema. A primeira, criada no mesmo ano e até hoje operadora do 

Eixo Anhanguera, foi a Metrobus Transportes Coletivos (Metrobus), e a segunda é a 

CMTC, objeto principal do nosso estudo.  

Como vimos anteriormente a criação da CMTC só foi definida em 2001, porém 

tardou ainda mais quase dois anos para que ela fosse efetivada, o que ocorreu somente 

                                                 

70 Deliberação CDTC nº 54, de 11 de outubro de 2005. 

71 Não é fenômeno isolado de GYN. Ver Resende (2017: 252). 

72 Lei Estadual nº 13.049, de 16 de abril de 1997, modificada pela Lei Estadual nº 13.086, de 19 

de junho de 1997 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.846, de 25 de novembro de 1997. 
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em julho de 200373. Nesse meio tempo entre a extinção da Transurb em 1997 e a criação 

da CMTC em 2003, as competências da primeira, referentes à regulação, ao controle e à 

fiscalização do transporte coletivo foram repassadas a uma nova instituição criada 

somente no final de 1999, a Agência Goiâna de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos (AGR)74. 

Apesar disso, nas entrevistas que realizamos para o presente estudo nos foi 

indicado que a AGR nunca assumiu de fato essa função, ficando restrita a algumas 

atividades burocráticas operacionais, tal como a realização de cálculos. Outro indicativo 

disso é que a própria lei que criou a AGR e estabeleceu taxa de regulação para vários 

serviços não definiu qualquer valor para o transporte coletivo metropolitano (ou 

municipal). É importante ressaltar que a CDTC somente começou a funcionar 

efetivamente em janeiro de 2001 (data de sua primeira deliberação, e momento no qual 

assumiu a responsabilidade sobre as tarifas), de forma que houve um grande vácuo de 

gestão entre os anos 1999 e 2001. 

Não é por acaso que justamente entre esses anos operaram na AGLURB/RMG 

"(...) motoristas autônomos e proprietários de veículos organizados em cooperativas - o 

serviço de transporte coletivo informal denominado popularmente de alternativo." 

(RESENDE, 2017: 253). 

Nas entrevistas realizadas para o presente estudo, foi mencionado diversas vezes 

que o surgimento dos veículos conhecidos como "clandestinos" na RMG causou grandes 

perdas aos operadores privados regulamentados. Associando este fato do surgimento do 

transporte "alternativo" em 1997 com a crise econômica por que passava o país à época, 

e as dificuldades nos transportes coletivos em Goiânia, tivemos uma redução significativa 

no número de passageiros entre 1999 e 2001 (MOURA, 2005: 17). O gráfico abaixo 

mostra a evolução anual do número de passageiros entre 1999 e 2006. 

 

 

                                                 

73 Criação autorizada pela Lei Municipal de Goiânia nº 8.148, de 03 de janeiro de 2003 e 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1.909, de 04 de julho de 2003. 

74 Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999. 
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Figura 6 - Evolução do Número de passageiros transportados pelo SIT de 1999 a 2006 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados da CMTC 

Apesar de entre os anos de 1999 e 2001 o crescimento econômico da RMG ter 

sido baixo para os padrões observados até então e após esse momento, a queda de 

passageiros no montante observado na RMTC dificilmente pode ser explicada somente 

por essa desaceleração econômica. A queda de passageiros de 26% em dois anos 

provavelmente indica uma forte migração de passageiros do transporte coletivo 

convencional para o alternativo. 

Neste momento de crise, em 2001, com a CDTC já em funcionamento é instituído 

o Grupo Executivo de Transição do Transporte Coletivo (GETRANS)75, "(...) que, antes 

da fundação do Órgão Gestor, deveria conduzir a gestão em termos de planejamento 

operacional, fiscalização e controle do SIT-RMTC-RMG." (PASQUALETTO & 

SOUZA, 2014: 13). Ademais é estabelecido um sistema para acomodar e disciplinar os 

micro-ônibus que não possuíam autorizações ou concessões de operação no transporte 

coletivo na RMG. Esse sistema ficou conhecido como Micro-SIT76 e durou de 2001 até 

o início de 2003 quando foi formalmente extinto e incorporado ao SIT por meio de uma 

entidade central77. A organização que abrigou os antigos membros do transporte 

                                                 

75 O GETRANS foi instituído por meio da Deliberação CDTC nº 012/2001, de 10 de dezembro de 

2001. 

76 Deliberação CDTC nº 014/2001, de 10 de dezembro de 2001. 

77 Deliberação CDTC nº 026/2003, de 30 de janeiro de 2003. 
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"alternativo" pertencentes ao Micro-SIT foi a Cooperativa de Transportes do Estado de 

Goiás (Cootego), atual operadora de um dos lotes da RMG e sobre a qual falaremos 

posteriormente. 

No início de 2003, foi finalmente autorizada a criação da CMTC pela Câmara dos 

Vereadores de Goiânia, tendo seu regulamento aprovado pelo Prefeito de Goiânia 

somente em julho desse mesmo ano, como mencionamos anteriormente. Na Figura 

abaixo tentamos sintetizar um pouco do histórico narrado até agora de 1976 a 2008, 

separando entre: i) Gestão e Regulação do Sistema; ii) Operação do Eixo (até 2008 

somente Anhanguera); e iii) Operação das demais linhas da RMG. Na parte inferior 

inserimos alguns eventos que entendemos que são importantes nesse histórico. 

Figura 7 - Histórico da Organização do Transporte Coletivo na RMG (1976-2008) 

 
* GT - GETRANS 

Fonte: Elaboração Própria 

De 2003 a 2006, o SIT-RMTC passou por uma reestruturação que incluiu a 

implantação de novos terminais, o aumento da oferta de ligações integradas, o 

reordenamento da atuação das empresas operadoras, regularização do serviço alternativo, 

unificação tarifária e renovação da frota do transporte coletivo, entre outros 

aprimoramentos do sistema (CUNHA, 2017: 144). Em 2006, os contratos de concessão 

do SIT-RMTC chegaram ao fim e foi preciso realizar uma nova concorrência. O processo 

foi conduzido no ano seguinte (2007) pela CMTC, por meio da Concorrência Nº 01/2007. 

A licitação tinha como objeto a concessão de diversos serviços associados ao SIT-

RTMC, que, em conjunto, compreendiam não apenas o serviço de transporte, mas 

também o planejamento operacional dos serviços, em consonância com diretrizes fixadas 

pela CMTC; implantação, gestão, manutenção e operação da frota; o provimento de 
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garagem para a frota; implantação, manutenção e operação de uma Central de Controle 

Operacional – CCO; e a administração e manutenção dos terminais de integração, das 

estações de conexão e das plataformas de embarque e desembarque (item 1.3 do edital de 

licitação). Ficou excluído da concessão apenas a Linha Eixo Anhanguera (Lote nº 1) e os 

terminais de integração do Corretor Anhanguera. 

O serviço de prestação de transporte, repartido em 4 lotes, cada um deles 

concedido a empresas distintas, que ficaram responsáveis também pelo planejamento 

operacional e o provimento, manutenção e garagem de frota.  

De modo a organizar os lotes, a RMTC foi dividida em arcos (Sul-Sudoeste; 

Oeste-Noroeste e Norte-Leste), sendo posteriormente definidos que três concessionárias 

operariam, cada uma, 50% da frota de cada arco e uma concessionária operaria 50% da 

frota dos três arcos. Assim, cada arco contaria com duas operadoras, devendo 

compartilhar de forma equitativa a frota existente. As concessionárias detêm 

exclusividade na operação do transporte da RMTC.  

Quadro 5 - Concessão do Transporte Coletivo: lotes e vencedoras da licitação 

Lote  Área operacional de 

abrangência 

Concessionária 

(vencedora) 

Contrato  

Nº 1 Eixo Anhanguera Metrobus Transporte 

Coletivo S.A. 

001/2001 

nº 2 Arco Sul-Sudeste HP Transportes Coletivos 

Ltda. 

01/2008 

nº 3 Arco Oeste-Noroeste Viações Reunidas Ltda. 02/2008 

nº 4 Arco  Cooperativa de 

Transporte do Estado de 

Goiás - COOTEGO 

03/2008 

nº 5 Todos os Arcos, operados de 

forma conjunta e 

compartilhada (50%) com a 

outra concessionária de cada 

Lote 

Rápido Araguaia Ltda.  04/2008 

Fonte: Elaboração Própria 
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Por outro lado, ficou determinado no edital que operação de CCO e administração 

de terminais, estações e plataformas fosse desenvolvida em conjunto pelas 

concessionárias, mediante celebração de acordo operacional específico, com anuência da 

CMTC (item 1.4 do edital de licitação). Deveria também ser implantado em conjunto 

pelas concessionárias o Serviço de Informações ao Usuário – SIU. 

De acordo com Cunha (2017: 146): 

A rede metropolitana possui como atributo fundamental o conceito de 

unidade sistêmica, que, no contexto do transporte coletivo urbano, representa o 

tratamento unificado dos deslocamentos da população pelos meios coletivos de 

transporte, em tudo que conforma um sistema de transporte, seja na sua dimensão 

físico-espacial (vias, terminais, corredores), logística (linhas, trajetos, horários, 

meios e forma de integração), no modelo de operação e no acesso do passageiro ao 

serviço (tarifas, forma de pagamento, forma de controle). 

Na figura a seguir é possível observar a divisão dos lotes após a realização das 

licitações da RMTC em 2007. 

Figura 8 - Concessão do Transporte Coletivo da RMTC-RMG de 2008 

 
Fonte: CMTC 
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Os contratos foram assinados em março de 2008 e possuem duração total de 20 

anos78, prorrogáveis por igual período79. A CMTC foi a concedente dos lotes acima, tendo 

assinado o contrato com cada uma das empresas ganhadoras. 

Os serviços prestados pelas concessionárias são remunerados pela tarifa cobrada 

de usuários, tendo como base a tarifa básica contratual, o número de passageiros 

transportados e a política tarifária definida pela CMTC (item 9 do edital de licitação). 

A gestão do Sistema de Bilhetagem Econômica ficou a cargo do sindicato das 

concessionárias, devendo ser acordado entre elas. As concessionárias são responsáveis 

por prover os equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento da bilhetagem 

eletrônica, bem como controlar o acesso dos passageiros e contribuir na proporção de sua 

participação no rateio das despesas de custos do Sistema. Além disso, é dever das 

concessionárias realizar a descarga diária dos dados armazenados nos validadores e a 

transmissão diária e automática de dados para a central de dados da CMTC. É isso que 

permitiria o controle público dos valores arrecadados e a fiscalização do valor repassado 

mensalmente à CMTC.  

O edital e o contrato previram, ainda, o reajuste anual das tarifas, por meio da 

aplicação de índice geral de preços e da variação de um índice denominado IPK (Índice 

de Passageiros por Quilometro), com fórmula contratualmente determinada. Há ainda 

hipóteses de revisão da tarifa, incluindo majoração de tributos e eventos imprevisíveis e 

supervenientes fora do controle das concessionárias que impliquem em desequilíbrio 

contratual. Pelo que pudemos verificar, não houve revisão de tarifa, mas tão somente 

reajuste tarifário desde a celebração dos contratos.  

 

  

                                                 

78 Diário Oficial do Município de Goiânia de 28 de março de 2008 (nº 4.333). 

79 Contratos de Concessão entre CMTC e empresas prestadoras de serviço (CMTC) 
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4. DIAGNÓSTICO 

De 2008 até os dias de hoje, não houve alterações significativas na organização 

da governança do Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Goiânia. Conforme 

veremos ao longo do presente capítulo, o que parece vir ocorrendo é um aprofundamento 

da situação que já se desenvolvia pelo menos desde os anos 1990, com intensa 

participação das empresas privadas concessionárias do serviço na gestão do sistema de 

transporte e uma redução paulatina do papel exercido pelas instâncias governamentais. 

Ao longo da presente seção, serão apresentados os principais aspectos identificados como 

aqueles que podem estar levando a um enfraquecimento do Estado em geral e da CMTC 

em particular no que diz respeito ao planejamento, gestão e regulação do transporte 

coletivo da RMTC. 

De modo a contextualizar o diagnóstico apresentado no fim deste capítulo, é 

necessário reforçar e aprofundar alguns pontos que já foram introduzidos nas seções 

anteriores, particularmente com relação à organização da RMG, a RMTC e as instâncias 

político-administrativas que regem (ou deveriam reger) o transporte coletivo. Para 

facilitar o entendimento da institucionalidade dos Transportes Coletivos daremos um 

passo atrás para explicar como está organizada a RMG nesse mesmo sentido. 

Do ponto de vista formal, a gestão dos assuntos metropolitanos na RMG e do 

transporte coletivo na RMTC está organizada em quatro níveis de governança. No 

primeiro nível encontra-se a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Governo do Estado (SECIMA), que 

é o "(...) órgão executivo responsável pela gestão das políticas públicas de interesse 

comum (FPIC) afetas a RMG (...)"80.  

No segundo nível estaria o Codemetro, criado pela mesma Lei Complementar que 

estabeleceu a RMG81, formalizado no ano seguinte82 e modificado pela última vez em 

201883.   

                                                 

80 http://www.secima.go.gov.br/cidades-e-assuntos-metropolitanos-2/região-metropolitana-de-

goiânia.html 

81 Lei Complementar de Goiás nº 27/1999, Art. 6º 

82 Decreto Estadual nº 5.193, de 17 de março de 2000. 

83 Lei Complementar nº 139, de 22 de janeiro de 2018. 
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O Codemetro tinha até 2017 como atribuições fundamentais o planejamento e 

organização da RMG, englobando por exemplo a elaboração do Plano Diretor da RMG e 

a gestão das ações relativas a funções públicas de interesse comum, inclusive a definição 

das mesmas. Conforme explicam Melo et al (2013: 258): 

"(...) Este conselho foi previsto para funcionar a partir de câmaras 

temáticas correspondentes às funções públicas de interesse comum (FPICs) 

consideradas na lei, tendo sido criadas naquele momento duas câmaras temáticas: a 

Câmara de Uso e Ocupação do Solo e a Câmara Deliberativa de Transportes 

Coletivos. Porém, apenas a CDTC foi instalada e funciona ativamente (...)."  

Essas câmaras compõem ainda hoje o terceiro nível de gestão, sendo que a única 

em funcionamento é a CDTC, órgão político interfederativo responsável, em grande 

medida, pela regulação do transporte coletivo na RMG. Finalmente no quarto nível, e 

subordinado à CDTC estaria a CMTC, sendo está última responsável pela gestão, 

fiscalização e avaliação do sistema de Transportes Coletivos da RMG. 

Em paralelo com os acontecimentos narrados até aqui, em 1º de dezembro de 2014 

o Governo do Estado de Goiás iniciou a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDUI ou PDI)84. O início da elaboração 

desse plano, portanto, antecedeu o Estatuto da Metrópole85 em pouco mais de um mês. A 

elaboração e as discussões desse plano coincidiram com a proposição por parte do 

Executivo Estadual de um Projeto de Lei que foi posteriormente discutido e aprovado na 

Assembleia Legislativa do estado, culminado na promulgação da Lei Complementar nº 

139, de 22 de janeiro de 2018 (LC 139). 

Essa lei adequava a Região Metropolitana de Goiânia, com suas instituições e 

instrumentos de gestão ao Estatuto da Metrópole. Ademais, a LC 139 também alterou a 

composição dos municípios da região metropolitana (excluindo Inhumas e incluindo 

Santa Bárbara de Goiás) e definiu as FPICs na RMG, sendo elas (art. 2º): 

I – mobilidade e transporte público coletivo; 

                                                 

84 Por meio da Portaria nº 184 (MELO BORGES et al, 2018, p. 181) e do Contrato firmado com a 

Fundação de Apoio à Pesquisa- FUNAPE da Universidade Federal de Goiás-UFG em 27 de novembro de 

2014 e publicado no Diário Oficial de Goiás em 1º de dezembro de 2014. 

85 Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, modificada pela Lei Federal nº 13.683, de 19 

de junho de 2018. 
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II – saneamento básico; 

III – desenvolvimento urbano integrado; 

IV – serviços ambientais. 

Uma das principais alterações do ponto de vista da governança da região 

metropolitana foram as modificações promovidas com relação ao Codemetro. Entre 

outras coisas, foram alteradas as atribuições dele, a composição, o número de membros, 

a representatividade dos mesmos, o peso dos votos de cada ente federativo e as estruturas 

de suporte do conselho. Considerando as condições estabelecidas na lei aprovada, 

entendemos que a estrutura de governança da RMG poderia ser sintetizada conforme 

figura apresentada a seguir. 

Figura 9 - Estrutura de Governança Interfederativa da RMG e pesos de cada 

representante nas deliberações do Codemetro 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir da LC 139. 

Curiosamente, com relação ao transporte coletivo, a própria lei estabelece que por 

conta de suas especificidades o tema seria tratado em uma lei separada e que seria 

elaborada pelo Poder Executivo do Estado de Goiás (§ 1º do art. 2º). Efetivamente, a LC 

139 não faz qualquer referência direta à RMTC, CDTC ou CMTC.  De fato, as Câmara 
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Técnicas previstas86 teriam a princípio função de apoio ao Codemetro (LC 139, art. 15), 

destoando do papel deliberativo que exerce hoje em dia a CDTC (e que antes era exercido 

pela CD-AGLURB conforme já vimos anteriormente). 

Embora a LC 139 abra a possibilidade de que o Codemetro delegue suas 

atribuições às Câmaras Temáticas (Parágrafo Único do art. 10), não é possível prever 

como será a integração dessa nova governança interfederativa metropolitana com as 

instituições já estabelecidas e operantes no âmbito do transporte coletivo. Entendemos 

que a proposta de governança feita para a RMG acabou contornando a estrutura de 

governança do transporte coletivo, sendo que esta última como vimos anteriormente está 

não só na gênese da criação da AGLURB, mas já funciona efetivamente há décadas, ainda 

que com limitações e principalmente algumas dificuldades recentes. 

BOX A - COMPOSIÇÃO DO CODEMETRO 

A composição original do Codemetro refletia no momento de sua criação a promoção da 

gestão metropolitana a partir do Governo do Estado. Dos 16 membros sete seriam indicados pelo 

Governo do Estado, incluindo o presidente e vice-presidente do Conselho, dois pelo Município 

de Goiânia, quatro pelos demais 10 municípios que compunham a RMG naquele momento, um 

representante indicado por três universidade com sede em Goiânia87 e dois representantes 

nomeados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.  

Essa composição foi modificada diversas vezes ao longo dos anos, e em sua penúltima 

alteração88, em 2011, foram incorporados todos os prefeitos dos 20 municípios que compõem a 

RMG, além de mais 15 membros indicados pelo Governador do Estado, três vagas para as mesmas 

universidades e duas para os Secretários de Planejamento de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Teoricamente a composição prevista nesse decreto implicaria um total de 44 membros com 

assento no Codemetro. 

Na última alteração realizada, já em 201889, o número de cadeiras no plenário do conselho 

foi reduzido para 29, sendo eles: Governador do Estado, Prefeitos dos Municípios da RMG (20), 

quatro representantes dos legislativos estadual e municipais e quatro representantes da sociedade 

civil90. 

                                                 

86 Câmaras Técnicas de I - Mobilidade e Transporte Público Coletivo; II - Saneamento Básico; III 

- Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; IV - Desenvolvimento Urbano Integrado; e V - Serviços 

Ambientais (art. 14). 

87 Universidade Federal de Goiás, Católica de Goiás e Estadual de Goiás. 

88 Decreto Estadual nº 7.460, de 30 de setembro de 2011. 

89 LC 139, a mesma que alterou pela última vez a lista de municípios que pertencem formalmente 

à RMG. 

90 Representam os legislativos um membro indicado pela Câmara Municipal de Goiânia, um 

membro indicado pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, um membro indicado pela Assembléia 

Legislativa de Goiás e um membro indicado pelas demais Câmaras municipais da RMG. Com relação à 
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Mesmo antes das modificações propostas à estrutura de Governança 

Interfederativa da RMG, as câmaras temáticas ligadas ao Codemetro já não eram 

relevantes. Como observa Cunha (2017: 119), dentre essas câmaras temáticas, somente a 

CDTC foi efetivamente criada e encontrava-se em pleno funcionamento. Segundo vários 

dos entrevistados para o presente trabalho, não somente as Câmaras não foram criadas e 

ou não se encontram operacionais, como o próprio Codemetro nunca exerceu o seu papel 

de planejamento, normativo e deliberativo. Efetivamente, o ex-Superintendente 

Executivo de Assuntos Metropolitanos (SECIMA) Sr. Marcelo Sáfadi, bem como outros 

entrevistados, indicou que o Conselho nunca havia se reunido formalmente antes de 2018. 

De acordo com as informações públicas disponíveis sobre o Codemetro, não é possível 

localizar qualquer documento, deliberação, norma, ata ou qualquer outro registro que 

pudesse indicar o funcionamento pleno do conselho91. 

Discutindo essa situação, Cunha (2017: 121) menciona que foram feitas somente 

duas cerimônias de posse, sem outros encontros do Codemetro. Efetivamente a 1ª 

Reunião Ordinária do Conselho ocorreu em 16 de agosto de 2018 e teve como objetivo 

apresentar o PDI. 

Assim, entendemos que embora a CDTC já estivesse teoricamente subordinada 

ao Codemetro92 antes de 2018, essa relação nunca foi estabelecida, de forma que a 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos tem funcionado desde sua criação de 

maneira aparentemente autônoma. Considerando esse fato, além da aparente omissão da 

LC 139 com relação ao transporte coletivo, e levando em consideração o foco do presente 

trabalho nesse setor, passaremos ao detalhamento das competências, composição e ações 

da CDTC. Posteriormente falaremos mais sobre o papel e atuação da CMTC, finalizando 

o capítulo com um diagnóstico do problema apresentado no início do presente trabalho. 

                                                 

sociedade civil, estão representados Organizações ou Movimentos Sociais, Conselhos Profissionais, 

Entidades de Ensino Superior e o Setor Produtivo 

(http://www.secima.go.gov.br/component/content/article/127-órgãos-colegiados/codemetro/1349-

codemetro-composição-de-plenario.html?Itemid=101). 

91 Efetivamente os únicos registros disponíveis são a existência de uma página sobre o Codemetro 

no site da SECIMA/Governo de Goiás, onde constam as inúmeras leis e decretos que mudaram as 

competências e composição do conselho ao longo dos anos, bem como a ata da 1ª Reunião Ordinária, 

realizada dia 16 de agosto de 2018. A referida reunião contou com a presença do entrevistado Sr. Marcelo 

de Oliveira Sáfadi, que apresentou aos presentes o Documento Diretrizes Metropolitanas, resultado dos 

estudos diagnósticos do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana (PDI). 

92 LC 27, art. 6º, § 4°. 
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4.1. GOVERNANÇA DO TRANSPORTE COLETIVO E RELAÇÕES 

INTERGOVERNAMENTAIS 

Conforme já introduzimos no capítulo anterior, a entidade precursora da CDTC 

foi o CD-AGLURB criado em 1991. A Lei Complementar nº 09, de 27 de dezembro de 

1991 do Estado de Goiás (LC 09), atribuia ao CD-AGLURB a função de definir as tarifas 

do Sistema Integrado de Transportes Coletivo Urbano bem como a responsabilidade por 

"(...) decidir sobre quaisquer questões relacionadas com a operação do referido Sistema 

na região conurbada de Goiânia." (art. 2º). Essa competência era ampla, sem um maior 

detalhamento quanto às funções e mecanismos de gestão da CD-AGLURB.  

Já a CDTC, prevista na LC 27 e criada efetivamente pela LC 34, tinha 

competências bem estabelecidas em lei (§ 5° do art. 6º da LC 27): 

I - decidir sobre a outorga de concessões, permissões e autorizações de 

serviços que integrem ou venham a integrar a Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos; 

II - estabelecer a política tarifária, fixar tarifas e promover revisões e 

reajustes tarifários; 

III - deliberar sobre a organização, os investimentos, o planejamento, o 

gerenciamento, o controle e a fiscalização dos serviços; 

IV - orientar os procedimentos de revisão e adaptação da legislação 

estadual e dos municípios, no tocante ao serviço público de transporte coletivo, aos 

princípios e prescrições desta lei complementar; 

V - decidir, em última instância administrativa, sobre recursos interpostos 

nos processos de fiscalização julgados pela entidade gestora da Rede Metropolitana 

de Transportes Coletivos 

Como podemos observar, é um conjunto bastante robusto de competências, que 

passam pelo planejamento da rede de transportes coletivos, gestão do sistema, definição 

de condições econômico-financeiras da prestação, bem como a autorização para 

contratação de empresas privadas em caso de uma eventual concessão. 

Na opinião de Resende (2017: 163), a CDTC "(...) representa o órgão colegiado 

que constitui o Poder Concedente, composto por representantes do Estado de Goiás, da 

Capital do estado e dos municípios que compõem a RMG, e é responsável pela 

formulação das políticas públicas do setor." 
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Colocado de outra forma, poderíamos dizer que a CDTC tem como sua função 

primordial: 

 "(...) o estabelecimento de políticas públicas de regência da Rede 

Metropolitana de Transportes Coletivos, restringindo-se a linhas de ônibus urbanos 

e semiurbanos, sendo estas de sua exclusiva competência, tendo por base estudos e 

projetos técnicos elaborados pela Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos, entidade gestora." (BORGES, 2015: 103) 

Conforme mencionado no trecho acima o outro nível da gestão é realizado pela 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), entidade criada pelo 

Município de Goiânia e formalmente subordinada à CDTC. Falaremos mais 

detalhadamente sobre a CMTC na seção seguinte. 

Em termos de composição, temos que a CD-AGLURB era uma câmara compacta, 

tendo somente cinco membros. Na 1ª deliberação realizada pela CDTC, em 2001, 

constam sete membros, sendo três ligados ao Governo do Estado, um a Goiânia, um a 

outro município em assento rotativo (Senador Canedo nesse caso), um representante do 

legislativo estadual e, assim como na CD-AGLURB, um representante das empresas 

prestadoras de serviço (SETRANSP). 

Ao longo do tempo, a composição da CDTC foi alterada diversas vezes, inclusive 

por conta do assento rotativo que os municípios fora Goiânia tinham. Ademais, o número 

de membros foi sendo aos poucos ampliado, chegando aos atuais 12. No Quadro 6, a 

seguir, podemos ver a composição da CD-AGLURB e da CDTC em dois momentos 

distintos. 

Note-se que na composição da CD-AGLURB tínhamos fundamentalmente os 

principais representantes ou pilares do sistema de transporte coletivo como um todo. Pela 

pequena composição e caráter mais político, essa entidade dificilmente se envolveria com 

decisões de gestão e operação do sistema.93 

 

 

                                                 

93 Não foi possível obter cópia das deliberações das AGLURB, o que restringiu a análise do 

conteúdo das decisões. 
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Quadro 6 - Composição da CD-AGLURB e CDTC em três momentos 

CD-AGLURB 

(1991) 

CDTC 

(2001 - 1ª deliberação) 

CDTC 

(2018 - atual94) 

1. Secretário dos Transportes 

de Goiás (Presidente) 

2. Presidente da Transurb 

3. Prefeito de Goiânia 

4. Representante dos demais 

municípios 

5. Presidente da SETRANSP 

1. Secretário de Estado da 

Infraestrutura de Goiás 

(Presidente) 

2. Secretário de Planejamento 

e Desenvolvimento de Goiás 

3. Presidente da AGR 

4. Prefeito de Goiânia 

5. Prefeito de Senador Canedo 

6. Presidente da Assembléia 

Legislativa 

7. Presidente da SETRANSP 

1. Prefeito de Trindade 

(Presidente) 

2. Secretário da SECIMA-GO 

3. Superintendente para 

Assuntos Metropolitanos da 

SECIMA-GO 

4. Prefeito de Goiânia 

5. Secretario de Trânsito de 

Goiânia 

6. Secretario de Planejamento 

Urbano de Goiânia 

7. Prefeito de Senador Canedo 

8. Presidente da CMTC 

9. Presidente da AGR 

10. Assembléia Legislativa-

GO 

11. Câmara Municipal de 

Goiânia 

12. Demais Câmaras 

municipais da RMG 

Fonte: Elaboração Própria com informações da SECIMA e CMTC 

Mediante a criação legal da CDTC vemos que em 2001 os municípios perderam 

espaço com relação ao que tinham dez anos antes. Lembremos que esse era um momento 

de crise do sistema, no qual o Governo do Estado em geral e a Metrobus em específico 

assumiram um papel importante na gestão da crise do transporte coletivo, ampliada em 

função da expansão dos Alternativos. A AGR, como exposto, era nesse momento a 

entidade responsável pela regulação do Sistema Integrado de Transportes Coletivos 

Urbanos (SIT), e ainda que nunca tenha exercido esse papel, isso justifica a sua presença 

na CDTC a partir desse momento. Esse movimento vai na contramão da expansão dos 

municípios na RMG, particularmente de Aparecida de Goiânia. Essa distorção, contudo, 

foi rapidamente corrigida e já em dezembro desse mesmo ano foram incorporados 

representantes do Município de Aparecida de Goiânia e de Senador Canedo95. 

A inclusão de mais municípios na CDTC pode ser entendida como uma 

necessidade para a resolução da grave crise orçamentária e de transportes coletivos da 

RMG. Segundo o entrevistado Fernandes, o Governo do Estado se viu obrigado a ampliar 

                                                 

94 Composição do plenário consultada no dia 13 de novembro de 2018 na página da SECIMA / 

CDTC (http://www.secima.go.gov.br/component/content/article/128-órgãos-colegiados/cdtc/1358-cdtc-

composição-de-plenario.html?Itemid=101). 

95 Deliberação CDTC nº 12, de 10 de dezembro de 2001. 
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a câmara no momento da criação da CDTC para conseguir entre outras coisas resolver a 

crise dos transportes alternativos Ainda de acordo com Fernandes, a crise do alternativo 

foi catalizador do modelo de governança que existe ainda hoje, inclusive com a interação 

com os operadores privados, com uma participação relevante destes na gestão do sistema. 

Apesar desse protagonismo do setor privado, nesse mesmo ano, em 2001, a 

SETRANSP deixou de participar da CDTC, passando dessa forma o órgão a ser composto 

exclusivamente por representantes do Poder Público. 

Apesar de tudo isso, os relatos de que os municípios não se envolvem de fato na 

gestão do transporte coletivo foram praticamente unânimes entre os nossos entrevistados. 

Fernandes mencionou que Goiânia depois da crise dos alternativos passou a se envolver 

mais, porém os demais municípios sempre tiveram participação tímida. Mesmo essa 

participação maior do Município de Goiânia parece estar mais ligada à sua posição na 

CMTC, sobre a qual falaremos posteriormente, do que à sua participação na CDTC. 

Contudo, recentemente alguns municípios parecem estar mais engajados na 

governança dos transportes coletivos da RMG. Melo, atual prefeito do Município de 

Aparecida de Goiânia e ex-presidente da CDTC, menciona na entrevista que concedeu 

para o presente trabalho, que durante sua presidência na CDTC tinha a intenção de realizar 

reuniões mais frequentes, e que conseguiu organizar quatro encontros em um período de 

apenas 12 meses. Apesar disso, somente uma deliberação foi aprovada e formalizada 

nesse período96. 

Essa possível maior participação dos municípios está em linha com a maior 

representatividade deles na composição da CDTC, bem como o fato de eles atualmente 

se revezarem na presidência da câmara, antes somente ocupada por representantes do 

Governo do Estado. 

No momento atual, vemos que oito dos 12 representantes têm sua base nos 

municípios. Mesmo se não incluirmos os membros dos legislativos municipais nessa 

conta, ainda assim teríamos que a metade dos membros da CDTC, inclusive o presidente, 

representam interesses municipais. Outra característica notável dos membros atuais da 

CDTC é que diversos deles têm a princípio um perfil mais técnico, vindos de órgãos 

                                                 

96 Deliberação CDTC nº 84, de 22 de janeiro de 2018. 
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temáticos, como a Secretaria de Trânsito de Goiânia a Superintendência de Assuntos 

Metropolitanos da SECIMA-GO e o próprio Presidente da CMTC. Chama a atenção o 

fato de que somente o Município de Goiânia possui cinco representantes, ou 41,7% do 

plenário, o que a princípio dá a ele um grande peso nas decisões da CDTC97. 

Olhando somente para a composição, poderíamos entender que a CDTC passou a 

ser de um lado mais inclusiva com os municípios, particularmente os três maiores da 

RMG, e de outro mais técnica. O que se esperaria seria um maior debate interno sobre a 

prestação do serviço na RMG, com maior presença de temas locais, bem como uma maior 

atuação da CDTC em aspectos técnicos e de gestão do SIT. 

Ao incluir dois representantes dos legislativos municipais, a CDTC também tende 

a se tornar mais política. Assim temos uma situação a princípio contraditória, com o órgão 

de um lado abordando temas mais técnicos, mas de outro com uma composição mais 

diversificada. 

Outro elemento que chama a atenção e que não abordamos explicitamente, é o 

fato de a presidência da CDTC, que foi exercida desde 2001 por representantes do 

Governo do Estado, agora ser ocupada pelo representante do Município de Trindade 98. 

Essa mudança se deu em 201599, justamente após a aprovação do Estatuto da Metrópole 

e no bojo das discussões sobre a RMG que deram origem ao PDI. 

Apesar de estarmos avaliando a CDTC por meio de sua composição e da 

representatividade dos seus membros, também seria interessante ter uma ideia sobre a 

presença e participação dos mesmos nas reuniões e deliberações da câmara. 

Particularmente seria relevante entender se o alinhamento ou desalinhamento político 

entre os atores poderia se manifestar como um maior ou menor suporte à CDTC, medido 

em termos da presença dos seus membros e sanção de seus atos por cada um deles. 

                                                 

97 Embora um deles seja representante da Câmara dos Vereadores, e quatro sejam diretamente 

ligados ao Prefeito da Capital do Estado (dois secretários e o presidente da CMTC). 

98 Antes tendo sido ocupada pelos Prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, 

nesta ordem. 

99 A mudança foi efetivada por meio da Lei Complementar Estadual nº 111, de 14 de maio de 

2014. A Deliberação CDTC nº 82, de 13 de fevereiro de 2015, foi a primeira na qual o presidente da CDTC 

não era um representante do Governo do Estado. Nessa ocasião a presidência era ocupada pelo Prefeito de 

Goiânia. Ele continuou na presidência até 2016 (Deliberação nº 83, de 03 de fevereiro de 2016), tendo sido 

sucedido pelo Prefeito de Aparecida de Goiânia (Deliberação nº 84, de 22 de janeiro de 2018) que 

posteriormente passou o cargo ao atual ocupante da presidência da CDTC, o Prefeito de Senador Canedo. 
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No caso do município de Senador Canedo, por exemplo, vemos que desde o 

mandato do Prefeito Misael Pereira de Oliveira (PDT) de 2013 a 2016, o representante 

do município não frequenta as reuniões da CDTC e/ou não sanciona as deliberações 

tomadas por ela100. A rara exceção foram as deliberações de junho e julho de 2013101, no 

âmbito dos protestos referentes ao custo do transporte coletivo que ocorreram naqueles 

meses. Nesse caso, o prefeito firmou as deliberações da CDTC. Esse comportamento 

também se estendeu ao mandato seguinte iniciado em 2017, do Prefeito Divino Pereira 

Lemos102 (PSD, ex-PSDB), que não assinou a única deliberação da CDTC que foi 

aprovada desde que tomou posse como prefeito, e tampouco assinou nenhuma 

deliberação da câmara enquanto presidiu o órgão. 

Considerando a complexidade desse tema, e o escopo do presente trabalho, nos 

limitaremos a dizer que a participação de alguns representantes nos últimos anos, 

particularmente de alguns municípios e legislativos municipais e estadual têm sido 

erráticas. Aparentemente a constante é a participação dos prefeitos de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, bem como dos representantes do Governo do Estado.  

Os membros dos legislativos são os que menos firmam as deliberações da CDTC, 

e de acordo com algumas entrevistas que conduzimos, é comum o uso do posto de 

representante na CDTC para fins políticos. Entre os exemplos mencionados por um 

representante do poder executivo está o caso de um membro do legislativo estadual que 

aproveitava as deliberações sobre tarifas para se manifestar contra qualquer tipo de 

reajuste, capitalizando esse fato do ponto de vista pessoal. 

Efetivamente as decisões sobre reajustes tarifários estão entre os assuntos mais 

delicados que são abordados pela CDTC. Por contrato, as empresas prestadoras do serviço 

de transporte coletivo por ônibus fariam jus a um reajuste anual de acordo com uma 

                                                 

100 Nas deliberações de 2009 a 2012, ambos os prefeitos que o Município de Senador Canedo teve 

nesse período, Vanderlan Vieira Cardoso de 2005 a 2010 e Tulio Servio Barbosa Coelho (PDT) de 2010 a 

2012, firmaram todas as deliberações da CDTC. 

101 Respectivamente nas Deliberações CDTC nº 77, de 17 de junho de 2013, nº78, de 21 de junho 

de 2013, e nº 79, de 10 de julho de 2013. 

102 Foi o primeiro administrador de Senador Canedo após sua emancipação em 1989, tendo sido 

prefeito eleito também entre 1997 e 2004. Nesse período, de início das atividades da CDTC, o Sr. Divino 

Aparecido participou da maioria da Deliberações da CDTC (nº 1/2001 a nº 43/2003). 
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fórmula paramétrica103 elaborada para compensar os incrementos de custos, conforme 

detalhado a seguir. 

𝑻𝟏 = 𝑇0 ×  𝑅 

Onde 𝑹 =  
(35% 𝑉𝑑 + 30% 𝑉𝑓𝑔𝑣43 + 25% 𝑉𝑠 + 10% 𝑉𝑖𝑛𝑝𝑐 )

𝑉𝑖𝑝𝑘
 

Sendo: 

• T1 = Valor da tarifa reajustada expresso em real (R$); 

• T0 = Valor da tarifa básica contratual vigente na data de cálculo do reajuste automático, 

expresso este valor em real (R$); 

• R = Índice de reajustamento, conforme fórmula acima; 

• Vd = Variação do preço do óleo diesel; 

• Vfgv43 = Variação do Índice da Coluna 43 da FGV, relativa a materiais de transporte; 

• Vs = Variação do salário de motorista; 

• Vinpc = Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE); e 

• Vipk = Variação entre o Índice de Passageiros por Quilómetro médio. 

O cálculo do reajuste anual é uma atribuição da CMTC, que então propõe à CDTC 

um novo valor de tarifa de ônibus. Apesar de o reajuste ser previsto como automático no 

contrato, mediante mero cálculo do resultado da forma, cabe à CDTC aprovar o reajuste. 

Até 2005, como já vimos anteriormente, a tarifa era definida por anéis, sendo 'A' a tarifa 

dos municípios mais próximos de Goiânia, 'B' a tarifa praticada para Aragoiânia, 'C' para 

os municípios de Guapó, Nerópolis, Hidrolândia, Brazabrantes e Nova Fátima104, e 'D' 

para Bela Vista. A partir desse ano, a tarifa para todos os municípios foi unificada e 

continua assim até hoje. Sobre a unificação, convém fazer um parêntesis para 

contextualizar sua aprovação. Conforme a Deliberação CDTC nº 54/2005, a unificação 

foi ensejada por "(...) reivindicações (...) dos prefeitos e de lideranças dos Municípios 

integrantes da Região Metropolitana (...)" (Considerandos). 

Nesse momento, a CDTC era composta por: Secretário de Estado das Cidades 

(presidente da CDTC), Prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, 

Secretário de Planejamento de Goiânia, Superintendente de Trânsito de Goiânia, 

                                                 

103 Fundamentalmente a fórmula deveria compensar a inflação sobre os principais componentes 

de custo das empresas de ônibus, incluindo por exemplo mão de obra e combustíveis. Um dos pontos que 

vale a pena chamar a atenção sobre a fórmula paramétrica definida em contrato, é que pela sua composição, 

o poder concedente assume o risco de demanda, já que está incluso no denominador a variação do IPK 

(índice de passageiros por quilómetro média). Fonte: CMTC. 

104 Parte do município de Hidrolândia atualmente. 
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Presidente da CMTC, Presidente da AGR e representante da Assembleia Legislativa de 

Goiás. Ou seja, Goiânia tinha quatro dos nove representantes da CDTC naquele momento, 

enquanto os demais municípios tinham mais dois assentos, totalizando seis membros da 

CDTC ligados a entes municipais. Com essa composição o plenário da CDTC aprovou 

por unanimidade a unificação tarifária. 

Desde a unificação tarifária, a tarifa básica do transporte coletivo já foi reajustada 

pela CDTC nove vezes, duas das quais foram derrubadas por liminares concedidas pela 

justiça105. Abaixo é possível visualizar as mudanças da tarifa base desde agosto de 2001 

até o presente momento, e comparada com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA-IBGE), e com o preço médio de 

distribuição do Óleo Diesel na cidade de Goiânia. 

Figura 10 - Evolução da Tarifa do Transporte Coletivo na RMG entre 2001 e 2018 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados do IBGE (IPCA), Agência Nacional de Petróleo (Preço 

médio do Óleo Diesel para distribuição no Município de Goiânia), CDTC e CMTC (Tarifas 

do transporte coletivo). 

Como é possível observar pelo gráfico anterior, a tarifa do transporte coletivo na 

RMG tem acompanhado de forma relativamente próxima a variação do Óleo Diesel (que 

de todas as formas já possui peso de 35% na fórmula paramétrica, sendo o principal 

componente de reajuste). Isso parece indicar que mesmo com uma composição, a 

princípio, política, a CDTC vem realizando os reajustes conforme estabelecido em 

contrato, ainda que seja preciso ressaltar que em alguns anos não foi respeitada a 

                                                 

105 Liminar nº 130528985 de 2013 e Liminar nº 49330-25.2016.8.09.0051 de 2016, está última 

derrubada pelo Agravo de Instrumento nº 72825-57.2016.8.09.0000 feito no mesmo dia (Fonte: CMTC). 
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periodicidade desse reajuste. Nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2017 a tarifa não foi 

corrigida, mas compensações posteriores aparentemente levaram a tarifa ao patamar 

previsto em contrato106. 

As discussões de tarifa, de fato, vêm dominando a pauta da CDTC nos últimos 

anos. Vários dos entrevistados indicaram que isso é tudo que a câmara faz atualmente. 

Efetivamente, das últimas 24 deliberações realizadas pela CDTC, nos últimos 10 anos, 

metade delas inclui a discussão e/ou o reajuste de tarifas. Em sete dessas, o único tema 

deliberado foi a tarifa do transporte coletivo. 

Não convém no presente estudo entrar em detalhes sobre os reajustes tarifários, 

tendo em vista que este não é nosso foco principal. Alguns estudos fazem uma análise 

mais detalhada das tarifas de transporte coletivo, tanto com relação ao cálculo no caso de 

Goiânia (MOURA, 2005), quanto comparando a evolução das tarifas com outros 

municípios (CARVALHO et al, 2013). Ressaltamos, contudo, que a análise das tarifas 

isoladamente pode ser enganosa, já que não consideram os subsídios ou compensações 

tarifárias outorgados pelo setor público. No caso de Goiânia, como veremos brevemente 

na seção 4.2, o financiamento do transporte, ou mais corretamente, a forma de custeio do 

sistema ou de remuneração dos prestadores privados, é quase totalmente vinculada à 

cobrança de tarifa dos usuários, não havendo subsídio expressivo e tampouco 

compensação tarifária. 

Voltando ao nosso caso, a partir de todas as deliberações tomadas pela CDTC, 

separamos todas as ações tomadas pela câmara e classificamos em cinco categorias 

distintas: Regulação, Tarifa, Planejamento, Coordenação e Burocrático-Administrativas.  

Como regulação, consideramos a definição da OCDE107: 

"Regulation is broadly defined as imposition of rules by government, backed 

by the use of penalties that are intended specifically to modify the economic behavior 

                                                 

106 Apesar disso, o efeito líquido para os prestadores de serviço tende a ser negativo, já que 

desequilíbrios de fluxo de caixa pontuais não são compensados pelo mero reajuste "matemático" da tarifa 

em um período posterior. A receita que as empresas privadas deixaram de auferir durante o período sem 

reajuste deveria ser reavaliada a partir de um cálculo de reequilíbrio econômico financeiro, que levasse em 

conta o custo de oportunidade dessas perdas, entre outros fatores positivos e negativos para as empresas 

privadas. 

107 Disponível em: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3295. Consultada em 13 nov. 

2018. 
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of individuals and firms in the private sector. Various regulatory instruments or 

targets exist." 

Dessa definição, excluímos as alterações relativas a tarifas e política tarifária, mas 

mantivemos as referentes a, por exemplo, parcela do poder concedente (PPC108). Apesar 

de serem parte das atividades de regulação, as modificações e ações relacionadas com a 

"Tarifa" foram classificadas à parte no gráfico a seguir. Dessa forma conseguimos 

analisar as afirmações de alguns dos entrevistados referentes à CDTC estar sendo 

utilizada quase que exclusivamente para reajustes tarifários. 

A outra categoria, "Planejamento", inclui todas as ações de curto, médio ou longo 

prazo que visam organizar a rede, gerir o transporte coletivo (não incluídas na categoria 

de regulação). Adotamos como critério de seleção das medidas que se enquadram nessa 

categoria a discussão de Vuchic (2005: 469-479) sobre o planejamento do transporte 

coletivo. Nessa categoria estão incluídos por exemplo a destinação de recursos, a 

autorização para realização e aprovação de planos (como por exemplo o Plano Diretor de 

Transportes), as modificações de itinerários e linhas, entre outras.  

Além das categorias 'regulação', 'tarifas' e 'planejamento', também separamos as 

decisões da CDTC que são meramente procedimentais (tal como a convocação de um 

representante do SET), e que denominamos de "Burocrático-Administrativas". Por fim, 

separamos as medidas que tinham como objetivo promover a coordenação entre dois ou 

mais atores dos Transportes Coletivos da RMG, inclusive a coordenação para realização 

de investimentos e a divisão de atribuições entre entes e atores, já que entendemos que as 

categorias anteriores não contemplam necessariamente esse tipo de ação. 

 

 

 

 

                                                 

108 Definida como a parcela da arrecadação dos transportes coletivos que é destinada ao poder 

concedente, principalmente para custeio das atividades do órgão de controle. Entraremos em mais detalhes 

sobre isso na seção relativa à CMTC. 



112 

 

Figura 11 - Classificação das Ações tomadas pela CDTC por meio de suas 

Deliberações  

 
Fonte: Elaboração Própria a partir das deliberações da CDTC. 

No gráfico acima, algumas deliberações geraram mais de uma ação, de forma que 

para cada deliberação podem aparecer mais de uma das categorias explicadas 

anteriormente. Não há um padrão estabelecido para as deliberações da CDTC, ou seja, 

algumas indicam somente uma medida simples, outras incluem um conjunto de 

modificações muito mais amplo e muitas vezes com temas não relacionados sendo 

abordados em uma mesma deliberação. Várias inclusive são aprovadas em uma mesma 

data. Em 12 de outubro de 2001, por exemplo, foram assinadas quatro deliberações 

diferentes, uma criando o GETRANS109, outra nomeando os membros do grupo110, uma 

terceira sobre o Zoneamento da RMTC111 e por fim a última determinando a integração 

da cobrança eletrônica por meio do SITPASS ao Micro-SIT112. 

Ainda assim, algo que é possível observar no gráfico acima é como as ações da 

CDTC referentes ao planejamento eram muito presentes nos três primeiros anos de 

funcionamento e passaram a ser marginais na atuação da câmara a partir de 2005. Em 

                                                 

109 Deliberação CDTC nº 12, de 12 de outubro de 2001. 

110 Deliberação CDTC nº 13, de 12 de outubro de 2001. 

111 Deliberação CDTC nº 14, de 12 de outubro de 2001. 

112 Deliberação CDTC nº 15, de 12 de outubro de 2001. 
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parte, essa atividade intensa da CDTC entre 2001 e 2003 pode ser explicada pela crise 

dos transportes alternativos sobre a qual já falamos anteriormente. Realmente, uma 

parcela muito significativa das deliberações dessa época diz respeito à regulamentação 

dos alternativos, organização do sistema, criação e incorporação do Micro-SIT, e 

finalmente a extinção deles. Um outro fato que chama a atenção sobre as deliberações 

dessa época é que algumas delas foram assinadas somente pelo representante do Governo 

do Estado. Isso de certa forma corrobora a narrativa feita pelo entrevistado Fernandes de 

que o Governo teve um papel fundamental na resolução da crise desses anos. 

Uma exceção interessante com relação à diminuição das atividades da CDTC 

desde 2004, particularmente nas ações referentes à planejamento e regulação, é o ano de 

2013, no qual foram aprovadas oito deliberações pela CDTC. Como já vimos, nesse ano 

também houve crise, o que levou o órgão e seus membros a reagirem com ações concretas. 

Mais recentemente, pela análise que fizemos das deliberações da CDTC, parecem 

haver indícios suficientes para confirmar o que nos indicavam alguns dos entrevistados, 

a saber, que a câmara pauta basicamente decisões relativas às tarifas do transporte 

coletivo. Contudo, essa regra não é absoluta. Na última deliberação disponível, por 

exemplo, foi definido que os municípios da RMTC seriam responsáveis pela manutenção 

dos abrigos, nos pontos de parada dos ônibus. Essa decisão indica uma transferência de 

responsabilidade para os municípios, a quem é facultado firmar convênios com a própria 

CMTC para tal finalidade. 

Com apenas três deliberações nos últimos três anos, a CDTC parece estar sendo 

subutilizada no seu papel de instância de deliberação e coordenação do transporte coletivo 

na RMG. Vale lembrar que como vimos na presente seção, durante vários anos ela teve 

importância fundamental, tanto para organizar o sistema metropolitano, quanto como 

espaço de coordenação entre diferentes entes, particularmente em momentos de crise. 

Voltaremos a tratar da CDTC no capítulo sobre as recomendações. A seguir falaremos 

mais detalhadamente da CMTC, nosso objeto principal de estudo, para posteriormente 

consolidar os diagnósticos do arranjo institucional e da governança do Transporte 

Coletivo na RMG.  
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4.2. GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

DA CMTC 

Conforme exposto, a criação da CMTC foi definida pela LC 34, e efetivada pela 

Lei Municipal de Goiânia nº 8.148, de 03 de janeiro de 2003, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 1.909, de 07 de fevereiro de 2003. A LC 34 previa que a CMTC seria a 

entidade gestora da RMTC, e que está seria constituída sob a forma de empresa pública e 

liderada pelo Município de Goiânia. Conforme artigo 9º da LC 34: 

Fica instituída a entidade gestora da Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos, com a denominação social de Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos - CMTC, sob a forma de empresa pública regida pela lei federal das 

sociedades por ações, a qual será protocolarmente constituída pelo Estado de Goiás 

e pelos municípios, para ser por estes provida e administrada majoritariamente, sob 

a liderança do Município de Goiânia, assegurada a participação do Estado de Goiás, 

desde já autorizada, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu capital 

social. 

Ou seja, a própria lei estadual já previa a liderança de Goiânia na que seria a 

entidade gestora da RMTC, e ainda fixava um limite de 25% para a participação do Estado 

de Goiás, deixando claro que os municípios que constituem a RMG deveriam assumir a 

maior responsabilidade em termos da administração e, evidentemente, dos recursos 

necessários para que a CMTC pudesse exercer suas funções. A LC 34 também previu 

que, apesar da participação minoritária do Governo do Estado, a CMTC se subordinaria 

à CDTC - à época dirigida majoritariamente por representantes do Governo do Estado (§ 

1° do art. 9º). 

Segundo Lima (2013) o Município de Goiânia deveria ficar com 50% de 

participação e os demais municípios com os outros 25% remanescentes. Segundo os 

entrevistados para o presente estudo, somente Goiânia realizou integralização de capital 

na CMTC. Efetivamente, nos demonstrativos financeiros da CMTC de 2017113, do 

Capital Social da companhia, no montante de R$ 1 milhão, R$ 749.900,00 foram 

integralizados pelo Município de Goiânia. De acordo com os demonstrativos, o Governo 

                                                 

113 Diário Oficial do Município de Goiânia de 24 de abril de 2018. 
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do Estado subscreveu, porém não integralizou R$ 250 mil114, não havendo qualquer 

menção a outros municípios. 

Chama a atenção que o Município de Aparecida de Goiânia nunca tenha realizado 

o aporte na CMTC115, ainda mais considerando que essa operação foi aprovada pela 

Câmara Municipal em 2004, em montante equivalente naquele momento a 15,2% de 

participação na companhia. Formalmente, a CMTC é até hoje uma empresa 

exclusivamente de Goiânia. A participação compartilhada entre os municípios da RMG 

que estava prevista desde 2003 nunca ocorreu. A única característica que faz com que 

outros municípios que não Goiânia tenham alguma participação na gestão da CMTC é o 

fato de que alguns dos membros da diretoria são informalmente indicados por eles. 

Com relação aos cargos de diretoria da CMTC, cabia originalmente ao Prefeito de 

Goiânia indicar um representante à Presidência e à Diretoria Técnica. Completando a 

diretoria estaria a Diretoria de Fiscalização, que seria indicada pelo Governo do Estado e 

a Diretoria Administrativa-financeira, a ser indicada pelos demais 14 municípios que 

compunham a RMG naquele momento (LIMA, 2013: 112-113).  

Posteriormente, como já vimos, o Governo do Estado abriu mão de indicar o 

Diretor de Fiscalização, na mesma Lei Complementar nº 111/2014 (LC 111) na qual 

passou a presidência da CDTC, em esquema rotativo, aos municípios da RMG. Apesar 

disso, os demais municípios, excluindo Goiânia e Aparecida de Goiânia, nunca indicaram 

o Diretor de Fiscalização, que continua sendo desde 2003 até hoje o mesmo que, segundo 

Costa, havia sido indicado pelo Governo do Estado. 

Atualmente o Presidente e o Diretor Técnico continuam sendo indicados por 

Goiânia, a Diretoria Administrativa-Financeira é ocupada por apontamento de Aparecida 

de Goiânia. A indicação da assessoria jurídica, ligada à presidência, também compete ao 

Município de Goiânia. 

Em síntese, verifica-se que a divisão das indicações das diretorias tem sido feita 

por critérios políticos, o que não parece adequado considerando que a CMTC é um órgão 

                                                 

114 Não houve efetivação do aporte de capital do Governo do Estado na companhia. Os R$ 100,00 

remanescentes para atingir o Capital Social de R$ 1 milhão, são relativos às participações minoritárias dos 

membros do Conselho de Administração. 

115 Lei Municipal de Aparecida de Goiânia nº 2.458, de 20 de abril de 2004. 
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executivo fundamentalmente técnico. Embora seja evidente que ao compartilhar a 

governança dos transportes da RMG os municípios que a compõem precisam ter 

capacidade e possibilidade de influenciar na gestão de alguma forma, não acreditamos 

que a indicação de diretorias da CMTC seja o mecanismo mais apropriado. Em especial 

se considerarmos que existem outras duas instâncias de discussão e deliberação, o 

Codemetro e a CDTC, na qual os municípios além da Capital possuem participação 

significativa, entendemos que a representação pulverizada na CMTC pode ser negativa 

em termos do seu funcionamento e capacidade de gestão e fiscalização da RMTC. 

Voltaremos a esse tema no capítulo das recomendações. 

Em termos do custeio das atividades da CMTC, inicialmente os recursos que 

mantêm a estrutura deveriam ser provenientes do próprio sistema. Uma proporção do 

valor das passagens de ônibus seria destinada à CMTC como Parcela do Poder 

Concedente (PPC). Esse valor estava previsto nos contratos de concessão de 2007 e 

equivaleria a 1% da receita bruta das concessionárias, a ser repassado por cada uma delas 

à companhia. 

A PPC foi alterada pela CDTC diversas vezes ao longo do tempo, tendo sido 

majorada para 2% pela última vez em 2015116. Esse de fato é um tema recorrente nas 

deliberações da CDTC. Em diversas delas a parcela é alterada para 2%, tendo sido em um 

caso ajustada para 3%117. Contudo, apesar das várias alterações, inclusive a última de 

2015, a CMTC continua recebendo hoje 1%. É importante notar que como há previsão 

contratual, é discutível a efetividade das medidas adotadas pela CDTC nesse sentido, sem 

que haja um aditivo dos contratos de concessão mudando a PPC. Não foi possível a partir 

das explicações que recebemos dos entrevistados ou da análise documental entender 

porque os incrementos no PPC terminam nunca sendo materializados. Essa é, contudo, 

uma questão fundamental para definir a capacidade de funcionamento da CMTC, sendo 

componente crítico na análise e definição da forma de financiamento dessa organização. 

No ano de 2017, a PPC representou aproximadamente R$ 4,5 milhões, que foram 

insuficientes para manter a estrutura da CMTC, que custou por volta de R$ 5,6 milhões 

no mesmo ano. Essa nem sempre foi a situação, em 2012 por exemplo o valor da PPC foi 

                                                 

116 Deliberação CDTC nº 82, de 13 de fevereiro de 2015. 

117 Deliberação CDTC nº 2, de 12 de janeiro de 2001. 
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suficiente para garantir o pleno funcionamento da CMTC. Naquele ano a Remuneração 

do Poder Concedente foi de R$ 4,8 milhões, enquanto o custeio das suas atividades foi 

de R$ 4,9 milhões118. 

Dois fatos chamam a atenção observando os demonstrativos financeiros da 

CMTC: 1) queda da receita da CMTC; e 2) redução nas suas despesas em termos reais.  

Com relação à receita, proveniente da cobrança de passagens de ônibus, vemos 

que ela teve uma diminuição ao longo do tempo em termos nominais. Essa queda espelha 

a redução no número de passageiros na RMTC nos últimos anos, que pode ser observada 

no gráfico a seguir. No ano de 2018 a tendência de queda no número de passageiros, que 

ocorre desde 2011, se mantém. Até julho de 2018 o número de passageiros transportados 

no SIT-RMTC estava caindo outros 7,03% com relação ao mesmo período do ano 

anterior, tendência que se for mantida até o final do ano poderia levar a demanda no 

período de 12 meses para o patamar de 146 milhões de passageiros, ou apenas 61,5% do 

pico observado em 1999, dado mais antigo a que tivemos acesso. 

Se confirmada a redução em 2018, esse seria o sétimo ano seguido de redução no 

número de passageiros no SIT-RMTC. Convém ressaltar que os números apresentados 

pela CMTC consideram a demanda de cada uma das empresas que atuam no sistema, 

incluindo a operação do Eixo Anhanguera pela empresa estadual Metrobus. 

Ao analisarmos a variação da demanda entre 1999 e 2015, comparada à evolução 

do PIB da RMG no mesmo período, temos uma baixa correlação entre essas duas 

variáveis. A correlação de 17% pode indicar que outros fatores podem ser mais 

importantes para explicar a queda na demanda do que a atividade econômica da região 

como um todo. Para entender de fato essa redução seria necessário utilizar métodos muito 

mais sofisticados e com uma quantidade de dados muito mais amplas do que o presente 

trabalho se propõe a fazer (VUCHIC, 2005: 487-500). Para o presente trabalho, o 

importante é justamente observar como a dinâmica do sistema de transporte coletivo é 

complexa, e exige uma avaliação multidimensional que incorpore fatores tais como 

ocupação e uso do solo, polos de atração de tráfego, posse e utilização de veículos 

                                                 

118 Diário Oficial do Município de Goiânia de 05 de abril de 2013. 
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individuais119, entre muitas outras. Considerando a função da CMTC, é importante termos 

isso em conta nas recomendações que faremos no último capítulo do presente estudo. 

Figura 12 - Evolução do Número de passageiros transportados pelo SIT de 2006 a 

2017 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados da CMTC 

A redução observada no gráfico anterior entre 2011 e 2017 atingiu todas as 

empresas operadoras do RMTC, portanto, assumindo a divisão de lotes da concessão de 

2007 apresentada anteriormente, podemos concluir que a redução no número de 

passageiros ocorreu independentemente da região da RMG. Na tabela a seguir é possível 

observar a demanda de passageiros por companhia desde 2004. 

 

 

                                                 

119 Além do PIB, também calculamos a correlação entre a variação da demanda pelo transporte 

coletivo com a variação no número de veículos individuais registrados no Estado de Goiás (RENAVAM, 

incluindo as categorias automóveis, motocicletas, motonetas e utilitários), como proxy da posse de veículos 

na RMG. Para o período de 1999 a 2017, a correlação das variações foi de aproximadamente 36%. 

Considerando a divisão das viagens entre modais, o esperado seria que houvesse uma correlação negativa 

entre essas variáveis, de forma que não conseguimos concluir a relação entre elas sem nos aprofundarmos 

na demanda de viagens da RMG como um todo, o que transcende o escopo do presente trabalho, e 

demandaria acesso a Pesquisas de Origem e Destino mais atuais do que as existentes. 
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Quadro 7 - Evolução da demanda no Transporte Coletivo da RMG por companhia 

entre 2004 e 2017 (em milhões de passageiros transportados) 

 
Fonte: Elaboração Própria com dados fornecidos pela CMTC. 

Como podemos observar, as principais companhias que operam na RMTC já 

tinham mais ou menos a mesma demanda antes de que fossem realizadas as concessões 

vigentes, o que parece indicar que elas já operavam nos mesmos moldes e divisões 

regionais que passaram a valer a partir de 2008. Outro fato que fica evidente na tabela 

anterior, é como o impacto da queda de demanda foi transversal a todas as companhias, 

sendo que a maior perda de passageiros, no montante de 40% entre 2011 e 2017, se deu 

na zona noroeste da RMG, operada pela Reunidas. As quedas observadas na Rápido 

Araguaia, que atua como operadora espelho em todas as regiões, e na Metrobus, 

operadora do Eixo Anhanguera, demonstram como o fenômeno foi difundido em todos 

os eixos da região. 

A queda no número de passageiros nos últimos anos só não significou uma queda 

da arrecadação total do sistema em termos nominais por conta dos reajustes da tarifa do 

transporte coletivo que já mostramos anteriormente. Segundo dados disponibilizados pela 

CMTC, a arrecadação total no SIT-RMTC em 2017 foi de R$ 451,8 milhões, enquanto 

que em 2012 ela atingiu R$ 471,9 milhões e em 2006, antes das novas concessões, foi de 

R$ 356,6 milhões. A arrecadação entre 2006 e 2017 caiu em termos reais mais de 32%120. 

Convém ressaltar que as receitas decorrentes da concessão são a única forma de 

remuneração das concessionárias, já que os únicos subsídios existentes por parte do setor 

público são a compensação oferecida pelo Governo do Estado em função da política do 

                                                 

120 Considerando a inflação acumulada no período medida pelo IPCA, e valores no meio de cada 

ano. 

Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 D 2011-2017

R. Araguaia 78.5 83.2 81.6 82.0 83.1 87.7 88.5 92.2 90.0 87.8 81.5 76.4 68.9 63.8 -31%

HP Transportes 49.7 53.6 53.5 53.4 54.7 55.8 55.9 57.4 55.9 54.5 50.8 48.3 42.5 38.8 -32%

Cootego 33.0 16.5 13.0 12.1 13.0 14.3 13.4 14.5 15.1 15.2 13.9 12.2 10.3 10.6 -27%

Metrobus 27.6 40.9 49.9 51.3 46.6 41.0 43.6 43.9 45.7 45.1 44.5 44.0 39.3 31.7 -28%

Reunidas 7.9 7.7 7.6 8.4 8.3 18.4 18.6 19.0 18.5 17.6 18.1 15.4 13.4 11.4 -40%

Outras 27.8 28.4 28.9 30.0 29.4 8.8 9.2 8.0 6.4 6.4 2.5 0.0 0.0 0.0 -100%
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Passe Livre Estudantil (PLE), e a compensação121 dada à Metrobus pela operação do Eixo 

Anhanguera com custos reduzidos ao passageiro122. 

Igualmente, a CMTC também possui a proporção das receitas tarifárias como a 

única fonte de custeio de suas atividades. Como já mencionamos o único aporte realizado 

na companhia, pela Prefeitura de Goiânia, ocorreu ainda no início dos anos 2000. Após 

isso, a única fonte extraordinária de recursos que ingressou para a realização de 

investimentos do transporte coletivo da RMG, foram outorgas iniciais que deviam ser 

pagas pelos vencedores das licitações de 2007, que somaram R$ 27 milhões. Não está 

claro pelos demonstrativos da companhia quanto disso ainda há disponível para cobrir os 

prejuízos que vêm se acumulando nos últimos anos, e quanto está imobilizado em 

investimentos já realizados. O fato é que mantida a situação financeira atual, a CMTC 

deve precisar de novos aportes de capital em um futuro próximo, provavelmente já em 

2018 ou 2019. 

Podemos atribuir parte dessa situação ao modelo de custeio da companhia, que se 

vale de cobrança de uma proporção das receitas das concessionárias. Ao adotar esse 

modelo, o ente gestor do sistema de transporte coletivos fica suscetível a variações não 

só do preço das passagens de ônibus, mas também e nesse caso principalmente, à 

demanda de viagens123. Assim, quando a demanda cai, como acontece no caso em tela, a 

CMTC também vê suas receitas serem reduzidas, diminuindo sua capacidade de gestão e 

de realização de investimentos no sistema. Isso tende a criar um círculo vicioso, no qual 

justamente na situação em que o sistema de transportes está mais pressionado do ponto 

de vista financeiro por conta da redução da demanda, o ente gestor vê sua capacidade de 

ação diminuída. Essa restrição econômico-financeira também afeta evidentemente a 

capacidade de fiscalização da CMTC sobre a operação dos concessionários. 

                                                 

121 Os usuários do Eixo Anhanguera têm direito a meia-tarifa (R$ 2,00 no presente), mediante 

cadastro e obtenção do Cartão Metrobus. 

122 De acordo com os demonstrativos financeiros da Metrobus, disponíveis no Diário Oficial do 

Estado de Goiás de 27 de abril de 2018, no ano de 2016 a companhia recebeu repasses por parte do Governo 

do Estado no montante de R$ 45,6 milhões como custeio da operação do Eixo Anhanguera e R$ 3 milhões 

como aporte de capital. No ano de 2017 a companhia recebeu do Estado R$ 17,5 milhões como aportes de 

capital, valor necessário para compensar os prejuízos no período decorrentes das atividades da empresa. 

123 Além desses dois fatores, a companhia fica dependente da realização de repasses por parte da 

gestora da bilhetagem, no caso em análise realizado pelo sindicato das empresas (SETRANSP), como 

veremos mais detalhadamente em seguida. 
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Essa situação poderia ser parcialmente compensada caso os municípios que fazem 

parte da RMG e o Governo do Estado fizessem investimentos e outras ações de melhoria 

dos transportes coletivos diretamente ou por convênios com a CMTC. Esse não parece 

ser o caso da região, já que de acordo com os orçamentos municipais, pouquíssimos 

investimentos são realizados na função 'transportes'124. Efetivamente, de acordo com 

dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no ano de 2017 pouco mais de 1% do 

orçamento previsto de todos os municípios da RMG seriam dedicados aos transportes, 

totalizando pouco mais de R$ 70 milhões alocados nessa Função. Desse montante, 

Goiânia respondia por mais de 70%, proporção que chegou a 94,1% no ano em que foi 

realizada a última licitação dos transportes coletivos, em 2007. Isso não significa que os 

demais municípios passaram a dedicar recursos expressivos para o transporte coletivo. O 

conjunto dos municípios que hoje compõem a RMG chegou a destinar mais de 10% do 

orçamento previsto em meados de 2000 para os transportes, contudo em 2017 essa 

proporção beira os 2%. Para efeito de comparação, em valores reais de 2018, o montante 

que os municípios destinaram conjuntamente aos transportes em 2008 foi de 

aproximadamente R$ 340 milhões, portanto R$ 270 milhões acima do valor observado 

nove anos depois. Cunha (2017: 123) reforça a percepção do subfinanciamento do 

transporte coletivo da RMG, mencionando que todos os seus entrevistados afirmaram que 

o orçamento de seu município não destinava verba alguma à Região Metropolitana de 

Goiânia. 

Uma exceção a essa situação talvez seja a última deliberação da CDTC, sobre a 

qual já falamos anteriormente. De acordo com o Prefeito de Aparecida de Goiânia, que 

presidia a câmara quando a deliberação foi aprovada, o município já abriu concorrência 

para manutenção dos abrigos nas paradas de ônibus. Não temos informações dos demais 

                                                 

124 A função 'transportes' parece ser a única no orçamento dos municípios da RMG no qual eles 

poderiam realizar investimentos e custear o SIT-RMTC. Contudo, como ocorre em todo o país, não há um 

padrão único de execução orçamentária, de forma que não é possível garantir que não estejam sendo 

realizados investimentos no transporte coletivo por meio de outras funções menos adequadas para esse fim. 

Nossa convicção de que os investimentos de cada município são desprezíveis advém não só da análise dos 

demonstrativos orçamentários obtidos por meio da Secretaria do Tesouro Nacional mas das entrevistas que 

realizamos e no qual todos foram unânimes em dizer que não há envolvimento dos demais municípios com 

exceção de Goiânia, e Aparecida de Goiânia no caso relatado em seguida. Cabe ressaltar também, que 

mesmo os gastos que são feitos na função transportes com a finalidade apropriada, podem não se referir a 

recursos destinados ao transporte coletivo. No caso de Goiás, por exemplo, dos R$ 1,17 bilhões liquidados 

nessa função em 2017, R$ 1,15 bilhões foram destinados ao transporte rodoviário. 
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municípios, mas o mesmo entrevistado afirmou que os outros não estavam cumprindo 

com essa responsabilidade. 

O subfinanciamento dos transportes, bem como a não participação e 

investimentos dos municípios na CMTC, associados a uma demanda decrescente, com 

receitas da companhia atreladas à PPC fixa de 1%, geram uma situação peculiar, uma 

tormenta perfeita com impactos significativos na capacidade de a empresa exercer o seu 

papel como gestora da RMTC. 

Com relação às despesas da CMTC, o segundo fator que pode ser observado nos 

demonstrativos financeiros, notamos que houve um crescimento de 14% em termos 

nominais entre 2012 e 2017, enquanto o IPCA nesse período acumulou alta de 38,4%125. 

Ou seja, houve uma queda expressiva em termos reais do valor gasto pelo poder público 

com a gestão do sistema de transportes coletivos da RMG. 

Essas cifras correspondem também com à redução no quadro de pessoal. De 

acordo com dados da CMTC, em 2005, a companhia contava com 155 funcionários, tendo 

em julho de 2018 apenas 73. Ao ser indagado sobre essa situação, Costa ressaltou também 

a perda de quadros técnicos, ligados ao planejamento e gestão do transporte coletivo. O 

entrevistado mencionou que a Transurb chegou a contar com 18 engenheiros ou 

arquitetos, 6 dos quais passaram à CMTC quando ela foi criada. Atualmente ele é o único 

engenheiro ou arquiteto que trabalha na companhia. Essa situação contrasta com as 

responsabilidades de planejamento e fiscalização atribuídas à empresa. Atualmente o 

SIT-RMTC conta com 21 terminais, mas somente 12 fiscais para controlar as atividades 

dos operadores privados. Além disso, Costa também apontou que não há na companhia 

nenhuma pessoa ou área responsável pelo acompanhamento dos contratos de concessão, 

ou seja, não há um controle de aderência das operações das empresas privadas e da 

Metrobus ao que foi firmado em 2007. 

Essa carência de recursos humanos e financeiros foi unanimidade entre os 

entrevistados, incluindo os representantes das empresas privadas, que apontaram entre 

outras coisas a necessidade de outras fontes de financiamento para a empresa, bem como 

a urgência de contratação de mais técnicos. 

                                                 

125 Considerando valores no meio do ano. 
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O resultado prático é que a CMTC não consegue exercer o seu papel técnico, e as 

poucas deliberações que são emitidas pela companhia acabam sendo feitas pelo 

presidente e pelo jurídico, sem um aprofundamento técnico. Ao serem ambos indicados 

pela Prefeitura de Goiânia, é reforçado o caráter municipal da CMTC, bem como o papel 

mais político que a instituição vem exercendo de acordo com nossos entrevistados. 

O vazio deixado pela companhia pública vem sendo ocupado pelas 

concessionárias126, organizadas de um lado no sindicato, SET (antiga SETRANSP), e de 

outro no Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, RedeMob. O 

primeiro é responsável pela representação das empresas nas negociações e discussões 

com o poder público, além da bilhetagem eletrônica feita por meio do Sistema Inteligente 

de Tarifação de Passagens (SITPASS)127. Como parte da sua responsabilidade, o SET 

também exerce a função de clearing, distribuindo as receitas proporcionais a cada 

operador de acordo com o número de passageiros transportados e a PPC à CMTC. A 

RedeMob por sua vez é a responsável pela gestão da operação do sistema, incluindo 

planejamento e controle. Isso inclui a operação de uma avançada Central de Controle 

Operacional (CCO)128. De acordo com o entrevistado Siqueira, "as empresas 

disponibilizam os ônibus e os motoristas e o Consórcio faz a gestão da operação", ou seja, 

os ônibus são das empresas do terminal para dentro e da RedeMob do terminal para fora. 

Entre as funções de planejamento podemos mencionar a confecção de um Novo Plano 

Operacional (NPO) para o SIT-RMTC, encomendado pela RedeMob à empresa Oficina 

- Engenheiros Consultores Associados. 

Em parte, talvez como reflexo desse esvaziamento de capacidade técnica da 

CMTC, além da maior representatividade política de Goiânia na companhia, começam a 

surgir movimentos locais para negociar e discutir diretamente com os operadores 

privados o sistema integrado de transportes coletivos. Um exemplo relevante que ocorreu 

entre 2017 e 2018 foi a negociação direta realizada entre a prefeitura de Aparecida de 

Goiânia e a RedeMob. Nessa negociação o município demandou que fossem incluídas 

                                                 

126 Incluindo a empresa estatal Metrobus, que participa tanto do sindicato quanto do consórcio. 

127 O SITPASS foi o sistema pioneiro no Brasil na cobrança eletrônica de tarifas no transporte 

coletivo por meio de cartões inteligentes. Sua implantação em Goiânia, por exemplo, antecedeu o Bilhete 

Único utilizado na Cidade de São Paulo, em seis anos. 

128 Para um maior detalhamento da estrutura da rede e da operação no SIT ver BORGES (2015), 

RESENDE (2017), CUNHA (2017) e PIRES (2018). 
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linhas municipais, que transportem pessoas entre pontos localizados dentro de Aparecida 

de Goiânia. Apesar de os entrevistados ligados ao setor privado mencionarem que essas 

linhas fazem parte da RMTC, tanto um deles como o Prefeito de Aparecida de Goiânia, 

se referiram a essas novas linhas como "RMTC Aparecida". Sobre esse caso, outro 

detalhe interessante, foi que os estudos para implantação das linhas foram contratados e 

pagos pela RedeMob, sendo que segundo os representantes da CMTC não houve qualquer 

participação deles na definição disso. 

Talvez como uma tentativa de evitar a falta de legitimidade das decisões tomadas 

unilateralmente pelas empresas operadoras, decisões que antes passavam pela avaliação 

da CMTC e pelo crivo da CDTC, foi criado recentemente um espaço de discussão entre 

a RedeMob e a CMTC chamado Comitê Técnico de Planejamento (Coteplan). Esse 

comitê se reúne toda quinta-feira e conta com a presença de representantes do consórcio 

e da empresa e avalia por exemplo alterações nas rotas, quantitativos de ônibus, entre 

outros. Contudo a efetividade desse comitê é questionada por Costa diante da falta de 

recursos, principalmente técnicos e humanos, da CMTC. 

Essas diferenças de visão podem ser um reflexo do que Fernandes chamou de 

esgarçamento das relações público-privadas. Poderíamos também dizer que essa ausência 

da CMTC no planejamento e regulação do sistema, bem como sua não participação nas 

discussões entre Aparecida de Goiânia e a RedeMob manifestam um desgaste na relação 

dos próprios municípios com a estrutura de governança estabelecida para a gestão do 

transporte coletivo. 

No ano de 2016, por exemplo, o Prefeito de Goiânia foi interpelado na Câmara 

Municipal sobre a possibilidade de saída do município da RMTC, um movimento de 

municipalização que parece ser reflexo da crise atual pela qual passa o transporte coletivo. 

O próprio Prefeito de Aparecida de Goiânia admitiu na entrevista que realizamos que 

chegou a mencionar essa possibilidade. Ele, contudo, destaca que acredita que o modelo 

metropolitano é o melhor, e que o chamado à municipalização do serviço é mais retórica 
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para conseguir uma alavanca nas discussões com as concessionárias129 do que uma 

possibilidade real. 

Cabe lembrar que a situação de ausência do poder público aparentemente nem 

sempre foi essa, a CMTC segundo consta já teve um papel mais atuante, principalmente 

com relação ao planejamento. Em 2004 ela coordenou a elaboração do Plano Setorial 

Diretor de Transporte Coletivo - PSDTC (SOUZA, 2012: 43), que viria por exemplo 

subsidiar a licitação realizada em 2007. 

Há, contudo, dúvidas de quanto efetivamente da gestão e planejamento do sistema 

de transporte coletivo da RMG já não era realizada pelas concessionárias mesmo antes de 

2007. Três exemplos ilustram o papel protagonista que já exerciam as empresas privadas, 

dois dos quais já detalhados anteriormente: 1) A realização de uma licitação em 2007 na 

qual aparentemente foram mantidas as participações de cada uma das principais empresas 

privadas na operação do SIT, conforme fica evidente pelo número de passageiros 

transportados por cada uma delas entre 2004 e 2017; 2) A gestão do SITPASS por parte 

da SETRANSP (posteriormente SET) desde o ano de 1998; e 3) O protagonismo das 

empresas privadas, mencionado por um dos entrevistados, nas discussões sobre a criação 

da RMTC. 

Sobre esse último ponto, o entrevistado Pinheiro mencionou que o debate sobre a 

possibilidade de estruturação de uma rede metropolitana de transportes coletivos chegou 

até o Supremo Tribunal Federal (STF) na década de 1990, tendo sido a defesa do modelo 

metropolitano realizada por Celso Ribeiro Bastos, contratado na ocasião pelas empresas 

privadas que operavam na RMG. 

Um pouco antes dessa disputa, o PT local, defensor da municipalização do 

serviço, já havia questionado judicialmente o reajuste de tarifa do transporte coletivo 

fixado pela empresa estatal de Goiás prestadora do serviço Transurb (ver seção 3.2.3), 

sob a alegação de que a fixação de tarifa era competência indelegável dos municípios. 

                                                 

129 Com a finalidade de viabilizar as linhas locais que chamou de RMTC Aparecida, o prefeito 

admite que utilizou dessa possibilidade para negociar com as empresas, aproveitando também da sua 

posição de presidente da CDTC naquele momento. 
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Essa ação judicial provocou a aprovação da LC 09, que como vimos instituiu o 

CD-AGLURB. Segundo Pinheiro, a lei foi elaborada e aprovada às pressas como forma 

de reação às pressões pela municipalização. 

Em 1993, sob a gestão de Darci Accorsi (PT), prefeito eleito com a proposta de 

municipalizar o transporte, o PT moveu uma ADI  junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, 

alegando que a LC 09 afrontava a Constituição Federal que definira o transporte como 

matéria municipal (CF 88, art. 30, inciso V)130. Contudo, a essas alturas a municipalização 

seria uma ruptura que implicaria necessariamente na desintegração do sistema. A noção 

de que isso acarretaria deterioração da qualidade do serviço impediu que a proposta da 

municipalização fosse implementada, segundo Pinheiro. 

Embora tenha prevalecido a defesa da manutenção da integração, Pinheiro 

apontou que a argumentação de Eros Grau, na ocasião defendendo a municipalização, foi 

importante para o desenho do novo sistema, pois, de fato, a estrutura criada pela LC 09 

era muito centralizadora no governo estadual e relegava os municípios a um papel muito 

marginal131, o que Grau chamou de "estadinho". Portanto, ainda que o objetivo de 

municipalização não tenha sido alcançado, a contestação ajudou a abrir mais espaço aos 

municípios na futura estrutura colegiada de gestão. 

A história relatada acima demonstra tanto a disputa entre um arranjo municipal e 

metropolitano, tema explorado ao longo do capítulo 2, como o protagonismo que exerceu 

o setor privado na defesa do último.  

Além dessa participação ativa no desenho do sistema como um todo, o setor 

privado tem apresentado maior resiliência para lidar com a crise do transporte coletivo 

descrita anteriormente. Enquanto a CMTC está amarrada à rigidez do Estado e limitada 

por um caráter político do seu corpo diretivo, não conseguindo reagir à nova situação 

econômica e operacional da RMTC, as empresas privadas usam mecanismos de 

incremento da eficiência econômica, com reações como a consolidação de empresas por 

meio de fusões e aquisições e com a unificação das operações e da gestão operacional 

com a organização das companhias em torno da RedeMob. Não é estranho, portanto, que 

a relevância do setor privado no planejamento do transporte coletivo que já se manifestava 

                                                 

130 ver item 2.3.2. 

131 Apenas Goiânia tinha assento no CD-AGLURB e possui 1 voto em 5. 
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historicamente no caso de Goiânia, pareça estar aumentando ainda mais considerando 

todos os fatores que discutimos anteriormente. 

Para finalizar, é importante notar que o dilema pelo qual passa o transporte 

coletivo na RMG em termos da gestão metropolitana, transcende esse setor e, podemos 

dizer, se espalha por todas as funções de interesse comum. Como elabora Cunha (2016: 

103), não se verifica uma “cultura do regional” na RM de Goiânia, os atores sociais e 

políticos, bem como os agentes econômicos não se reconhecem neste arranjo institucional 

de gestão metropolitana. Isso significa na prática que o desafio é propor soluções de 

governança que não só tornem a gestão dos transportes coletivos mais eficiente, 

equilibrada e harmônica, mas que efetivamente gerem o engajamento de todos os atores, 

condição que entendemos como central para a continuidade do arranjo metropolitano. 

4.3. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

Em um primeiro momento esse estudo se endereçava à resolução de um problema 

enunciado da seguinte forma: A CMTC não consegue exercer plenamente suas 

atribuições porque não tem capacidade institucional nem recursos suficientes para isso. 

Ao decorrer do estudo, ficou cada vez mais evidente que essa deficiência 

organizacional era em grande medida condicionada por questões de três ordens. A 

primeira, mais estrutural, diz respeito ao arcabouço de governança metropolitana 

brasileiro, significativamente determinado pela nossa estrutura federativa, que pode ser 

entendida a partir de dois âmbitos inter-relacionados – o plano jurídico-institucional e o 

âmbito das relações intergovernamentais.  

No plano jurídico-institucional, tem-se um quadro marcado pelos seguintes 

aspectos: (i) uma indefinição sobre a titularidade das questões metropolitanas, que em 

tese deve ser compartilhada entre governos estaduais e municípios metropolitanos, que 

não contam, contudo, com definições claras sobre os limites de competência de cada nível 

de governo; (ii) uma afirmação implícita a uma noção radical do princípio da autonomia 

municipal; (iii) ausência de incentivos à cooperação entre entes de governo; e (iv) 

existência de incentivos à competição intergovernamental. 

Esse quadro levou a uma situação de relacionamento intergovernamental 

complexo no bojo das estruturas de gestão metropolitana, no qual se identifica conflitos 

de competência, omissão de responsabilidades por meio de comportamento do tipo 
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“carona” (free-rider), concorrência predatória - dentre outros problemas típicos de 

sistemas de ação coletiva.  

No caso da governança do transporte coletivo da RMG, o problema da indefinição 

da titularidade foi aparentemente resolvido com a criação do SIT-RMTC, da CMTC e da 

CDTC, a partir dos quais o sistema de ônibus foi unificado em uma única rede, sem que 

se incorresse à solução de segmentação funcional e sem que houvesse concorrência de 

sistemas municipais. Como mostrado no capítulo 4, o novo sistema passou a ser gerido 

de forma colegiada pelos municípios metropolitanos e pelo Governo do Estado de Goiás. 

Entretanto, apesar do aparente equacionamento da questão metropolitana na RMG, esse 

arranjo local de governança não ficou imune aos problemas estruturais supracitados. 

Isso remete aos problemas da segunda ordem, do desenho institucional do 

sistema de governança metropolitano. Quais sejam: (i) a falta de mecanismos 

específicos de cooperação; (ii) a ausência de incentivos ao engajamento por parte dos 

entes e/ou de mecanismos para punir a omissão; (iii) a distorção do sistema de 

representação, que concentra muito poder decisório em poucos entes governamentais (a 

princípio Goiânia e Goiás, mais recentemente também Aparecida de Goiânia); e (iv) a 

pouca flexibilidade para adaptar o quadro de forças na estrutura de gestão compartilhada 

às mudanças na estrutura urbana da aglomeração, que a médio e longo prazo modificam 

o papel dos municípios na metrópole.  

Esse quadro, em pouco tempo, conduziu o sistema de gestão compartilhada do 

transporte à inação e levou a CDTC a uma situação de paulatino esvaziamento. Em 

paralelo, ocorreu um processo de atrofia da capacidade organizacional da CMTC, que 

pode ser percebido a partir da queda de suas receitas e despesas, conforme mostrado no 

presente capítulo. Em parte, isso é fruto do caráter não cooperativo da estrutura de 

governança supracitada. O fato de nenhum município ter integralizado capital na 

companhia é emblemático nesse sentido.  

Por outro lado, esse processo de atrofia também tem a ver com o próprio desenho 

do sistema de transporte coletivo, que é a terceira esfera à qual nos referimos no começo 

desta seção.  

Em primeiro lugar, a concentração da operação em um único sistema (necessário 

sob o ponto de vista da eficiência do serviço de transporte coletivo), a ser operado por um 

número pequeno de empresas privadas em regime de concessão é algo que requer um 
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robusto e sofisticado sistema de regulação para que se garanta um nível de serviço 

adequado aos usuários e não haja abuso do poder de mercado. Para desempenho dessa 

função, o poder público necessita de uma estrutura organizacional potente e dos meios de 

financiamento adequados para custeá-la. 

Nesse sentido, não parece uma decisão acertada que a fonte de recursos para o 

custeio da CMTC seja limitada a uma porcentagem da receita tarifária (Parcela do Poder 

Concedente - PPC). Primeiro porque, de acordo com as disposições contratuais da 

concessão, em última instância esse custo recai sobre o usuário, o que por si é um 

limitador da capacidade de se gerar recursos à companhia. Além disso, essa fonte de 

recursos é vulnerável por estar sujeita a flutuações de demanda. Como a exploração do 

serviço de transporte na RMG não conta com subvenções robustas o suficiente para 

compensar choques de custo e para manter a tarifa em patamar atraente e evitar fuga de 

demanda, fica praticamente inviável garantir um montante de recursos adequado para a 

CMTC exercer plenamente suas funções132. 

A ausência de subvenções para compensação tarifária é outro ponto chave deste 

diagnóstico. A exploração do serviço na RMG é de caráter quase exclusivamente 

comercial, pois o sistema é praticamente todo custeado pelo usuário por meio de 

pagamento da tarifa, a exemplo do que ocorre na maioria das cidades brasileira. Como 

mostra Vuchic (2005: 403), essa não é a forma mais adequada de se prover serviços de 

transporte público. 

Por promover externalidades positivas importantes os serviços de transporte 

devem ser providos de forma a combinar as funções de empreendimento comercial e 

serviço social. Esse caráter social é o que justifica a subvenção. Uma vez que as 

externalidades positivas (sociais, econômicas e ambientais) beneficiam a sociedade como 

um todo é razoável que parte dos custos seja coberto pelo orçamento público (VUCHIC, 

2005: 403-404).  

A literatura de transporte urbano mostra que um sistema desenhado para operar 

de forma exclusivamente comercial torna a mobilidade urbana como um todo menos 

                                                 

132 Como mostrado no capitulo 4 no SIT-RMTC há um subsídio para compensar as gratuidades e 

para complementar a tarifa do Eixo Anhanguera. O restante das viagens é totalmente custeado pelos 

usuários. 



130 

 

eficiente, pois desincentiva o transporte coletivo (de melhor rendimento) e incentiva o 

transporte individual motorizado, que é menos eficiente em termos de consumo de 

combustível e ocupação da superfície viária. O aumento do transporte individual 

motorizado, por sua vez contribui para a piora a eficiência da mobilidade como um todo, 

porque também piora o rendimento do sistema de transporte coletivo, com quem 

compartilha a mesma superfície viária em grande medida. 

Além disso, nos períodos de crise esse desenho de sistema desenvolve uma 

tendência de depreciação das condições que mantém o sistema economicamente estável, 

gerando um círculo vicioso no qual a elevação do custo por passageiro acarreta em uma 

piora qualidade do serviço (menor frequência, maior lotação maior tempo de espera) e/ou 

a uma elevação da tarifa para compensar o aumento do custo. Ambos efeitos 

desincentivam o uso do transporte coletivo. Essa depressão da demanda provoca uma 

redução das receitas e um aumento do custo relativo do sistema, o que provoca uma nova 

necessidade de reajuste tarifário e uma redução do nível de serviço e assim 

sucessivamente.  

Embora o nível de serviço tivesse que ser garantido por meio da regulação, o fato 

de a CMTC depender da receita tarifária para manter sua estrutura é algo que carrega a 

companhia para dentro desse círculo vicioso. Com menor capacidade da CMTC para 

fiscalizar e regular a operação, há mais margem para os operadores implementarem 

medidas de redução de custos que acarretam em piora da qualidade do serviço.  

Como mostramos no presente capítulo, atualmente o SIT-RMTC atravessa um 

período de crise, que foi determinada pelo efeito combinado de vários fatores, tais como 

a intensa motorização da população; o aumento do espraiamento urbano; a elevação da 

tarifa em função do aumento do custo; dentre outros fatores. Em relação ao aumento da 

tarifa, embora a alta do diesel seja um componente importante para o aumento do custo, 

há de se considerar também a interação dos fatores. Assim, a queda da demanda em 

função da motorização, ou qualquer outro fator, é algo que implica em aumento da tarifa, 

porque aumenta o custo relativo das viagens. 

É necessário levar em conta que esse quadro provavelmente foi agravado pela 

recessão econômica dos últimos anos, que afetou de forma particularmente dura o 

Município de Goiânia. Um fator não contemplado na base de dados que utilizamos é o 

desequilíbrio causado pela redução de viagens de ônibus curtas, que são relativamente 
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mais rentáveis e compensam as viagens longas mais custosas. Atualmente, em diversas 

cidades no mundo se discute o efeito econômico perverso que os serviços de taxi privado 

por aplicativo têm criado sobre os sistemas de transporte coletivo, posto que esses 

serviços em geral substituem parte das viagens curtas que antes eram feitas por transporte 

coletivo. 

Como ocorre na maioria dos problemas complexos, nenhum fator isoladamente é 

capaz de explicar o fenômeno analisado. As recentes ameaças de municipalização do 

transporte coletivo, particularmente em Aparecida de Goiânia e Goiânia, e as deliberações 

sobre reajuste de tarifa dos últimos anos são bons exemplos de como as questões das três 

ordens esboçadas acima se entremeiam e dificultam a governança do transporte coletivo 

na RMG. 

Sobre os reajustes tarifários, temos que a instância onde se delibera sobre a tarifa 

é a CDTC, que está subordinada ao Governo do Estado e é composta majoritariamente 

pelos municípios. Entretanto, Goiânia e Goiás tem muito mais peso na estrutura 

deliberativa, a ponto de um mero alinhamento de ambos ser suficiente para vetar ou 

aprovar qualquer deliberação, o que por si já inibe a participação dos demais municípios. 

Esse quadro se manteve desde o início da CDTC, apesar das muitas mudanças de regra 

de composição, dentre as quais o aumento pouco significante do peso do conjunto dos 

municípios periféricos e aumento relevante do peso de Aparecida, que ganhou lugar 

cativo e deixou de ter de participar do rodizio. 

A CMTC, contudo, foi criada por Goiânia e também é liderada por este município, 

baseado em um estatuto de liderança que lhe foi atribuído por meio da própria legislação 

estadual que criou a RMG. Não por acaso, como foi dito em algumas das entrevistas, a 

CMTC acaba sendo identificada pela população como um órgão da prefeitura de Goiânia, 

sobre a qual recai o ônus político relativo aos problemas do sistema de transporte público 

coletivo, que é de toda região metropolitana. 

O mesmo não ocorre com os municípios periféricos, uma vez que, para esses o 

aumento da tarifa corresponde a um ônus político maior do que o que decorre da piora da 

qualidade de serviço do sistema de transporte coletivo, uma vez que a responsabilidade 

sobre esse é associada mais intensamente à Goiânia. É possível supor que em situações 

limítrofes, os interesses políticos dos representantes dos municípios periféricos nas 
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deliberações da CDTC sejam conflitantes com os dos representantes da capital. Nessas 

situações o governo estadual em tese é o fiel da balança133. 

Portanto, em relação à capacidade institucional da CMTC, quem decide sobre o 

seu principal condicionante – a tarifa – é uma câmara cujo fiel da balança (governo 

estadual) e os principais defensores da manutenção do valor tarifa (municípios 

periféricos) são os que menos tem responsabilidade, formal ou informal, sobre a CMTC. 

Ao passo que Goiânia, por outro lado, é quem mais tem a perder com os vetos aos 

reajustes. Mesmo que o aumento da tarifa também seja impopular frente aos eleitores de 

Goiânia, a insatisfação em relação à piora da qualidade do sistema acarreta diretamente 

em maior ônus político e econômico. 

Em larga medida, esse tipo de comportamento não cooperativo dentre os entes 

deriva do arcabouço institucional e do padrão de relações intergovernamentais que 

caracterizam a governança metropolitana do país. Contudo, o desenho do sistema de 

gestão compartilhada e do próprio sistema de transporte coletivo da região metropolitana 

também são fatores determinantes. 

Considerando que alterações na ordem estrutural implicam em mudanças no 

âmbito federal e que, portanto, escapam do alcance dos entes envolvidos na RMG, nossas 

recomendações para o aprimoramento do sistema de governança do transporte público 

coletivo da RMG, que serão apresentadas no capítulo 6, se restringem ao âmbito dos 

governos do Estado de Goiás e dos municípios membros. Antes de passarmos às 

recomendações analisaremos no próximo capítulo alguns casos nacionais e 

internacionais, como forma de obter referências de outros arranjos institucionais e de 

governança que podem servir de modelo para melhorar a gestão da RMTC. 

  

                                                 

133 Dois aspectos comentados nas entrevistas reforçam essa tese. O primeiro é que o alinhamento 

político entre Goiânia e Goiás ajuda a destravar impasses. O segundo são os relatos que contam sobre a 

campanha de Aparecida para criar a sua rede local, por meio da ameaça de municipalizar o transporte 

naquele município. Esse episódio evidencia o pleito de aparecida em ter maior poder decisório, para 

acompanhar a transformação da estrutura e dinâmica urbana metropolitana. 
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5. BENCHMARKING 

Com o objetivo de propor melhorias ao modelo de governança da RMTC, este 

capítulo busca analisar estruturas de governança nacionais e internacionais que obtiveram 

razoável êxito em estruturar uma gestão metropolitana do transporte coletivo de 

passageiros.  

De modo a esclarecer a metodologia adotada para seleção dos casos e situá-los na 

experiência metropolitana global, cabe tecer algumas considerações sobre as estruturas 

de governança metropolitana existentes ao redor do mundo.  

Conforme Slack (2007), há ao menos 5 modelos de governança em áreas de 

conurbação e integração metropolitana. O modelo mais simples é o que contém apenas 

um nível de gestão, realizada de forma fragmentada por diferentes municípios (one-

tier fragmented government model), o que resulta em baixos níveis de coordenação e 

cooperação, apesar de maior accountability e acessibilidade (Mumbai e diferentes áreas 

urbanas dos EUA). Esse modelo tem pouca relação com o que ocorre na RMG, em que 

já houve uma opção política por integrar a gestão em instâncias metropolitanas. 

Outro arranjo possível é a estruturação de um nível de governo metropolitano, 

consolidado a partir da anexação ou fusão de governos locais (one-tier consolidated 

government model). Nesse cenário, verifica-se a existência de um ente político que 

coordena os serviços prestados em toda a extensão econômica e territorial da RM 

(Shanghai, Kentucky, diferentes locais no Canadá). Há razoável accountability, 

acessibilidade, melhor coordenação e capacidade de endereçamento de externalidades, 

porém menor eficiência e maior custo de prestação de serviços (SLACK, 2007). Esse 

modelo é de difícil reprodução no Brasil, dadas as características do federalismo 

cimentado pela Constituição de 1988. 

O terceiro modelo de gestão metropolitana compreende a cooperação voluntária 

(voluntary cooperation) entre governos locais, tal como por meio de consórcios ou outras 

formas de associação e coordenação administrativa e política. Há diversos exemplo nos 

EUA, França, Itália, e também a região do ABC, em São Paulo. A principal vantagem 

desta estrutura é preservar a autonomia local e a proximidade de gestão. Por outro lado, 

essa forma de governança é dotada de certa instabilidade, posto que é frequentemente 

instituída por meio de acordos dissolúveis, a critério de cada governo local. A cooperação 
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voluntária tende a ter maior êxito quando verificado um bom alinhamento dos interesses 

e objetivos entre governos locais. Como esse não é o caso da RMG, em que há razoável 

disparidade populacional e econômica entre municípios, esse modelo parece ter pouca 

aderência ao contexto atual.  

O quarto arranjo possível consiste na instituição de distritos ou divisões de 

natureza administrativa de propósito especial (special purpose districts), para gestão de 

determinadas funções públicas, comum em locais com forte autonomia municipal 

(Vancouver, diversos locais dos EUA, inclusive para transporte). Os problemas desse 

sistema estão na coordenação planejamento, orçamento e implementação da função 

específica gerida pelo distrito com as demais FPICs. Ademais, não há link direto entre a 

entidade que gasta e a entidade que recolhe impostos, o que gera problemas de equilíbrio 

de contas e custeio, com incentivos reduzidos à eficiência e potenciais problemas de 

sustentabilidade da gestão. É possível, em certa medida, traçar um paralelo entre esse 

modelo e o verificado na RMG, posto que na prática resulta na convivência entre 

instâncias metropolitanas (com limitada autonomia), municípios e estado.   

A quinta estrutura de governança consiste no modelo de dois níveis de governo, 

em que se verifica a existência de uma instância política municipal, bem como de um 

nível superior de governo, usualmente metropolitano (two-tier government model). Esse 

é o caso da RMG, em que convivem municípios dotados de autonomia, nos termos da 

Constituição Federal brasileira, e as instâncias metropolitanas de gestão (Codemetro, 

CDTC e CMTC), instituídas por meio de lei, do Estado de Goiás.  

Usualmente, este modelo permite economias de escala e gestão de externalidades, 

por meio da transferência da prestação dos serviços principais (e.g. transporte e gestão da 

malha terrestre) para o nível metropolitano e manutenção de serviços residuais em nível 

local (trânsito e gestão de ruas não arteriais). Em relação ao compartilhamento de custos 

e investimentos, Slack (2007) afirma que a questão é resolvida por meio da combinação 

entre políticas fiscais e políticas públicas. Frequentemente, é estabelecida uma política 

tributária única para a RM, sendo que cada município contribui na medida de sua 

capacidade e base tributária para financiar a gestão metropolitana. Em relação a políticas 

públicas, as instâncias metropolitanas alinham a melhor forma de realizar gastos, 

conforme as necessidades dos municípios, sem que necessariamente haja uma 

correspondência entre repasses municipais e gastos metropolitanos, mas assegurando a 

gestão sustentável do orçamento metropolitano.  
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De modo geral, esse sistema apresenta razoáveis benefícios, o que justifica a sua 

ampla adoção em diversos países. As dificuldades deste modelo estão justamente em 

assegurar a sustentabilidade econômico-financeira e fiscal da gestão, a reciprocidade 

entre gastos e recursos, evitar a duplicação de custos em relação a competências 

compartilhadas e assegurar accountability e eficiência na tomada de decisão (SLACK, 

2007).  

Uma última alternativa à provisão de serviços metropolitanos é a delegação ao 

nível estadual ou federal. Nesse caso, não há uma forma de governança efetivamente 

metropolitana, mas sim a gestão dos interesses metropolitanos por um nível superior de 

governo, em substituição aos governos locais. Este modelo é bastante usado para 

transporte em países como Austrália e Índia e endereça problemas de coordenação, ao 

minimizar algumas tensões nas relações intergovernamentais, além de transferir a gestão 

a entes com maior capacidade fiscal. Por outro lado, a governança ocorre em nível mais 

distante dos cidadãos e pode resultar em políticas homogêneas, pouco alinhadas com os 

interesses locais. Até por isso, há menores níveis de acesso e accountability, de acordo 

com Slack (2007).  

Neste capítulo, buscamos analisar estruturas de governança com dois níveis de 

governo ou na forma de distrito especial, posto que guardam maior relação com o desenho 

institucional da RMG, ainda que dotados de peculiaridades.134 

5.1. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS  

Foram selecionados dois casos de gestão metropolitana do transporte fora do 

Brasil. Primeiramente, selecionamos o caso de Vancouver (Canadá), por se tratar de uma 

experiência ocorrida em um país federalista, dado que as características na forma de 

divisão e organização do poder e das funções governamentais se aproximam do caso 

brasileiro. Por fim, optamos por analisar o caso de Londres (Inglaterra) que, apesar de 

estar inserido em Estado unitário, apresenta uma estrutura consolidada e específica para 

                                                 

134 As RMs analisadas possuem extensão territorial e densidade populacional diversa, bem como 

número de jurisdições locais e níveis de governo envolvidos variados. Todos os países adotam o regime 

democrático e de separação de poderes e das funções estatais ao menos entre executivo e legislativo, 

variando, contudo, a profundidade da consolidação do regime democrático. Apenas no Brasil, os 

municípios integram o pacto federativo e são dotados de autonomia formal, de forma independente dos 

governos regionais e central.  
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a gestão do transporte que pode contribuir para lições de governança desse serviço, 

sobretudo gerenciais e organizacionais.  

De acordo com Wilson, Spink e Ward (2011), o que diferencia os governos 

federalistas dos unitários em termos de governança metropolitana é que nos estados 

unitários o governo central pode legislar para criar e desconstituir um novo nível de 

governo, sem necessidade de recorrer à reforma constitucional. Assim, há maior 

facilidade em criar uma instância de poder metropolitano como solução para gestão das 

funções comuns, ainda que haja dificuldades políticas e trâmites complexos envolvidos, 

como, por exemplo, a condição de referendo prévio, na Inglaterra. Uma segunda diferença 

dos governos federalistas é a existência de poderes locais dotados de certa autonomia. 

Onde existe autonomia municipal, quer institucional ou prática, os arranjos 

intermunicipais encontram certos limites e desafios, mas também oportunidades de criar 

estruturas adaptadas às peculiaridades de cada RM. 

5.1.1. Grande Londres (Inglaterra) 

A Inglaterra é um país unitário (regime monarquista parlamentarista) com longa 

tradição metropolitana, tendo criado em 1888 a primeira instituição metropolitana do 

mundo para a gestão da região metropolitana da Grande Londres, a London County 

Council (LCC), que perdurou até a década de 1980. O modelo de governança da Grande 

Londres sofreu mudanças ao longo do tempo, com a adoção de diferentes níveis de 

centralização e descentralização (ALVES, 2009). 

Por se tratar de um estado unitário, a definição de modelos institucionais de 

regiões metropolitanas se deu sob forte influência do governo central (KLINK, 2009). No 

entanto, existem pressões e debates constantes acerca do equilíbrio entre concentração de 

poder em nível regional e central e devolução de poder aos governos locais (CLARK; 

MOONEN; COUTURIER, 2017). 

O arranjo atual de governança foi criado em 1999, com a instituição de uma 

instância metropolitana de poder denominada Great London Authority (GLA). A GLA é 

composta por um Prefeito e por uma Assembleia. O Prefeito de Londres é responsável 

pelo planejamento e orçamento metropolitanos e pela formulação de políticas públicas 

em relação a diversos setores, coordenados de forma integrada em vista de objetivos 

comuns. O papel da Assembleia de Londres é assegurar que o Prefeito aja no melhor 
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interesse público, podendo confirmar, vetar, questionar ou auxiliar a tomada de decisões, 

a depender do caso.  

Nota-se que, diferentemente do modelo brasileiro, aqui é possível identificar um 

agente responsável pela tomada de decisão e um órgão interno de controle de gestão. As 

áreas de responsabilidade da GLA incluem não apenas transporte, como diversas outras 

FPICs.135 Os serviços são promovidos e geridos de forma segregada por órgãos da GLA 

que funcionam como secretarias especializadas, dentre eles a Transport for London 

(TfL).136  

Administrativamente, a Grande Londres está dividida ainda em 33 unidades, 

sendo 32 distritos (boroughs) e a ‘Cidade’ de Londres (City of London). Apesar de não 

possuírem ampla autonomia, os governos locais detêm capacidade tributária, podendo 

coletar impostos, bem como responsabilidade pela gestão de determinados serviços de 

interesse local, incluindo educação, habitação, planejamento local, dentre outros. Parte 

dessas competências são compartilhadas com a GLA, que atua no planejamento 

coordenado e no monitoramento dessas funções e, em alguns casos, repasse de recursos 

(GLA, 2019).  

Um ponto interessante é que existe uma clara diferenciação entre a governança 

metropolitana e a de nível distrital (‘local’). Os integrantes da GLA não fazem parte da 

estrutura de governança de qualquer borough. É razoável supor que essa separação 

contribua para reduzir o risco de conflitos de interesses, além de aumentar a importância 

da cooperação e participação ativa dos entes locais para assegurar o atendimento de seus 

interesses.  

Com esse intuito, foi criado o London Councils, cujo objetivo é direcionar e 

catalisar as iniciativas e necessidade de cada distrito, levando os assuntos ao Prefeito da 

Grande Londres e assegurando a melhor gestão de recursos. O London Councils é 

responsável pela manutenção de políticas, adoção e reprodução de melhores práticas, e 

                                                 

135 Dentre as quais policiamento, planejamento de políticas de incêndio e resgate de emergência, 

desenvolvimento econômico e coordenação e planejamento do uso do solo. A GLA também desempenha 

papel relevante na coordenação das ações de habitação social, biodiversidade, qualidade do ar, cultura e 

turismo, apoiando os distritos na formulação de políticas locais.  

136 São elas: (i) Transport for London (TfL); (ii) Metropolitan Police e London Fire and Emergency 

Planning Authority (LFEPA); (iii) London Fire and Emergency Authority e Mayor's Office for Policing 

and Crime (MOPC); (iv) London Development Agency (GLA, 2019). 
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serviços que permeiam todos os distritos, como o Passe livre, Cartão de Taxi e outros 

serviços não relacionados ao transporte. Esse órgão se reúne 8 vezes ao ano e é composto 

por três comitês principais, com destaque para o Leaders’ Committee, que inclui os chefes 

dos governos locais, e um Comitê Executivo multi-partidário, que assume as funções 

executivas. Existe, ainda, uma comissão específica de fundos e recursos, na qual se 

discute principalmente a forma de partilha de custeio e financiamento do sistema e os 

percentuais de devolução de recursos aos distritos (LONDON COUNCILS, 2019). Além 

disso, o London Councils tem assento em diversos comitês da GLA, incluindo transporte 

(TfL). Os distritos e a GLA se organizam, ainda, para direcionar seus pleitos de recursos 

ao governo central, por meio de uma comissão registrada no Parlamento inglês (a All-

Party Parliamentary Group for London). 

A estrutura de governança destaca-se, igualmente, pela ampla participação das 

lideranças civis e de empreendedores locais na gestão e, até mesmo, no financiamento do 

sistema metropolitano.137 Segundo, Clark, Moonen e Couturier (2017), um dos fatores 

decisivos no fortalecimento da GLA a partir da década de 1990 foi a identificação pelos 

governos e populações locais de uma oportunidade de crescimento econômico local a 

partir da gestão metropolitana. Isso gerou um maior engajamento desses atores no 

planejamento e nas ações da GLA. A cooperação entre governos locais, governo central, 

investidores e associações civis permitiu maior mobilização e pressão ao governo central 

para transferência de recursos bem como obtenção de recursos privados, via 

financiamento e doações.138 

Como exposto, a gestão do transporte é realizada pela Transport for London, como 

parte de um amplo escopo de mobilidade urbana, que incluí metrô, trem metropolitano, 

ônibus, transporte aquaviário, trânsito, mobilidade a pé e por bicicleta, bem como a 

                                                 

137 Na Grande Londres, tanto Prefeito quanto Assembleia são eleitos por voto popular para 

mandatos de quatro anos (GLA, 2019). Nesse aspecto, já se nota uma diferença significativa em relação ao 

modelo brasileiro. Existe um nível de poder metropolitano (GLA) e as principais autoridades 

metropolitanas são escolhidas por voto popular, com accountability direta em relação aos cidadãos da 

grande metrópole. Essa estrutura permite eleições diretas dos gestores metropolitanos e, consequentemente, 

um governo mais transparente e responsável, que depende de apoio e legitimidade popular para governar. 

As autoridades dos distritos também são escolhidas por voto direto, em sua maioria.  

138 Destaca-se o projeto de revitalização de uma linha férrea (Jubilee Line Extension) na região 

leste de Londres (Canary Walf). Este projeto foi financiado a partir de mobilização do governo central 

juntamente a £400 milhões de capital privado, posteriormente seguido por fortes investimentos privados no 

desenvolvimento econômico da região (Clark, Moonen e Couturier, 2017: p. 395). 

https://www.londoncouncils.gov.uk/node/27227
https://www.londoncouncils.gov.uk/node/27227
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regulação de taxis e sistema de transporte compartilhado, dentre outros, na Grande 

Londres (TFL, 2019).  

Os diretores da TfL são indicados pelo Prefeito, que também tem assento na TfL, 

sendo responsáveis pela implementação da política de transporte da GLA. Além disso, a 

TfL conta com diversas empresas públicas por ela controladas responsáveis pela gestão 

de diferentes sistemas de transporte. O serviço é prestado pelo governo e por delegatários, 

mas não há uma delegação a um grupo único de concessionárias (TFL, 2019). 

O orçamento da TfL é fixado pela GLA e fiscalizado pela Assembleia, por meio 

de um comitê específico (London Assembly’s Transport Committee), que pode propor 

melhorias ao fim de cada exercício. A GLA e a TfL não têm poder de taxação. Sendo 

assim, suas fontes financeiras são em grande parte compostas por receitas tarifárias, 

recursos do governo central (Departamento dos Transportes), transferências de recursos 

dos distritos, rendimentos financeiros, financiamento privado e público, outras receitas 

próprias decorrentes de locação e venda de imóveis, multas de trânsito e publicidade. O 

gráfico abaixo ilustra a proporção dessas participações, conforme informações 

disponibilizadas pela TFL (TFL, 2019) para o período 2017/2018. 

Figura 13 - Receitas da Transport for London em 2017/2018 (bilhões) 

 
Fonte: TfL 

A GLA realiza auditorias anuais, por comitê próprio e por auditor independente. 

Além disso, cada borough deve elaborar um plano local anual (Local Implementation 

Plan - LIP). O LIP estabelece as ações e programas a serem adotados para implementação 

do plano metropolitano da GLA em nível distrital e o suporte financeiro necessário para 

que isso seja feito. No final de cada exercício, é elaborado um relatório das ações 

adotadas, o qual é fiscalizado pela GLA. Essa ferramenta aproxima os municípios da 
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gestão metropolitana, pois abre espaço para que eles exponham as particularidades e 

necessidades locais e que estas sejam endereçadas, com o suporte metropolitano. 

O complexo sistema de gestão conta ainda com o apoio da LGTAG, uma unidade 

técnica criada há mais de 20 anos que apoia governos locais nos aspectos técnicos de 

desenvolvimento de projetos e gestão de ações. A LGTAG coordena ações e 

representação dos distritos perante consultas e iniciativas na Europa e na Inglaterra, 

buscando influenciar a formulação de políticas e identificando melhores práticas. Trata-

se de mais uma instância colaborativa e de apoio técnico no desenvolvimento de políticas 

metropolitanas (LGTAG, 2019).  

De um modo geral, é interessante a complexidade da estrutura de governança da 

Grande Londres. Há diversos comitês, entidades políticas, técnicas, executivas, de 

representação da sociedade e da economia local atuando de forma integrada. Não obstante 

o modelo de Londres pareça bastante interessante, é preciso considerar que o Estado 

Britânico é unitário. Além disso, há uma unidade metropolitana eleita e os distritos detêm 

limitada autonomia. Esse cenário reduz em parte as tensões geradas pelo modelo 

federalista, em que é assegurada ampla autonomia aos municípios e em que não há 

previsão na Constituição de criação de um ente federativo metropolitano.  

5.1.2. Grande Vancouver (Canadá) 

O Canadá é um estado federal democrático e uma monarquia constitucional 

parlamentar. De acordo com a Constituição canadense, há dois níveis autônomos de 

governo: central (Federal) e regional (províncias). A Constituição permite, ainda, que 

sejam instituídos outros níveis de gestão por iniciativa dos governos central (no caso de 

territórios) ou regionais (no caso de governos locais e regiões metropolitanas). Assim, as 

províncias detêm o poder de criar e extinguir municípios e regiões com características 

metropolitanas, bem como estabelecer suas regras de governança, competências e 

receitas. Isso resulta em diferenças significativas na forma de organização de governos 

em cada província (BRINCO, 2008).139 

                                                 

139 No que se refere à representatividade, os cidadãos elegem as assembleias e chefes de Estado 

dos governos central e regional. Nos governos locais, o sistema eleitoral varia, tendo em vista o disposto 

na legislação provincial. Em Vancouver, são eleitos diretamente um prefeito e dez vereadores, dentre outros 

representantes (METROVANCOUVER, 2019).  
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Apesar do amplo poder dado às províncias pela Constituição, o Canadá é uma 

democracia consolidada, o que intensifica as tensões por participação e acesso dos 

cidadãos e accountability a nível local. Igualmente, há um amplo histórico de colaboração 

entre municípios, que cria condições para a adoção de modelos cooperativos e 

associativos de gestão (Kellas, 2010).140  

A região metropolitana de Vancouver está situada na Província denominada 

Colúmbia Britânica, com um total de cerca de 4 milhões de habitantes. Em relação ao 

perfil dos municípios que compõem a RM, não obstante Vancouver seja o mais populoso 

(633.138 hab), há outras 6 cidades com população relevante entre 100 e 600 mil 

habitantes. Em um outro grupo (50 a 100 mil) situam-se 5 cidades e as demais estão 

abaixo de 50 mil (METRO VANCOUVER, 2019). 

A sua governança está estruturada sobretudo por meio de dois arranjos 

institucionais, a Metro Vancouver, coordenadora de diversas FPICs, e a Translink, 

gestora dos serviços de transporte.  

A Metro Vancouver é uma associação composta por 21 municipalidades, uma 

reserva ecológica, uma comunidade indígena de Primeiras Nações (Treaty First Nation) 

e pelo chamado Distrito Eleitoral. Formalmente criada em 1965141, a Metro Vancouver 

consiste em um órgão político responsável pelo planejamento e coordenação do 

crescimento sustentável da região metropolitana, sendo-lhe atribuída uma esfera de 

atuação abrangente e muito diversificada. Dentre as FPICs sob sua jurisdição estão: 

tratamento e fornecimento de água potável; tratamento do esgoto e águas pluviais; 

recebimento do lixo recolhido e sua reciclagem; os quais são prestados pelo Metro 

Vancouver, dentre outros serviços por ela regulados. 

É possível traçar um paralelo entre CODEMETRO e Metro Vancouver, posto que 

ambos constituem associação política, legalmente instituída, para tomada de decisão 

conjunta a respeito de FPICs, com destaque para planejamento e coordenação de políticas 

públicas na RM. No caso da RMG, no entanto, ao contrário da Metro Vancouver, o 

                                                 

140 O Canadá tem amplo histórico de processos de amalgamação (fusão de municípios menores) 

como forma de organização de regiões metropolitanas, o que, contudo, não foi adotado no caso de 

Vancouver. 

141 A Metro Vancouver teve seu nome alterado em 2008, para facilitar a referência à prestação de 

serviços públicos de interesse metropolitanos (KELLAS, 2010). 
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CODEMETRO é pouco ativo, não exercendo atividades significativas em relação às 

FPICs.  

Um aspecto interessante da Grande Vancouver é a coordenação do governo 

central, regional, metropolitano e local para o planejamento urbano, para definir objetivos 

claros e orientar as políticas, programas e ações de modo a atingir esses objetivos.  

Em relação ao governo central, destaca-se a elaboração do Plano para Cidades 

Inteligentes de 2016 (Smart. Cities Plan). Esse plano traçou objetivos que devem orientar 

a transferência de recursos federais aos municípios e áreas metropolitanas, incluindo 

repasses para serviços de transporte.  

Quem deseja receber recursos, pode aderir ao plano mediante acordo (City Deal), 

no qual são conciliados objetivos locais, regionais e nacionais, interesses da indústria e 

dos cidadãos, além de externalidades. São estabelecidas formas de cooperação entre 

governos para atingir esses objetivos, inclusive mediante transferência de recursos 

federais.142  

A coordenação do planejamento também ocorrer em nível metropolitano. A 

Translink é responsável por elaborar os planos de transporte. Já a Metro Vancouver detém 

plano mais amplo para o crescimento regional até 2040 (Metro Vancouver 2040: Shaping 

our Future), o qual propõe diretrizes comuns entre desenvolvimento do transporte e uso 

do solo. A Translink é responsável por compatibilizar os diferentes instrumentos de 

planejamento, em colaboração com os agentes relevantes. 

A análise dos casos de sucesso demonstra que o alinhamento entre diferentes 

FPICs, sobretudo em relação ao uso e ocupação do solo e desenvolvimento econômico 

das municipalidades, é um ponto chave para incentivar a cooperação.  

Isso reforça a ideia de que a gestão adequada da RMTC e o fortalecimento da 

CMTC dependem, ao menos em parte, do fortalecimento de uma governança 

metropolitana em relação às demais FPICs. Nesse sentido, é possível supor que o 

fortalecimento do CODEMETRO poderia contribuir para uma maior capacidade 

                                                 

142 O plano cria um fundo de financiamento para infraestrutura, destinado a investimentos 

inteligentes que priorizem objetivos de desenvolvimento econômico amplo e estímulo a outros 

investimentos decorrentes, com acompanhamento de perto do governo central. No caso do transporte, esses 

investimentos devem priorizar a criação de empregos e de habitação, bem como benefícios aos usuários 

(i.e. redução de tempo de viagem).  

https://infrastructure.gov.au/cities/city-deals/index.aspx
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institucional da CDTC e da CMTC, a partir do estabelecimento de uma agenda 

metropolitana mais sólida e ativa. Além disso, o alinhamento entre planejamento e 

transferência de recursos, inclusive federais, aumenta a previsibilidade de receitas e a 

possibilidade de desenvolvimento sustentável da FPIC.  

No que se refere à governança, a Metro Vancouver possui um Conselho Diretor 

formado por representantes de cada município, por eles nomeados. O número de cadeiras 

e de votos no conselho é definido com base na população municipal, sendo que cada 

município tem direito a um representante para cada 20 mil habitantes, ficando limitado 

ao máximo de 5 votos por municipalidade.  

Isso corrige, ainda que em parte, as disparidades entre municípios, dando a eles 

tratamento diferente conforme seu desenvolvimento, mas estabelecendo um limite de 

poder de voto de cada município. Com efeito, Vancouver e os municípios com mais de 

100 mil habitantes detém mesmo peso de voto no Conselho. 

As deliberações do Conselho são sempre tomadas por consenso, o que poderia 

implicar em uma total paralisação e disfunção da Metro Vancouver. Isso não se verifica 

em razão da ampla colaboração entre municípios, sobretudo por meio de “construção de 

relacionamentos entre as organizações, criação de processos claros de tomada de decisão 

e responsabilização, definidos na legislação ou em acordos e capacitação da liderança 

política” (KELLAS, 2010: 111). Há um longo histórico de cooperação na Grande 

Vancouver, que teve início com a necessidade de equacionar a rede de saneamento básico, 

uso e ocupação do solo. Adicionalmente, Kellas (2010) destaca que o processo de tomada 

de decisão legalmente instituído do Metro Vancouver é amplamente transparente, o que 

facilita o acesso e a responsabilização de tal entidade.143  

Não obstante a ampla gama de funções da Metro Vancouver, atualmente, o 

transporte não integra suas atribuições. Conforme aponta Kellas (2010: 110), por razões 

                                                 

143 Tais mecanismos incluem: (i) comunicação política por meio do conselho, bem como por 

comissões com propósito e tarefas específicas, que incluem membros do conselho e outros representantes 

municipais; (ii) comissões administrativas e técnicas; (iii) participação em associações de governos locais; 

(iv) realização de consulta e audiências públicas para tomada de decisão e edição de normas relevantes, 

bem como para apresentar resultados (Kellas, 2010). 
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políticas e financeiras, a competência para gestão do transporte foi objeto de disputas ao 

longo do tempo, alternando entre a província e a Metro Vancouver.144  

Em 1999, a província transferiu a gestão do serviço à Translink (atualmente 

denominada Autoridade de Transporte da Costa Sul da Colúmbia Britânica ou South 

Coast British Columbia Transportation Authority). Apesar de constar com uma estrutura 

metropolitana, a Translink foi estabelecida e é gerenciada pela província, com poder 

limitado dos governos locais em sua governança. Sua gestão é realizada pelo Conselho 

dos Prefeitos (criado em 2007) e pelo Conselho de Administração. 

Apesar de haver uma participação e colaboração intensa entre os municípios, o 

governo provincial vem usando sua prerrogativa para alterar a estrutura de governança do 

transporte, deslocando dessa forma o foro político para o estado, em assuntos estratégicos.  

O Conselho de Prefeitos em Transporte Regional (Mayors' Council on Regional 

Transportation) é formado por 1 representante de cada governo local. O Conselho de 

Prefeitos atua em assuntos estratégicos de maior impacto político e financeiro aos 

governos locais, tais como nomear parte do Conselho de Administração, aprovar 

estratégias e planos de investimento de longo prazo, bem como tarifas e aumentos 

tarifários. 

O Conselho de Administração da Translink é composto por sete pessoas 

nomeadas pelo Conselho de Prefeitos (de uma lista de candidatos apresentada pelo Painel 

de Triagem), o Presidente do Conselho de Prefeitos e o Vice-Presidente (a seu critério), 

e até dois membros indicados pela província.  

Segundo a legislação, um painel de triagem é constituído anualmente e nomeado 

sobretudo por associações representativas do empresariado, prefeitos e governo central. 

O Painel de Triagem recruta candidatos para substituir os membros com seus mandatos 

vencidos. O Conselho de Prefeitos, então, nomeia indivíduos da lista de candidatos para 

preencher as vagas futuras. Trata-se de um sistema bastante interessante que procura aliar 

capacidade técnica a alinhamento político.  

                                                 

144 Em 1980, a Metro Vancouver assumiu o transporte, incluindo a prestação do serviço, parte de 

seus custos e a política tarifária. No entanto, em 1983, devido a disputas entre a província e a Metro 

Vancouver, o serviço voltou à jurisdição provincial.  
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As atribuições da Translink são bastante amplas, incluindo o planejamento, 

financiamento e gestão do sistema de ônibus, o serviço de barcos para pedestres e ciclistas 

(Seabus), o sistema de metrô (Skytrain) e o serviço de trens suburbanos (Commuter Rail 

West Coast Express). Tem também jurisdição sobre as principais pontes e vias da região, 

excetuadas aquelas que são administradas pelo Governo Provincial. Os serviços de 

transporte são prestados por empresas contratadas (residual) ou por suas subsidiárias, tais 

como a Coast Mountain Bus Company, British Columbia Rapid Transit Company Ltd. 

(SkyTrain) e West Coast Express Ltd. 

A proeminência do governo regional no transporte também é explicada pelo seu 

desenvolvimento. Durante muitos anos, o transporte público coletivo foi administrado por 

uma empresa privada (BC Electric Railway Company)145. A BC Electric foi adquirida 

pelo governo em 1962, posteriormente sendo substituída pela Translink. O maior 

problema existente à época era o custeio e financiamento da empresa, que não possuía 

receitas previsíveis ou estáveis e precisava pleitear orçamento anualmente ao governo 

estadual. Conforme destacado pela própria Translink, esse sistema tornava extremamente 

difícil a implementação de projetos de longo prazo e diversificação dos modos de 

transporte. A Metro Vancouver desempenhou um papel importante no estabelecimento 

de um planejamento de longo prazo e na alteração do sistema financeiro da Translink que 

priorizasse a equidade de contribuição e a gestão eficiente do serviço (TRANSLINK, 

2019). 

Esse problema foi endereçado no momento de instituição da Translink, cujo ato 

de criação estabelece de forma clara: (i) os limites de sua atuação e os poderes a ela 

atribuídos, bem como os limites de atuação dos municípios em relação ao transporte, 

vedando-lhes a adoção de quaisquer medidas que possam reduzir o alcance ou eficiência 

da rede metropolitana de transporte, tais como estabelecimento de sistemas concorrentes; 

e (ii) a destinação de parte da arrecadação de diversos tributos à Translink, estabelecendo 

o momento de coleta como forma de financiar o seu custeio e o exercício de suas funções. 

Esses impostos estão, em alguma medida, relacionados ao serviço de transporte ou às 

suas externalidades, da mesma forma que as taxas por ela controladas, os quais recaem 

sobre propriedade, combustíveis, estacionamento e trânsito.  

                                                 

145 Desde 1897. 
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De acordo com o Plano de Negócios da Translink para 2019, em termos de 

orçamento, o serviço de ônibus corresponde ao maior dispêndio da Translink (cerca de 

42%), seguido pela rede ferroviária (cerca de 18%). Os custos de natureza administrativa, 

por sua vez, representam cerca de 6%. As receitas da Translink são formadas basicamente 

por impostos sobre propriedade, estacionamento e combustíveis (cerca de 45%), taxas 

decorrentes da gestão do trânsito (cerca de 33%), transferências do governo central e 

regional (cerca de 17%) e rendimentos financeiros (cerca de 3%), dentre outras receitas 

subsidiárias. (TRANSLINK, 2019). 

Em síntese, apesar de haver participação limitada dos municípios, nota-se um 

amplo engajamento nas instâncias metropolitanas e um razoável mecanismo de rateio. 

Observadas as peculiaridades da RMG e do federalismo brasileiro, esses aspectos podem 

servir de parâmetro para aprimorar os mecanismos de gestão e cooperação na governança 

do transporte desta RM. 

5.2. EXPERIÊNCIAS NACIONAIS 

5.2.1. Região Metropolitana de Curitiba (Paraná) 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi criada em 1973146 com 14 

Municípios e conta atualmente com 29.147 É a 8ª mais populosa do Brasil, com 

aproximadamente 3,53 milhões de habitantes e densidade demográfica de 227,1 hab./km² 

(versus 4.027,0 hab./km² na capital). O PIB combinado dos municípios em 2010 foi de 

R$ 94,9 milhões, sendo que Curitiba concentra cerca de 50% desse valor (IBGE, 2016).  

Como em outras metrópoles do país, a RMC experimentou um processo de 

planejamento centralizado, promovido pelo governo central principalmente a partir de 

1973, incluindo a instituição formal da RMC, além da criação de um arcabouço político 

institucional para realização da gestão metropolitana.  

                                                 

146 Sua instituição se deu por meio da Lei Complementar Federal n. 14/1973 e teve sua última 

ampliação por meio da Lei Complementar Estadual n. 139/2011. Como exposto no Capítulo 2, esta foi a 

lei que instituiu as primeiras RMs no Brasil, com fundamento na Constituição de 1969. 

147 Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, 

Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 

Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, 

Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do 

Sul e Tunas do Paraná.  
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Um dos focos principais dessas ações era garantir a gestão dos serviços de 

interesse comum (BEST, 2011: 92). Esse processo se encerrou com a democratização, 

contudo, deixou legados em termo da organização das regiões metropolitanas. De acordo 

com Nina Best (2011: 93): 

Ao longo do período autoritário houve enorme investimento na criação de 

instrumentos e instituições responsáveis pelo planejamento, gestão e financiamento 

das Regiões Metropolitanas. Com a redemocratização o modelo de gestão 

metropolitana altamente concentrada no âmbito do Governo Federal é, até certo 

ponto, desmontado e descentralizado. 

Em decorrência desse processo, foi instituída uma forma de governança e arranjo 

do poder decisório na RMC que em grande medida permaneceu inalterado até os dias de 

hoje, ao contrário do que ocorreu em outras localidades.  

Moura e Rodrigues (2009) pontuam que a cidade de Curitiba funcionou ao longo 

de muito tempo como polo econômico e comercial da RMC e os demais municípios como 

cidades dormitório. Esse cenário, contudo, vem sendo gradualmente alterado nos últimos 

anos, mediante o desenvolvimento dos municípios de São José dos Pinhais, Araucária e 

Pinhais e a formação de uma metrópole mais ampla altamente integrada, denominada 

Núcleo Urbano Central (NUC) (COMEC, 2006). Existe uma rede integrada de transportes 

coletivo (RIT), que abrange grande parte do NUC (CAVALCANTE; SILVA; 

NASCIMENTO, 2014: 10).  

O arranjo de governança é composto basicamente pela Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba (COMEC)148, uma autarquia estadual, com personalidade 

jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

atualmente vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná - 

SEDU (IPEA, 2015). Nos termos da lei, a COMEC é responsável pelo planejamento e 

gestão de diversas FPICs. Entre suas atividades estão o planejamento territorial e a 

coordenação do transporte público de passageiros, sistema viário, habitação, saneamento 

e elaboração e estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental, bem como o uso e ocupação do solo (COMEC, 2019). 

                                                 

148 Criada em 1974, pelo governo do Estado do Paraná por meio da Lei Estadual n° 6. 517. 
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A COMEC é composta por: Secretaria Administrativa, Conselho Deliberativo, 

Conselho Consultivo e Conselho Gestor dos Mananciais. O Conselho Deliberativo, 

instância superior de decisão da COMEC, é composto por 5 membros, dos quais 1 é 

indicado por Curitiba e 4 pelos demais municípios, por meio da ASSOMEC (abaixo 

detalhada), sendo todos formalmente nomeados pelo Estado do Paraná, que também 

preside o Conselho. O Conselho Consultivo é composto por 1 representante de cada 

município da RMC, nomeado pelo Governo do Estado.  

O arranjo metropolitano conta ainda com a Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba (ASSOMEC) criada em 1982, formada por representantes de 

todos os municípios da RMC. Apesar de representar uma instância colaborativa, a 

ASSOMEC detém poder decisório limitado, tendo em vista sua participação restrita na 

governança. 

Além da COMEC e da ASSOMEC, destaca-se a atuação da Secretaria Municipal 

de Assuntos Metropolitanos (SMAM) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba, que funcionam como órgãos técnicos de apoio às questões da RMC.149   

O arranjo da RMC revela uma proeminência da coordenação estadual e do 

município-polo na gestão metropolitana, tanto em relação ao planejamento, quanto ao 

processo decisório (IPEA, 2015: 21). Conforme apontam Moura e Firkowski (2014), tal 

fato contribui para a manutenção da desigualdade socioespacial na RMC, com intensa 

precarização dos serviços por falta de investimento em sua estruturação política e técnica 

ao longo dos anos.  

Nota-se que a estrutura de governança atribuiu baixo grau de representatividade e 

participação aos demais municípios, o que resultou em uma expansão direcionada aos 

locais de maior interesse econômico, bem como numa forte dependência do sistema em 

relação ao custeio do sistema pelo município-polo. Por outro lado, a centralização do 

poder decisório permitiu alguma articulação para obtenção de recursos estaduais e 

federais para grandes projetos, por meio de transferências e financiamento, bem como 

                                                 

149 Nos termos de sua lei de criação (Lei Municipal nº 11.407, de 10 de maio de 2005), a SMAM 

é uma secretaria criada pelo Município de Curitiba com a missão de implementar políticas públicas de 

desenvolvimento do Município, promovendo a integração e a coordenação de ações junto aos demais 

municípios e ao Estado, por meio de instrumentos de cooperação, convênios e consórcios e de apoio técnico 

(CURITIBA, 2019). 
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alguma coordenação entre diferentes FPICs, sobretudo habitação, saneamento e 

transporte, ainda que incipientes.  

A experiência de Curitiba sugere que a concentração do poder decisório nos 

agentes com maior capacidade financeira e gerencial, apesar de reduzir a necessidade de 

cooperação entre diversos atores, pode não contribuir para o alcance dos interesses 

comuns. Além disso, ela resulta em uma oneração demasiada de um ente, o que pode 

colocar em xeque a boa gestão do sistema. No caso da RMC, em fevereiro de 2015, 

Curitiba optou pela desintegração financeira da RIT, após 20 anos de funcionamento. 

Esse fato levou à necessidade de readequação e compatibilização de linhas, tarifas e 

cartão de transporte (COMEC, 2019). 

Como agravante, a efetiva prestação do serviço de transporte viário é executada 

pela URBS - Urbanização de Curitiba S.A., empresa constituída pelo município de 

Curitiba. Na prática, a gestão do sistema e o seu planejamento foram ao longo de muito 

tempo executados pela URBS, atribuindo ainda maior controle sobre o sistema por parte 

de Curitiba. O serviço foi delegado à URBS em 1996, por meio de convênio, renovado 

de tempos em tempos, sendo a última renovação de 2018. O convênio transfere à URBS 

as atividades de planejamento e gerenciamento do transporte metropolitano, a 

implantação de medidas necessárias para a compatibilização e adequação do transporte 

coletivo metropolitano com o sistema de transporte coletivo de passageiros de Curitiba, 

visando à integração operacional da rede integrada de transporte coletivo da RMC 

(PARANÁ, 1996).  

O Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC150 de 2006 já sugeria uma ampla 

revisão da COMEC, a partir da criação de três instrumentos organizacionais: (i) 

instrumento funcional, de natureza técnica, responsável pelos processos de produção e 

execução das políticas públicas de interesse comum metropolitanas; (ii) instrumento 

político, responsável pelo processo decisório, avaliação e aprovação de políticas públicas; 

e (iii) instrumento responsável pela conexão entre os instrumentos funcional e político 

(IPEA, 2015). Nesse contexto, o Conselho Deliberativo seria formado pelos prefeitos dos 

municípios da RMC e pelo Governador do Estado do Paraná ou seus representantes. O 

                                                 

150 Desde 1978, a COMEC tem elaborado um instrumento de planejamento integrado - o Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba – PDI/RMC, atualizado em 2002 e 2006.  
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Conselho Consultivo seria formado por representantes de instituições não 

governamentais cuja missão tivesse “relação com as funções públicas de interesse comum 

metropolitano” (COMEC, 2006: 283).  

É interessante notar a sugestão de representantes de instituições não 

governamentais como centralizadores da formulação e proposta de políticas, aprovadas 

por uma instância política superior. Mais uma vez, tal como na experiência internacional, 

a participação cidadã é pensada como estrutura de maior consolidação da gestão 

metropolitana. Esse modelo poderia contribuir para uma maior legitimidade e capacitação 

técnica, de modo geral. A proposta, contudo, não foi implementada na RMC. 

5.2.2. Região Metropolitana de Recife (Pernambuco) 

A Região Metropolitana de Recife (RMR) está entre as mais importantes do país, 

ocupando, segundo o IBGE, a 7ª colocação em termos populacionais151 (3,96 milhões de 

habitantes) e a terceira em densidade demográfica (1.435 hab/Km²). Compõem a RMR152 

15 municípios,153 cujo PIB combinado em 2015 era de R$ 117,8 bilhões. 

Assim como no caso da RMG, há grande disparidade econômica entre os 

municípios que fazem parte da RMR, contudo, a concentração de atividades produtivas 

na capital do estado é bem menos evidente no caso desta última. Segundo dados do IBGE, 

Recife concentra 48,3% do PIB combinado dos municípios da região, significativamente 

inferior à proporção observada nos dias de hoje no caso de Goiânia (60%). Mesmo nos 

anos 1970, auge da concentração da atividade econômica na RMG, Recife representava 

77% do PIB dos municípios que hoje fazem parte da RMR, proporção muito inferior ao 

atingido pela capital de Goiás (90%). 

Como a RMC e a RMG, também neste caso houve um papel relevante do governo 

federal na formação da RM, ainda na década de 1970, com a criação da RMR em 1973 e 

posterior edição de legislação para instituição de um arranjo metropolitano. Nesse 

sentido, foi instituída em 1975 a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

                                                 

151 Incluindo a Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal. 

152 Lei Complementar de Pernambuco nº 382, de 9 de janeiro de 2018. 

153 Abreu e Lima; Araçoiaba; Cabo de Santo Agostinho; Camaragibe; Goiana; Igarassu; Ilha de 

Itamaracá; Ipojuca; Itapissuma; Jaboatão dos Guararapes; Moreno, Olinda; Paulista, Recife e São Lourenço 

da Mata. 
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do Recife (FIDEM)154 e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife 

(FUNDERM)155.  

Tardou alguns anos após a Constituição Federal de 1988 para que a questão 

metropolitana voltasse a ser pautada e estruturada na RMR. Em 1994, foi instituído um 

Sistema Gestor Metropolitano (SGM) por meio da Lei Complementar de Pernambuco nº 

10, de 6 de janeiro de 1994 (LC 10). O objetivo da LC era claro no sentido de possibilitar 

a organização, o planejamento e a execução das FPICs. Ao contrário da LC 27156, que foi 

em muito fundamentada na organização dos transportes na RMG, a LC 10 define com 

contornos mais gerais as FPICs (Parágrafo Único do art. 3), e se centra nas atribuições 

dos órgãos gestores na RMR, detalhando os instrumentos a serem usados para tal 

finalidade (art. 8º). Não há, portanto, no instrumento que criou a RMR um maior 

detalhamento sobre a questão do transporte coletivo, como aparece no caso da RMG. 

O SGM157 englobava as instituições criadas durante o regime militar, bem como 

o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (CONDERM), órgão 

consultivo e deliberativo integrante da estrutura administrativa do Governo do Estado.  

Em 2018, houve uma revisão para aprimoramento do arranjo institucional da 

gestão metropolitana, por meio da Lei Complementar nº 382, de 09 de janeiro de 2018 

(LC 382).  

Primeiramente, o CONDERM, órgão de cúpula da RMR, passou a ser 

denominado CDM e foi reestruturado, sobretudo em relação à sua forma de 

representatividade. Anteriormente, este órgão era formado por representantes de cada 

município e igual número de representantes do estado, sem maiores detalhamentos sobre 

o seu funcionamento. A LC 382, em seu art. 9º, estabeleceu critérios mais claros de 

equidade para a eleição de representantes no CDM, com base em população e renda per 

capita. Assim, foi previsto que o CDM seria integrado por representantes do poder 

executivo estadual, cujos votos tem peso total de 40 e dos poderes executivos municipais 

com peso total de 53. Os municípios receberam pesos diferenciados de voto variando de 

                                                 

154 Lei de Pernambuco nº 6.890 de 3 de junho de 1975. 

155 Lei de Pernambuco nº 7.003 de 2 de dezembro de 1975. 

156 Que transformou o AGLURB em RMG. 

157 Revogada pela Lei Complementar de Pernambuco nº 382/2018. 
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1 a 17, no caso de Recife. Esses pesos são calculados com base no quantitativo 

populacional divulgado pelo IBGE e no índice de renda per capita divulgado pela 

Agência CONDEPE/FIDEM, e devem ser revistos conforme sejam publicados novos 

censos demográficos. 

Foi prevista ainda a participação social no CDM, sendo assegurado direito a voto 

a 5 representantes da sociedade civil (podendo ser selecionados dentre representantes de 

entidades de classe, setor empresarial, instituições de ensino superior, organizações do 

terceiro setor e movimentos sociais, na forma do art. 9º, § 3º), com peso 1 para cada.  

Em adição ao CDM, o SGM é composto por um Conselho Consultivo 

Metropolitano – CCM, instância colegiada, subdividida em câmaras técnicas, e 

propositora ao CDM de políticas relativas às FPICs, com representantes da sociedade 

civil e dos poderes executivos e legislativos do estado e dos municípios. O CCM é 

constituído por 57 membros, sendo 8 representantes do estado (6 do poder executivo e 2 

do poder legislativo) e 30 representantes municipais (legislativo e executivo, indicados 

pelo prefeito e câmara de vereadores, respectivamente). Além disso, participam do CCM 

órgãos técnicos, com um representante cada (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Pernambuco - CREA/PE, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Pernambuco - CAU/PE, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/PE) e sociedade civil158. 

Destaca-se que o espectro social é bastante abrangente e diversificado, buscando 

incorporar os principais agentes envolvidos ou impactados pela temática metropolitana.  

O CCM pode propor normas, estudos, ações e emitir pareceres, bem como 

acompanhar programas e projetos aprovados pelo CDM. Com efeito, esse conselho pode 

funcionar como ferramenta de apoio técnico e controle interno de gestão, em alguma 

medida, ainda que não tenha capacidade de veto de decisões do CDM. Uma possível 

crítica ao modelo foi não incluir a CCM com um papel mais ativo da elaboração do 

planejamento integrado (PDUI), tendo em vista este ser uma via interessante de 

participação mais ampla dos atores metropolitanos. 

A agência estadual CONDEPE/FIDEM detém função técnico-consultiva, dando 

suporte administrativo e técnico às Câmaras Técnicas do CCM e elaborando o Plano de 

                                                 

158 2 representantes do setor industrial, 2 do setor comercial e de serviços, 1 das empresas estatais, 

1 das empresas concessionárias de serviços públicos, 3 de instituições de ensino superior, 3 representantes 

de organizações do terceiro setor; e 6 representantes de movimentos sociais). 
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Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, posteriormente aprovado pelo CDM, dentre 

outras atribuições (LC 382, art. 17).  

Por fim, a LC 382 previu o Comitê Executivo Metropolitano - CEM, instância 

deliberativa e executiva composta por 17 titulares de pasta do estado e 1 representante de 

cada município (art. 14), a quem compete a função executiva da RMR. Em especial, 

compete ao CEM “definir e aprovar os instrumentos, as ações e os recursos a serem 

empregados na gestão e execução das funções públicas de interesse comum e das 

deliberações do CDM” (art. 15). Cabe a ele definir estrutura orçamentária e critérios de 

fixação de rateio (inclusive para fixação de valores de aportes municipais para 

implantação das ações deliberadas no CDM). A lei previu ainda alguns mecanismos de 

participação dos municípios tais como (i) cessão de servidores; (ii) contratação, execução 

ou custeio de programas, projetos e ações específicas; (iii) transferências voluntárias; e 

(iv) outros meios admitidos na legislação orçamentária.  

Quanto à estrutura de rateio, dois aspectos merecem destaque. Ficou estabelecido 

que a parcela de cada município deverá ser proporcional ao peso dos votos dos municípios 

da CDM, isto é, proporcional à população e renda per capita de cada governo local. Além 

disso, o Município que deixar de participar das despesas da RMR ficará sujeito à 

suspensão do recebimento de transferências voluntárias. Esses aspectos são interessantes, 

pois avançam na estruturação de um sistema de rateio de custos, com maior clareza no 

marco regulatório e inclusão de consequências para a ausência de suporte financeiro à 

RMR.  

No Brasil, pelas razões expostas no capítulo 2, os Municípios dependem de 

transferências de recursos dos estados e da União para executar funções e prover serviços 

sobre sua competência. Parte dessas transferências é obrigatória, isto é, como regra, não 

pode ser retida ou condicionada pelo estado ou União. No entanto, existem igualmente 

transferência relevantes feitas pelos estados que são voluntárias, isto é, que se destinam a 

finalidades específicas e podem ser condicionadas a contrapartidas por parte dos 

municípios. Logo, os estados podem condicionar a sua concessão e manutenção a 

determinados requisitos, tais como a destinação de parte do orçamento municipal ao 

custeio e financiamento de ações da RM.  

Apesar da recente revisão da estrutura interfederativa da RMR, verifica-se que a 

rede de transporte coletivo continua a funcionar sob um arranjo próprio de governança, 
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com baixa interação com o SGM. O serviço de transporte é gerido, em grande parte, pelo 

Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, empresa pública multifederativa 

criada após a extinção da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU/Recife) em 2008, por meio de um consórcio intermunicipal (GRANDE RECIFE, 

2019).  

O Grande Recife é responsável por planejar e gerir o Sistema de Transporte 

Público de Passageiros da RMR e contratar os serviços de transportes por meio de 

licitação pública, regulamentar as atividades concedidas e fiscalizar e atualizar os 

contratos de concessão (GRANDE RECIFE, 2019). O consórcio conta com uma 

assembleia de acionistas e um conselho fiscal, bem como com uma diretoria executiva e 

um corpo técnico. As participações do estado e dos municípios foram definidas com base 

no percentual de viagens em seu território (sendo atribuídas ao estado as viagens 

intermunicipais, o que resultou no estado como majoritário (40%, chegando a 57,7%) e 

Recife (35%) como o segundo quotista mais relevante (BEST, 2011: 161). Além desses, 

apenas Olinda integralizou capital na empresa (7,4%), de modo que hoje a governança 

está limitada a tais entes e, portanto, carece de uma representatividade mais ampla 

(GRANDE RECIFE, 2019).  

Seus recursos são provenientes, sobretudo, do próprio sistema tarifário, de modo 

que, tal como na RMG, o usuário é quem sustenta o sistema. No entanto, há um histórico 

de transferências governamentais para custeio de suas despesas, decorrentes da 

integralização de capital dos sócios atuais.159  

De acordo com pesquisa realizada pelo IPEA (2015b: 56-57), um dos principais 

problemas da gestão do transporte coletivo na RMR consiste na variedade de instâncias 

de gestão e falta de articulação e acordo. Nos termos do relatório, “não se sabe quem faz 

o quê, onde, de que forma e com que complementaridade. Existe um sombreamento de 

                                                 

159 Conforme consta do relatório de auditoria independente, “a administração do Consórcio iniciou 

processo de reestruturação operacional com algumas ações de médio e longo prazo com o objetivo de 

diminuir os relevantes prejuízos apresentados nos últimos exercícios, como: terceirização da administração 

dos terminais de integração, administração dos BRTs por parte das concessionárias, readequação da 

planilha tarifária para redução do subsídio tarifário nos contratos de concessão dos corredores Leste-Oeste 

e norte-sul e aumento do aporte por parte do Governo do Estado, com o objetivo de trazer o equilíbrio 

econômico-financeiro e a continuidade de suas operações” (GRANDE RECIFE, 2017: 15). No entanto, as 

reformas efetuadas até 2017 não foram suficientes para reverter as projeções de déficit operacional, o que 

implicará na necessidade de novas transferências estaduais e/ou municipais ao Grande Recife. 
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gestão das principais vias de articulação metropolitana e dos sistemas de transporte 

metropolitano” (IPEA, 2015: 59). 

É possível afirmar que a RMR enfrenta problemas semelhantes de engajamento 

dos demais municípios na gestão do transporte coletivo e há baixos incentivos para tanto. 

Os municípios integrados à rede metropolitana recebem serviços e externalidades 

decorrentes, mesmo diante da ausência de participação efetiva na gestão. Seu 

engajamento dependeria da integralização de capital e aumento de ônus políticos e 

financeiros assumidos por parte dos municípios que hoje não contribuem para o custeio 

do sistema.  

De outro lado, o Grande Recife parece ter avançado em termos de estrutura 

administrativa e gestão do sistema em relação ao que se verifica na CMTC. Além de 

possuir um conselho fiscal, conforme consta de sua Carta Anual de Políticas Públicas e 

Governança Corporativa de 2017, o CTM detém diversos instrumentos de controle 

interno e externo, incluindo, carta de estratégias de longo prazo, plano de negócios, 

política de transações com partes relacionadas, relatório de sustentabilidade, ouvidoria e 

auditoria (CTM, 2017). 

Conforme informações do relatório de auditoria independente de 2017, o Grande 

Recife conta com um quadro operacional de 356 servidores efetivos e 1.028 terceirizados 

e gerencia 11 operadoras de ônibus, 24 Terminais Integrados, 1 Terminal de Passageiros, 

82 Mini Terminais, 2 Terminais Integrados em construção e 2 Corredores Exclusivos de 

Ônibus. 

Diferentemente da CMTC, o Grande Recife opera a bilhetagem, contando com 

um sistema eletrônico para controlar a circulação de passageiros nos ônibus, monitorar e 

planejar a operação do Sistema de Transporte Público de Passageiros. 

Pelo exposto, é possível afirmar que, sob o ponto de vista legal e institucional, o 

Grande Recife conta com uma estrutura robusta de gestão metropolitana, já tendo 

avançado quanto à representatividade de municípios e participação social, bem como 

quanto ao estabelecimento de critérios (ainda que iniciais) para o rateio de custos. Por 

outro lado, essa revisão teve impacto limitado em relação ao transporte, primeiramente 

por ser recente e em segundo lugar por haver uma governança específica para o transporte 

coletivo de passageiros na RMC.  
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5.3. SÍNTESE DOS CASOS APRESENTADOS 

Apesar das particularidades do arranjo e contexto de cada RM, os casos analisados 

revelam a existência de discussões semelhantes que permeiam a gestão metropolitana. 

(i) Participação dos entes governamentais nos processos decisórios 

Em todos os casos, verifica-se a adoção de mecanismos que buscam assegurar 

representatividade aos entes governamentais nos processos decisórios a nível 

metropolitano. As experiências de maior sucesso apontam na direção de uma maior 

representatividade, com ao menos um assento por município nas instâncias deliberativas. 

Esse mecanismo, contudo, pode ser insuficiente para reduzir disparidades econômicas e 

populacionais entre municípios. Para equilibrar forças e facilitar a tomada de decisão, 

alguns arranjos preveem a diferenciação do número do poder de voto de cada município 

com base em sua população e/ou renda per capita, tal como ocorre na Grande Vancouver 

e na RMR (Recife).  

Por outro lado, verificou-se que foi utilizado em Recife o critério de número de 

viagens de origem como fator para determinar a representatividade de cada município na 

gestão do transporte. Esse critério parece ter contribuído para aumentar as disparidades, 

sobretudo em relação aos municípios menores. Tal experiência revela que a adoção de 

critérios inadequados pode levar à atribuição de poder decisório demasiado ao município-

polo ou ao estado.  

Outro ponto relevante a ser endereçado é o potencial conflito de interesses locais 

e metropolitanos nas instâncias de gestão. Uma alternativa é nomear para as instâncias 

executivas pessoas que não estejam ligadas aos governos municipais ou estadual, 

tampouco à prestação do serviço, como é o caso de Londres. No mesmo sentido, em 

Vancouver, verifica-se a criação de um método de seleção para cargos gerenciais que 

combina capacidade técnica com nomeação pelo órgão político dentre uma lista tríplice, 

privilegiando a isonomia e tecnicidade da gestão.  

(ii) Correção de disparidades, repartição de responsabilidades e critérios de rateio 

de custos. 

A correta divisão dos ônus e responsabilidade pelo suporte do sistema de 

governança consiste em um dos principais desafios da gestão metropolitana. Em relação 

a esse aspecto, destaca-se a: (1) a existência de um marco legal que aloque de forma 
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direta, clara e estável receitas previsíveis à gestão metropolitana, incentivos para a sua 

concretização e consequências para o descumprimento de obrigações por parte do estado 

e dos municípios; (2) a alocação de recursos decorrentes de arrecadação tributária do 

estado e dos municípios para o custeio do sistema, de forma equitativa; (3) a transferência 

de recursos federais e estaduais para grandes projetos de expansão e/ou melhoria do 

serviço; (4) a exploração de receitas próprias decorrentes de aplicações financeiras e ou 

taxas e tarifas a nível metropolitano; e (5) controles internos e externos (tais como 

existência de conselho fiscal, plano de negócios, orçamento e auditorias periódicas) como 

base para planejamento financeiro.  

(iii) Mecanismos de cooperação e coordenação intergovernamental e articulação 

dos interesses locais e metropolitanos. 

Os casos analisados apontam ao menos três caminhos para maior cooperação 

intergovernamental: (1) capacidade de combinar interesse local e metropolitano. No caso 

de Londres, isso ocorreu por meio do alinhamento entre planejamento local e 

metropolitano e do suporte da gestão metropolitana a projetos locais; (2) engajamento da 

população e dos setores produtivos, por meio de mecanismos formais e claros de 

transparência e participação (Londres e Vancouver); e (3) apoio dos governos central e 

estadual à gestão metropolitana. Esse apoio pode ser obtido por meio de estruturas 

metropolitanas de pressão aos governos superiores. Em outros casos, os níveis superiores 

de governo criam incentivos à cooperação, como disponibilização de recursos 

condicionados ao cumprimento de determinados requisitos.  

(iv) Autonomia gerencial e capacitação técnica 

Sobretudo na experiência internacional, verifica-se um esforço de capacitação 

técnica da gestão metropolitana e dos governos locais. Nesse aspecto, cabe destacar o 

papel que os governos central e estadual podem desempenhar, posto que dispõe de maior 

capacidade técnica e financeira, como regra.  

Os pontos acima serão retomados no Capítulo 6, de modo a formular as 

recomendações para aprimoramento da gestão da RMTC. 
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6. PROPOSTAS 

Em reposta ao quadro acima traçado, apresentaremos nossas recomendações para 

o aprimoramento da gestão metropolitana e fortalecimento da CMTC, tendo em vista o 

diagnóstico traçado, a literatura consultada e os estudos de caso realizados.   

As recomendações foram elaboradas adotando certas premissas.  

Primeiramente, considerando as limitações desta pesquisa, não foram propostas 

alterações ao modelo federalista brasileiro, conforme já mencionado. Em um cenário 

ideal, a redução dos entraves existentes à gestão do transporte coletivo na RMTC passaria 

por uma revisão do pacto federativo. A criação de um ente federativo metropolitano, por 

exemplo, como ocorreu na Grande Londres, poderia simplificar o custeio do sistema e as 

relações intergovernamentais, o que, contudo, não é possível sob a Constituição de 1988. 

Seria ainda possível cogitar a alteração do regime de repartição de competências e receitas 

ou mesmo a fusão de municípios de média e menor expressão para criar municípios mais 

uniformes com interesses mais alinhados. Mudanças desse perfil, contudo, envolveriam 

repensar a própria constituição e outras medidas demasiadamente complexas, que 

superam amplamente o escopo deste trabalho.  

Além disso, consideramos a manutenção da estrutura básica de governança já 

legalmente estabelecida na RMTC. Ao longo da pesquisa, foi aventada a possibilidade de 

unificação da CDTC e da CMTC em uma única instância metropolitana, a qual foi 

posteriormente descartada. 

A unificação entre CMTC e CDTC demandaria uma ampla revisão legal e 

institucional e não encontramos elementos que demonstrassem de forma inequívoca as 

vantagens da unificação. Como exposto, a literatura sobre o tema parece convergir no 

sentido de que não existe um modelo de governança e de gestão metropolitana ideal, posto 

que resultados satisfatórios são alcançados em metrópoles de diferentes modelos de 

governança. No capítulo 5, foi possível verificar que há casos de razoável êxito na gestão 

do transporte, nos quais existe uma separação entre instância de decisão política e esfera 

executiva, tal como na RMG.  

Por outro lado, é difícil prever como os entes federativos e demais stakeholders 

envolvidos (e.g. operadoras do sistema) reagiriam à ampla revisão do modelo existente e 

à unificação. Ademais, a incorporação da CDTC na CMTC poderia criar novos desafios 
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à gestão metropolitana, aumentando a interferência política nas deliberações da CMTC, 

considerando que a alta influência política hoje existente na CDTC poderia migrar para a 

empresa. Nesse cenário, o risco de decisões executivas e técnicas serem tomadas com 

base em reflexos nos eleitores e nas relações de poder, por exemplo, poderia impactar a 

manutenção da qualidade e sustentabilidade do sistema.  

Além disso, em todos os casos de sucesso analisados no capítulo 5, identificamos 

a existência de uma instância de planejamento das FPICs em nível metropolitano, o que 

parece fundamental para uma boa governança metropolitana. No caso da RMG, apesar 

do Codemetro ter em parte essa função, atualmente ele é pouco ativo e totalmente inerte 

em relação ao transporte. Assim, a extinção da CDTC, neste momento, poderia 

desestimular o planejamento estratégico de longo prazo, que deve ser ativamente 

exercido. 

Em sentido semelhante, a adoção de um consórcio como forma de reformar o 

modelo nos parece uma alternativa claramente superior a estrutura existente, com um 

conselho interfederativo e uma empresa coordenadora-gestora do sistema. De fato, 

conforme discutimos ao longo do presente trabalho, já há atualmente pouca cooperação 

interfederativa, de modo que a ampla revisão do modelo poderia gerar dificuldades 

adicionais na implementação, sobretudo se dependesse de iniciativa voluntária por parte 

dos municípios. 

Nesse contexto, optamos por manter a estrutura básica de governança existente, 

respeitando, assim, a dependência da trajetória, e propondo a partir dela alternativas que 

estimulem o aumento de cooperação entre os municípios e o aprimoramento da 

governança. Apesar de nossas sugestões manterem a complexidade do modelo, 

entendemos que esse pode ser o caminho, neste momento, para atingir os objetivos deste 

trabalho. No futuro, em um estágio de cooperação voluntária ativa e consolidada entre os 

entes, por exemplo, nada impede que o arranjo seja repensado e novamente aprimorado 

em busca de melhores resultados. 

Apesar de não existir um modelo único de governança metropolitana, tanto a 

literatura quanto as boas práticas analisadas revelam algumas características que são 

amplamente aplicadas em diversas RMs. 
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Nesse sentido, é positiva a existência de um marco legal claro, estabelecendo as 

bases de governança. Na RMTC, existe uma estrutura de governança instituída que 

alcançou alguma efetividade, o que não pode ser desconsiderado.160  

Além desse aspecto, a literatura elenca outras características comuns que ainda 

são incipientes na CTMC, dentre elas: regras e incentivos para a cooperação 

intergovernamental, mecanismos de rateio e financiamento das ações metropolitanas, 

bem como de compensação das assimetrias entre os entes federativos. 

Nesse contexto, foram identificados quatro objetivos centrais que podem 

contribuir para o fortalecimento da CMTC e, assim, da gestão metropolitana na RMTC: 

1) Criar um sistema de custeio da estrutura de governança metropolitana, sobretudo 

da CMTC, e do sistema, bem como de investimentos em transporte, alimentado 

por fontes de recursos previsíveis e estáveis; 

2) Assegurar a participação dos entes governamentais nas instâncias metropolitanas, 

corrigindo as disparidades existentes para tornar menos assimétrico o jogo de 

forças no processo decisório; 

3) Assegurar, de forma simultânea e proporcional à participação, a assunção das 

responsabilidades que essa participação implica, sobretudo em relação ao rateio 

de custos; 

4) Incentivar a cooperação intergovernamental e o engajamento efetivo dos 

municípios na gestão metropolitana. 

Para atingir os objetivos acima elencados propomos que o modelo atual de gestão 

metropolitana na RMTC seja ajustado, por meio de medidas que criem um Sistema de 

Governança do Transporte Público (SGTP). O SGTP estará assentado em três pilares:  

1) Financiamento da CMTC e do sistema de transporte coletivo, mediante 

mecanismos que assegurem à CMTC recursos financeiros mínimos necessários 

para o custeio sustentável da gestão metropolitana e do sistema de transporte;  

                                                 

160 Como demonstrado no Capítulo 3, a opção política pela gestão metropolitana do transporte 

coletivo já foi formalizada por meio de um marco legal, que criou a RMTC e instituiu uma estrutura de 

governança metropolitana dessa FPIC. Há razoável clareza em relação às FPICs e na divisão de 

competências entre CDTC e CMTC. No entanto, este marco pode ser aprimorado. Além disso, há sentido 

na gestão metropolitana do transporte coletivo de passageiros, dada a existência de uma rede integrada que 

provoca externalidades em todos os municípios da RMG e que demanda coordenação e cooperação entre 

eles para atender adequadamente as demandas dos cidadãos.  
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2) Capacidade institucional robusta da CMTC, mediante adequação de suas 

competências, para fortalece-la como órgão executivo; e constituição de uma 

estrutura e um corpo técnico adequados ao exercício pleno de suas atribuições;  

3) Sistema de gestão compartilhada e cooperação interfederativa, em que seja 

assegurada adequada representatividade e responsabilidade dos entes federativos 

e existam incentivos à cooperação e ao engajamento dos municípios na gestão 

metropolitana. 

Idealmente os três pilares devem ser implementados em conjunto, de forma 

coordenada, de modo a proporcionar benefícios sociais compatíveis com o esforço de 

reforma do modelo de governança e emprego de recursos públicos, tal qual proposto.  

No entanto, as medidas propostas, sobretudo aquelas envolvendo recursos 

financeiros e alterações de regras legais e contratuais podem encontrar resistência política 

ou limitações nos contratos de concessão vigentes.  

Mudanças dessa envergadura nem sempre são possíveis de se realizar de uma vez. 

Por isso, deve ser pensado um processo de transição, com etapas de implementação. 

Nesse sentido, as propostas a seguir incluem algumas medidas estruturais de longo 

prazo, que dependeriam de estudos mais robustos para serem executadas. Em especial, a 

criação de um fundo metropolitano da mobilidade e do alargamento do escopo da CDTC 

e CMTC, encampando outras formas de deslocamento e futuramente a mobilidade urbana 

como um todo. 

Por fim, apesar de o objeto do trabalho ser o fortalecimento da CMTC, algumas 

recomendações extrapolam a estrutura da empresa, abrangendo CDTC, CODEMETRO, 

municípios e Governo do Estado. Como a CMTC está inserida em sistema metropolitano 

que depende de cooperação entre estados e municípios, entendemos que as 

recomendações são relevantes para criar o contexto necessário ao fortalecimento da 

CMTC.  

Apresentaremos neste capítulo propostas e ações específicas para atingir cada um 

dos pilares do SGTP acima elencados, as quais encontram-se sintetizadas no quadro a 

seguir. 
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Quadro 8 - Síntese das recomendações 

Eixo / Pilar Propostas 

6.1. Financiamento da 

CMTC e do sistema de 

transporte coletivo da 

RMG 

6.1.1 Adequação do critério de rateio. 

6.1.2. Instituição de mecanismos que assegurem fontes de 

recursos mínimos para CMTC. 

6.1.3. Estabelecimento de um fundo de recursos para a 

gestão da RMTC, de modo a assegurar: (i) a 

sustentabilidade de longo prazo da CMTC; e (ii) 

posicionamento do valor da tarifa em patamar adequado à 

ampliação da participação modal dos modos coletivos 

6.2. Capacidade 

institucional da CMTC 

6.2.1. Reforma da LC 27 para adequar as competências 

legais da CMTC 

6.2.2. Retomada pela CMTC de atividades estratégicas 

transferidas às operadoras do sistema, após o término do 

prazo regular das concessões vigentes 

6.2.3. Reforma administrativa da CMTC 

6.3. Cooperação 

interfederativa e gestão 

compartilhada do 

transporte na RMTC 

6.3.1. Reforma da LC 27 para adequar as competências 

legais da CDTC 

6.3.2. Reforma da estrutura e governança interna da CDTC 

6.3.3. Criação de incentivos à cooperação 

Fonte: Elaboração Própria 

6.1. FINANCIAMENTO DA CMTC E DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLETIVO DA RMG 

Conforme apontado no início deste capítulo, foi verificado que, atualmente, a 

CMTC dispõe de recursos escassos e que os municípios e o estado não dividem 

corretamente o ônus da gestão metropolitana.  

Para ampliar a capacidade financeira da CMTC, recomendamos a criação de 

mecanismos que possibilitem um rateio justo de custos pelos municípios e estado e que 

assegurem à CMTC uma quantidade de recurso adequada para: (i) manter uma estrutura 

administrativa robusta para exercer plenamente suas funções de planejamento e regulação 

do sistema (em outras palavras, garanta a capacidade financeira e previsibilidade 

orçamentária necessárias ao exercício de suas funções); e (ii) garantir um nível tarifário 

adequado, que estimule a utilização do transporte coletivo e a paulatina elevação da sua 

participação na divisão modal da metrópole.  

Para atingir tais objetivos, foram formuladas as propostas apresentadas a seguir. 
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6.1.1. Adequação do critério de rateio 

Conforme estabelecido na LC 27, os municípios deveriam contribuir na 

manutenção da CMTC de acordo com a população de cada um, medida pelo IBGE. O 

critério populacional, se por um lado se justifica por indicar a representatividade de cada 

município na RMG e por servir, ainda que com distorções161, de proxy do número de 

viagens no transporte coletivo realizadas por residentes de cada município, por outro 

ignora a real capacidade que cada ente tem para contribuir com o funcionamento da 

CMTC. 

De fato, existe uma correlação muito alta entre população e o orçamento que cada 

município possui162, de forma que a princípio o critério atual poderia ser adequado 

também com relação à capacidade de contribuição dos municípios. 

Contudo, entendemos que esse mecanismo, bem como o fato de a CMTC haver 

sido criada por Goiânia, por meio de lei municipal já mencionada anteriormente, 

desestimulam os municípios a contribuírem com sua parte para a manutenção da CMTC.  

Em especial municípios que cresceram de forma mais acelerada na fronteira com 

o município polo, tendem a apresentar uma capacidade financeira inferior frente às suas 

demandas sociais, em comparação àqueles que possuem uma dinâmica econômica e 

social menos dependente dos municípios vizinhos. Essa disparidade de capacidade 

financeira pode ser observada no gráfico abaixo, que expõe as despesas orçamentárias 

liquidadas per capita por cada município da RMG no ano de 2016. 

 

 

                                                 

161 Os determinantes da demanda por transporte, particularmente entre dois municípios distintos, 

incluindo-se aí os movimentos pendulares, são muito mais complexos de serem avaliados. Uma adequada 

estimativa do fluxo de passageiros de e em cada município deveria levar em conta entre outros fatores a 

atividade econômica local e a dinâmica regional, disponibilidade de empregos e mão de obra em cada 

região, polos de atração de viagens (tais como centros de entretenimento, convenções, hospitais, etc.), 

outros modos de transporte disponíveis, oferta de viagens e qualidade do transporte coletivo, entre muitos 

outros. A população absoluta serve como medida aproximada do montante total de viagens realizado por 

habitantes de um determinado município, ainda que com as dificuldades apontadas anteriormente. 

162 99% de correlação no caso dos municípios da RMG no ano de 2016, segundo cálculos próprios 

a partir de dados da STN e do IBGE. 
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Figura 14 - Despesas orçamentárias liquidadas per capita dos municípios da RMG no 

ano de 2016 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do STN/Siconfi/Finbra e IBGE 

Como podemos observar, dois dos principais municípios da RMG, Aparecida de 

Goiânia (2º maior em população e orçamento) e Trindade (3º maior em população e 4º 

maior em orçamento), são justamente os dois com o menor orçamento per capita da 

região. Isso significa que ambos possuem menos recursos disponíveis per capita para 

cumprir todas as suas obrigações, inclusive com respeito ao transporte coletivo. Isso 

provavelmente se explica pelo fato desses municípios terem crescido em virtude do 

transbordamento da periferia de Goiânia, o que confere um caráter de cidade dormitório 

a parcela significativa da sua área urbanizada. 

Para corrigir esse tipo de disparidade, recomendamos a criação de mecanismo 

claro de rateio da gestão metropolitana, compatível com a capacidade fiscal e população 

dos municípios, por meio da inclusão de previsão legal na LC 27 de que cada município 

deve destinar parcela de suas receitas à gestão metropolitana, calculada de forma 

proporcional à sua capacidade orçamentária. 

Contudo é importante observar que se por um lado isso cria uma distribuição mais 

justa com relação à capacidade orçamentária de cada ente, por outro nos afastamos um 

pouco da proporcionalidade ao uso do serviço e à representatividade da população de 

cada município. Assim, alternativamente ao critério mencionado anteriormente, 

poderíamos adotar uma ponderação por população (A) e orçamento (B), por exemplo com 
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peso de 50% para cada critério (C). Na tabela a seguir apresentamos as três formas de 

cálculo com os respectivos resultados em termos do rateio entre os municípios. 

A participação do Governo do Estado, que pelas regras atuais seria de até 25% do 

capital da CMTC, poderia ser mantida da forma como está na lei, ou alternativamente ser 

restrita às garantias previstas no item 6.1.4, aos investimentos de grande porte no 

transporte coletivo e ao custeio do sistema (compensações tarifárias, custeio de terminais, 

bem como gratuidades e descontos previstos em lei). Da parcela que couber aos 

municípios, teríamos a seguinte distribuição em cada cenário proposto, considerando 

como 100% o valor anual necessário para a manutenção do transporte coletivo na RMG 

que advirá de recursos dos municípios: 

Quadro 9 - Proposta de alternativas para o rateio do custeio da CMTC e TC por parte 

dos Municípios da RMG 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Independente da alternativa escolhida, é fundamental que haja uma atualização 

periódica dos percentuais acima de forma que o critério de rateio acompanhe de certa 

forma a dinâmica de transformação urbana. Os valores apresentados anteriormente, a 

princípio serviriam não somente para garantir aportes na CMTC, e suportar eventuais 

necessidades de caixa e pequenos investimentos dela, mas também, para custear o 

sistema, conforme exposto no início do presente capítulo. Contudo, o custeio do sistema, 

ou seja, a definição e o rateio de uma eventual compensação tarifária ou subsídio à tarifa 

Município A - Por população
B - Por 

orçamento

C - Ponderado 

(50/50)

Municípios da RMG 100.0% 100.0% 100.0%

Abadia de Goiás 0.3% 0.5% 0.4%

Aparecida de Goiânia 22.1% 15.2% 18.6%

Aragoiânia 0.4% 0.4% 0.4%

Bela Vista de Goiás 1.2% 1.1% 1.2%

Bonfinópolis 0.4% 0.3% 0.3%

Brazabrantes 0.1% 0.2% 0.2%

Caldazinha 0.2% 0.2% 0.2%

Caturaí 0.2% 0.2% 0.2%

Goianápolis 0.5% 0.4% 0.5%

Goiânia 60.0% 67.1% 63.6%

Goianira 1.7% 1.5% 1.6%

Guapó 0.6% 0.5% 0.6%

Hidrolândia 0.8% 0.8% 0.8%

Nerópolis 1.2% 1.6% 1.4%

Nova Veneza 0.4% 0.3% 0.4%

Sta Bárbara de Goiás 0.3% 0.3% 0.3%

Sto Antônio de Goiás 0.2% 0.3% 0.3%

Senador Canedo 4.3% 5.8% 5.1%

Terezópolis de Goiás 0.3% 0.3% 0.3%

Trindade 4.9% 2.9% 3.9%



166 

 

de ônibus, é um tema que foge ao escopo do presente trabalho, e, portanto, demandaria 

uma avaliação específica. 

Para evitar flutuações muito grandes e permitir um planejamento melhor por parte 

de cada ente, poderiam ser adotadas medidas de suavização das alterações dos valores de 

rateio. A avaliação anual do critério de rateio vigente para um determinado ano poderia 

por exemplo considerar não somente o orçamento executado no ano anterior, mas uma 

média móvel dos últimos três anos, por exemplo. Com relação à referência orçamentária, 

poderia ser usada a arrecadação total ou despesas liquidadas de cada município nos anos 

anteriores, tomando somente o cuidado de excluir eventos esporádicos, como por 

exemplo grandes investimentos realizados com recursos de transferências voluntárias do 

Governo Federal. 

Outra alternativa de rateio dos custos da CMTC e do TC, poderia ser um modelo 

similar ao adotado na Região Metropolitana de Recife em que a instância metropolitana 

executiva tem competência para a estrutura orçamentária e critérios de fixação de rateio 

(inclusive para fixação de valores de aportes municipais para implantação das ações 

deliberadas no CDM). Nesse caso, além de população, também é considerada a renda per 

capita de cada município, mecanismo que é revisto periodicamente. De todo modo, essa 

medida dependerá da compatibilização de instrumentos de orçamento municipal, estadual 

e metropolitano e, portanto, está mais vinculada ao desenvolvido no item 6.1.3. 

Conforme vimos anteriormente, a CMTC até o momento só recebeu o aporte do 

Município de Goiânia, mesmo havendo autorização tanto no Governo do Estado quanto, 

por exemplo, no Município de Aparecida de Goiânia, para que realizem aportes. Ao 

propor um novo mecanismo de rateio do custeio do transporte coletivo na CMTC não 

estamos tentando resolver esse problema, que será tratado no item 6.1.2. Contudo, 

entendemos que um mecanismo mais justo também tende a estimular a contribuição por 

parte dos municípios. 

6.1.2. Instituição de mecanismos que assegurem fontes de recursos mínimos 

para CMTC 

Para que a CMTC possa exercer adequadamente suas funções, é indispensável 

que ela detenha recursos financeiros para custeio de sua estrutura administrativa, 

incluindo corpo técnico adequado. Esses recursos devem ser compatíveis com o 

orçamento previsto para a CMTC e, idealmente, serem previsíveis e contínuos. Em outras 



167 

 

palavras, é preciso garantir que a CMTC receba um volume mínimo de recursos de 

maneira perene, mesmo em caso de desalinhamento político entre os entes federativos ou 

da falta de transferência de recursos à RMTC por parte dos municípios.  

Apresentaremos a seguir um conjunto de medidas que, se implementadas 

simultaneamente, podem contribuir para ampliar a capacidade e sustentabilidade 

financeira da CMTC, tendo em vista os objetivos acima expostos. 

Cabe destacar que parte delas dependem de compatibilização com as leis 

orçamentárias estadual e municipal, o que deverá ser observado. 

Estabelecimento de um orçamento mínimo anual 

Para que a CMTC possa planejar e executar suas ações, recomenda-se que a 

CMTC estabeleça anualmente um valor mínimo de recursos financeiros a receber.  

Esse valor ou orçamento mínimo deverá ser fixado no orçamento anual elaborado 

pela diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração e calculado de acordo com os 

compromissos e obrigações da empresa para o exercício.  

Uma alternativa para atribuir maior legitimidade a esse valor é vinculá-lo à 

assunção de metas de desempenho pela CMTC, por meio da assinatura de um 

Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), nos moldes adotados no município de 

São Paulo. 

O CDI é utilizado para gerir o emprego de recursos da Administração Indireta. 

Nele são previstos: planejamento estratégico, metas de resultado econômico, resultado 

financeiro, despesas de pessoal e investimentos; indicadores de qualidade na prestação de 

atividades de interesse público e ações voltadas ao aumento da produtividade; e adoção 

de instrumentos de governança corporativa e desenvolvimento sustentável.   

Ao final de cada exercício, é feita a avaliação de resultados e é possível quantificar 

o percentual de metas atingido. No caso da CMTC, a avaliação poderia ser desempenhada 

pela própria CDTC ou mesmo o estado, por meio da AGR (agência reguladora estadual). 

Em síntese, propõe-se: a fixação pela CMTC de orçamento mínimo anual, 

vinculado à assunção de metas de desempenho, que serão avaliadas pela CDTC ou AGR 

ao final de cada exercício.  
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Integralização do capital social da CMTC 

Um passo relevante para ampliar a capacidade financeira da CMTC é a 

integralização do seu capital social pelos municípios e estado. Além de tornar a CMTC 

mais robusta, a integralização do capital ajudará a ampliar a efetiva participação dos 

demais municípios na gestão da RMTC. Até o momento, apenas Goiânia integralizou 

efetivamente cerca de R$ 750 mil reais na empresa. 

Atualmente, a LC 27 prevê (art. 9º, § 1º) que cada município pode participar do 

capital da CMTC de forma proporcional à sua população absoluta, assegurada a liderança 

de Goiânia, como exposto no Capítulo 3.  

Como demonstrado no Capítulo 2, esse critério não é o mais adequado, pois é 

insuficiente para assegurar a redução de disparidades entre municípios no processo 

decisório. Assim, propõe-se que a LC 27 seja alterada, passando a adotar o mesmo critério 

de rateio apresentado no item 6.1.1 para definir os percentuais de participação e 

obrigações de aporte na empresa.  

Além de recursos orçamentários, usualmente escassos, a integralização do capital 

pode ser feita por outros ativos, observadas as restrições legais e regulatórias. Alternativas 

interessantes são o aporte de bens (imóveis) sem uso específico (dominicais) pelos 

municípios e estado na CMTC. Posteriormente, os imóveis podem ser alienados ou 

explorados economicamente pela CMTC, como forma de capitalização. Outra opção é o 

aporte ou a cessão de direitos de crédito de titularidade dos entes federados à CMTC, 

como ações e dividendos de empresas estatais, direitos minerários e direitos de crédito, 

que formem um fluxo constante de recebíveis para a empresa. 

A utilização de ativos pode ser interessante por permitir que municípios com 

menor capacidade fiscal e orçamentária adquiram participação ativa na CMTC. Além 

disso, a CMTC pode direcionar tais imóveis para a expansão da infraestrutura de 

transporte, por exemplo para a instalação de novos terminais de integração.  

Em síntese, propõe-se: a alteração da LC 27 para prever um novo critério de 

participação da CMTC e a possibilidade de sua integralização com recursos 

orçamentários, bens e direitos, nos termos da lei.  
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Adequação da Parcela do Poder Concedente - PPC 

Como exposto, atualmente, os recursos da CMTC derivam de transferências 

mensais feitas pelas concessionárias do sistema, no valor de 1% da receita tarifária bruta 

mensalmente arrecada (denominada PPC). 

Há uma discussão doutrinária acerca da pertinência de atribuir ao usuário o custo 

da gestão pública, sendo que uma parcela da literatura sustenta que a gestão deve ser 

suportada por recursos decorrentes de arrecadação tributária. Contudo, entendemos que 

diante da fragilidade orçamentária já enfrentada pela CMTC, a recomendação de 

extinguir sua única receita seria temerária e contrária aos objetivos que nortearam a 

pesquisa. Isso não impede, contudo, que a discussão seja retomada, caso a CMTC passe 

a deter outras fontes robustas de receita compatíveis com suas funções. 

Em todo caso, a PPC pode ser uma relevante fonte de receita da CMTC, 

particularmente quando discutimos a importância de uma maior diversificação dos 

recursos disponíveis para a companhia, conforme detalhado na seção 6.1.3.  

Temporariamente, enquanto outras medidas de longo prazo não são 

implementadas e enquanto os municípios e o Governo do Estado não se responsabilizam 

por integralizar a parcela de capital que lhes cabe na CMTC, entendemos que a PPC 

poderia ser majorada para 2%, conforme estabelecido em várias deliberações antigas da 

CDTC. Contudo, para que ela seja de fato efetivada, é necessário aditivar os contratos de 

concessão vigentes que estabelecem atualmente um repasse de 1% à CMTC.  

Ressalva-se apenas que as concessionárias detêm direito legal à compensação por 

alterações por iniciativa do poder público que reduzam o volume de receitas ou imponham 

ônus adicionais à execução do contrato, o que deverá ser analisado e respeitado. Caso 

haja desequilíbrio, a CDTC poderá escolher o mecanismo de compensação, adotando, por 

exemplo, a revisão tarifária ou a extensão do prazo contratual como forma de compensar 

as concessionárias. 

Em síntese, propõe-se: a alteração dos contratos de concessão vigentes para tornar 

o valor da PPC variável, podendo ser definido pela CMTC de acordo com suas 

necessidades, mas sempre respeitando o equilíbrio contratual. 
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Mecanismos de garantia de destinação de recursos por parte dos entes 

Além de estabelecer regras claras de rateio, recomenda-se que sejam criados 

mecanismos de incentivos positivos e negativos aos municípios para que cumpram com 

a obrigação de destinar recursos à RMTC, bem como de garantia em caso de 

inadimplência. O objetivo é mitigar o risco de que, mesmo diante de um marco legal claro 

e um critério justo de rateio, os municípios continuem a não contribuir para a gestão 

metropolitana, mantendo as distorções apontadas no Capítulo 2. 

Assim, propõe-se as seguintes iniciativas, as quais deverão ser incluídas na LC 

27: 

1) Incentivos fiscais e linhas de financiamento condicionais para municípios 

adimplentes.  

Como demonstram o caso de Vancouver e Londres, os governos estadual e central 

podem ter um papel importante em incentivar o fortalecimento da governança 

metropolitana. Isso pode se dar por meio da vinculação entre engajamento dos municípios 

no planejamento e gestão metropolitana e disponibilização de incentivos e crédito para 

projetos locais associados ao transporte (os quais podem incluir outras FPICs, como 

habitação social e uso do solo, por exemplo). 

Partindo de tais experiências, recomenda-se que seja incluído na LC 27 o 

compromisso do estado de implementar políticas de incentivos fiscais e linhas de 

financiamento com condições especiais para investimentos em municípios que se 

mantiverem adimplentes em relação à integralização de capital da CMTC e rateio de 

custos da gestão metropolitana. No cenário ideal, a União também poderia exercer esse 

papel. Em síntese, em troca da participação da governança da RM, o município pode se 

tornar elegível a receber recursos diretos ou indiretos que propiciem um maior 

desenvolvimento econômico e, dessa forma, aumentem a arrecadação tanto do município 

quanto do próprio governo estadual.  

2) Suspensão de transferências voluntárias do estado para municípios 

inadimplentes.  

Além de incentivos positivos, podem ser criados mecanismos que desestimulem 

os municípios a inadimplir suas obrigações. Assim, recomenda-se que seja incluída na 

LC 27 a previsão de que, caso os municípios não cumpram com suas obrigações de rateio, 
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o estado poderá suspender automaticamente as transferências voluntárias a ele devidas. 

Esse mecanismo está previsto na RMR (Recife) e é bastante interessante, por criar uma 

consequência direta e forte para a inadimplência.  

3) Garantia do Governo do Estado.  

Idealmente, as demais medidas propostas neste capítulo deveriam ser suficientes 

para que os municípios cumpram com suas obrigações relativas à RMTC. Não obstante, 

como exposto no diagnóstico, há uma grande disparidade de capacidade fiscal, população 

e força política entre os municípios da RMTC. Com efeito, é preciso considerar o risco 

de que os municípios permaneçam ou voltem a ficar inadimplentes, sobretudo os menos 

desenvolvidos. Nesse cenário, é preciso assegurar que a CMTC continue a ter capacidade 

de gestão do transporte, posto que este é um serviço essencial à população metropolitana. 

Assim, recomenda-se que a LC 27 seja alterada para prever que o Governo do Estado será 

subsidiariamente responsável pela obrigação de repasse de recursos dos municípios à 

CMTC, em valor de até 1 ponto percentual por município do orçamento mínimo da 

CMTC, totalizando até 20% do total de repasses para o exercício (no cenário de todos os 

municípios ficarem inadimplentes). Deverá ser previsto um prazo adequado para que o 

estado transfira tais recursos à CMTC. 

Com relação a esse último mecanismo dependendo do critério de rateio escolhido 

entre os municípios e o Governo do Estado, poderíamos assumir ele como um mecanismo 

automático, ou seja, o Governo do Estado contribui com até 1 ponto percentual por 

município, limitada à obrigação daquele município, ou então de fato como uma garantia 

prestada pelo Governo do Estado, limitada a 1 ponto percentual. A diferença fundamental 

entre um mecanismo e outro, é se a contribuição do estado se dá antes ou depois dos dois 

mecanismos descritos anteriormente (incentivo e desincentivo). 

Assumindo o critério de rateio "ponderado" descrito no item 6.1.1., teríamos que 

a garantia proposta no presente item seria suficiente para cobrir integralmente os aportes 

de 13 dos 20 municípios da RMG. Ou seja, todos os municípios menores, com menor 

capacidade de arrecadação e menor população estariam cobertos integralmente pelo 

Governo do Estado. Se o valor da garantia (ou aporte do Estado no lugar dos municípios 

menores) fosse expandida para 2 pontos percentuais, somente os 4 maiores municípios 

(Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade) não estariam integralmente 

cobertos pelo estado. 
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4) Garantia subsidiária dos municípios, de forma solidária.  

Em sentido semelhante, a LC 27 deverá prever que, caso o estado não realize o 

aporte de recursos no prazo previsto, os municípios da RMG se tornarão solidariamente 

responsáveis por adimplir a obrigação. Este mecanismo funcionará como uma garantia 

de segundo nível à CMTC de que os aportes serão realizados, podendo a CMTC ir atrás 

dos garantidores para receber os repasses.  

6.1.3. Estabelecimento de um fundo de recursos para a gestão da RMTC 

Com base na revisão de literatura e análise de benchmarking, é possível afirmar 

que a sustentabilidade da gestão metropolitana de longo prazo depende, em alguma 

medida, da destinação de recursos robustos de fontes variadas à gestão das FPICs.  

No caso de Vancouver e de Londres, as fontes de recurso para gestão 

metropolitana, inclusive do transporte, são bastante variadas, incluindo tributos, taxas e 

multas, receita tarifária, receita de projetos associados ao transporte, tal como locação de 

espaços e publicidade, transferências dos governos superiores, doações e rendimentos 

financeiros.  

Esse cenário é altamente contrastante com o da CMTC, cujo único recurso provem 

da tarifa, controlada por empresas privadas. Ainda que sejam adotadas as medidas 

propostas neste item 6.1, a receita destinada à RMTC dependerá de terceiros para se 

concretizar – transferências pelos municípios e estado e repasse de tarifa pelas 

concessionárias, cujo montante varia em razão da demanda. 

Para mitigar tal risco, como uma medida de longo prazo, poderia ser formado um 

verdadeiro fundo de recursos metropolitanos, que permitisse tanto o custeio da CTMC e 

do sistema de transporte, bem como manutenção de uma tarifa adequada à política de 

mobilidade. 

Esse fundo poderia servir, igualmente, para receber recursos específicos para 

realização de grandes investimentos de melhoria e expansão de infraestrutura, que 

usualmente decorrem de transferências específicas negociadas por projeto. Na 

experiência analisada, são usadas fontes como transferências estaduais ou federais, 

financiamentos privados e contratos de longo prazo (concessão e PPP). No apêndice D 

detalhamos como esse fundo de recursos poderia ser estruturado. 
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Vinculação de receitas ao fundo, por meio da criação e destinação de tributos, 

transferências voluntárias e outras fontes 

Uma vez estruturado o fundo, seria preciso que os municípios e estado adotassem 

as medidas necessárias para atribuir receitas diretamente ao fundo.  

A literatura aponta que uma fonte possível e recomendada de recursos seria a 

criação de tributos e outras receitas arrecadadas diretamente à gestão 

metropolitana do transporte público.  

Apesar de custosa, entende-se que essa medida é necessária. Existe hoje uma 

disfunção do sistema metropolitano, em que uma série de funções são atribuídas ao poder 

público, mais especificamente, à CDTC e CMTC, sem que haja a destinação de receitas 

correspondentes para custear essa função. O fortalecimento da gestão metropolitana 

perpassa por uma mudança estrutural, que corrija essa disparidade e implemente um 

sistema sustentável, com reciprocidade entre custos de gestão e orçamento para a gestão.  

A criação de novos tributos e/ou a destinação de parte dos tributos existentes para 

financiar o transporte coletivo se legitima na medida em que implique em benefícios 

sociais, econômicos e ambientais associados ao aumento da participação modal do 

transporte coletivo, em detrimento do individual motorizado, que depende de fatores 

como valor da tarifa, capacidade e qualidade do serviço de transporte coletivo.  

Nesse sentido, uma alternativa interessante é a criação de tributos sobre outros 

modos de transporte, como meio de custear o sistema de transporte coletivo e favorecer 

a modicidade tarifaria. Sobretudo nas curtas distâncias em que a tarifa possui maior 

rentabilidade, o incentivo ao uso do transporte coletivo é recomendável, por aumentar a 

viabilidade do sistema tarifário como um todo. A própria lei que institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012) 

prevê em seu art. 23 que os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos 

de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana “a aplicação de tributos sobre 

modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a 

desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a 

receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público 

coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa 

de transporte público, na forma da lei”.  
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Nas experiências internacionais analisadas, os tributos vinculados abrangem não 

apenas tributos relacionados a transporte, como também estacionamento, combustíveis, 

trânsito e até propriedades.  

A criação de novos tributos ou mesmo a vinculação de tributos já existentes não 

é uma tarefa simples. Os tributos precisam ser criados por lei, dentro das matérias 

autorizadas na Constituição, respeitando também um prazo mínimo para o início da 

vigência. Como a RM e seus organismos não tem autonomia federativa, os tributos de 

financiamento precisariam ser instituídos pelo estado ou, na maior parte dos casos, pelos 

municípios conforme a repartição de competência prevista na Constituição Federal e 

Estadual163. Nesse sentido, deveria ser pensado um sistema para distribuir as 

responsabilidades de criação e arrecadação desses tributos dentre os municípios.  

Idealmente, os tributos deveriam ser criados com a finalidade exclusiva de custear 

o sistema de transporte metropolitano, evitando o uso dos recursos para outras agendas 

municipais. No entanto, alguns tributos não podem ser vinculados a finalidades 

específicas, como é o caso dos impostos.164 Podem ser objeto de vinculação receitas 

provenientes de taxas, inclusive de fiscalização, contribuições de melhoria, contribuições 

sociais, empréstimos compulsórios, multas de trânsito e preços públicos. Nesses casos, a 

lei municipal ou estadual deverá prever que o referido recurso será destinado 

exclusivamente à gestão metropolitana do transporte, por meio de depósito direto ao 

fundo.  

As implementações de mudanças dessa ordem tendem a encontrar resistência 

social e política, justamente porque os benefícios decorrentes são difusos e verificados no 

médio e longo prazo e o impacto fiscal é imediato e, em alguns casos focalizado (como 

nas contribuições de melhoria, por exemplo). Isso tende a gerar uma percepção de que as 

medidas trazem apenas ônus ou perdas à população. Para enfrentar o problema, a 

                                                 

163 Ao Estado de Goiás compete estabelecer impostos sobre transporte interestadual e 

intermunicipal e sobre a propriedade de veículos automotores (Art. 107, IV da Constituição do Estado de 

Goiás). Aos municípios, cabe legislar sobre impostos de propriedade urbana e serviços e regular o trânsito 

nas vias urbanas e estradas, podendo arrecadar multas decorrentes de infrações e preços públicos pelo 

estacionamento em vias e terrenos públicos (e.g. zona azul) (Art. 89 da Constituição de Goiás). 

164 A Constituição Federal, em seu art. 167, IV, veda a vinculação de receitas de impostos (espécie 

de tributos) a destinação específica, tais como fundo, órgão ou despesa (STF - RE: 183906 SP, Relator: 

MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/09/1997, Tribunal Pleno). 
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implementação dos tributos deve contar com ampla participação social e com uma grande 

campanha informativa acerca dos benefícios da medida.  

A análise e identificação dos procedimentos e medidas necessárias à estruturação 

do novo sistema fiscal depende de estudos mais amplos, que superam o escopo desta 

pesquisa. Neste trabalho, nos cabe apontar a existência do problema e a necessidade de 

realização de estudos, que analisem o impacto e os limites à criação de novos tributos e 

estruturem uma solução definitiva.  

Além das receitas vinculáveis já mencionadas, é possível também considerar a 

possibilidade de criação de receitas da própria CMTC. Isso pode se dar por meio da 

exploração e venda de ativos, rendimentos financeiros, e, ainda, o estabelecimento de 

novas outorgas, repasses ou tarifas sobre outros serviços de transporte. 

6.2. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA CMTC 

Entendemos que a ampliação da capacidade da CMTC passa não somente por ela 

ter mais recursos financeiros e contar com a participação mais ativa de seus acionistas, 

mas também por readequar a suas competências e funções para que seja de fato 

responsável pelo planejamento e gestão do transporte coletivo. Ademais, é fundamental 

considerar o papel técnico da companhia, bem como sua atuação como poder concedente 

do SIT-RMTC. 

Nos parece que a separação adequada de atribuições é aquela que divida 

claramente os papéis dos entes federados membros, CDTC, CMTC, operadores privados, 

entre outros stakeholders do transporte coletivo. Assim, utilizando a divisão proposta por 

Vuchic (2005: 469) já discutida anteriormente, e considerando a trajetória e as 

particularidades tanto da RMG, quanto da RMTC, sugerimos que a CMTC assuma 

plenamente as funções relacionadas com o planejamento de curto prazo e com a regulação 

do sistema. 

Isso implica entre outras coisas em: i) uma mudança na divisão de competências 

entre CDTC e CMTC; ii) na adequação da divisão de atividades e papéis entre a CMTC 

e os operadores privados; e parcialmente como consequência desses dois, mas também 

para solucionar outros problemas detectados durante o diagnóstico do caso iii) 

reestruturar e ampliar a capacidade técnica e de gestão da companhia, dando mais clareza 

da estrutura interna e adequação às melhores práticas de gestão pública. 
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Ou seja, as recomendações que detalharemos a seguir buscam ampliar a 

capacidade técnica e gerencial da CMTC para permitir o exercício pleno de suas 

atribuições previstas em lei e nos contratos de concessão. Parte das recomendações 

propostas depende de elaboração prévia de estudo que dimensione a necessidade de 

recursos técnicos, operacionais e financeiros para execução das funções da CMTC, que 

devem ser elaborados em momento prévio à reestruturação. 

6.2.1. Reforma da LC 27 para adequar as competências legais da CMTC  

No lugar de extinguir a CDTC, optamos por propor que sejam ajustadas as suas 

competências legais, atribuindo à CMTC todas as atividades de cunho eminentemente 

técnico e executivo, mediante alteração da LC 27 (art. 7º).  

Em especial, devem ser transferidas à CMTC as seguintes competências: 

1) Implementar reajustes tarifários (isto é, correção da tarifa pela inflação). A 

implantação de reajuste tarifário é prevista contratualmente como um direito das 

concessionárias a ser implementada de forma automática, mediante aplicação de 

uma fórmula prevista nos contratos. Logo, a rigor, não se trata de decisão política, 

mas de cumprimento de contrato pela CMTC165. Entendemos que os reajustes têm 

acompanhado os índices estabelecidos em contrato, contudo com alterações 

extemporâneas. Assim, transferir essa função técnica para a CMTC pode dar mais 

celeridade, garantindo uma previsibilidade e o equilíbrio econômico-financeiro 

do sistema. 

2) Deliberar sobre gerenciamento, controle e fiscalização dos serviços e da 

infraestrutura de transporte, atividade executiva típica. A competência da CDTC 

deve se restringir a fixar diretrizes para tanto, caso necessário. 

3) Decidir em última instância sobre as matérias de sua competência. A CDTC 

apenas deve ter o poder de confirmar ou desconstituir deliberações da CMTC 

quando a CMTC extrapolar suas funções ou quando se tratar de assunto de escopo 

                                                 

165 É preciso ressalvar que existem casos no Brasil em que o reajuste tarifário de concessões foi 

suspenso por razões políticas, como ocorreu no Estado de São Paulo, por meio de deliberação da Agência 

Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP em meio às manifestações populares contra 

o aumento de tarifas de transporte em 2013 e 2014. De todo modo, ainda que seja necessário tomar uma 

medida dessa natureza em algum momento, entende-se que, tal como ocorreu no caso do Estado de São 

Paulo, essa decisão deve se dar por meio do órgão técnico (naquele caso, a agência reguladora estadual), 

que tenha capacidade de avaliar o impacto da medida. 
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substancialmente político. Prever a possibilidade de ampla revisão de todas as 

matérias pela CDTC acaba por transferir a ela, em verdade, o poder de deliberação 

final sobre as funções exercidas pela CMTC. 

Além disso, as competências legais da CMTC devem ser adequadas para prever 

de forma mais ampla sua responsabilidade pelo planejamento do transporte coletivo e, 

idealmente, da mobilidade na RMG, sujeito à homologação da CDTC para ações 

estratégicas. 

A CMTC deve ser responsável pela elaboração de estudos como o plano de 

mobilidade, planos operacionais de transporte coletivo, pesquisas OD e projetos de novos 

equipamentos (corredores, terminais etc.).  

A CMTC deve ter ao menos participação ampla no planejamento de projetos de 

eixos de outros modos coletivos de competência do Estado de Goiás, como metrô leve - 

VLT, metrô, etc., de modo que possa ser assegurada a integração desses modais com a 

RMTC e para que o restante da rede seja reorganizada em função da implementação dos 

novos eixos. Mesmo enquanto a CMTC não tiver competência sobre os demais 

componentes da mobilidade urbana, a companhia deve ser envolvida nos processos de 

planejamento e projetos ligados ao trânsito e à mobilidade não motorizada. Em relação a 

essa última, recomendamos a encampação o mais rápido possível, pois por ser um 

segmento geralmente abandonado na administração pública a incorporação não deve 

causar a mesma resistência que deve ocorrer por parte dos órgãos municipais de trânsito. 

6.2.2. Retomada pela CMTC de atividades estratégicas transferidas às 

operadoras do sistema  

Como segunda proposta no presente eixo, sugerimos a retomada pela CMTC, ao 

fim das concessões vigentes ou no momento de sua renovação, de determinadas 

atividades estratégicas, centrais para uma adequada regulação do serviço e da 

infraestrutura de transporte. Alternativamente, tal retomada poderia ser também realizada 

por meio de aditamento dos contratos existentes, o que deveria ocorrer somente se a 

CMTC tiver plenas condições de assumir as funções hoje exercidas adequadamente pelos 

operadores privados, SET e RedeMob. 
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Tais funções, apesar de serem de competência da CMTC (conforme LC 27 e 

Regulamento Operacional da RMTC), foram transferidas às empresas privadas, 

sobretudo aquelas alocadas à SET por meio de contratos e acordos posteriores. 

A transferência das atividades de gestão do sistema, gestão de curto prazo, 

operação do sistema de validação de passagens, cobrança dos usuários, liquidação dos 

valores recebidos pelo sistema e rateio dos valores entre as concessionárias e CMTC, 

ademais da operação dos terminais e da frota, representam uma concentração vertical que 

dota as concessionárias de poder de mercado desproporcional e ajuda a esvaziar as 

funções e a capacidade de gestão e regulação por parte da CMTC. 

Essa proposta está em linha com os casos nacionais e internacionais analisados, 

nos quais se verifica que uma maior presença das instâncias metropolitanas na gestão de 

tais atividades, como no caso de Vancouver, Londres, e até mesmo em Curitiba. 

São competências que entendemos que devem ser retomadas pela CMTC:  

1) Gestão, acesso e controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, isto é, das tarifas 

arrecadas na prestação do serviço de transporte e do controle do número de 

passageiros; 

2) Distribuição das receitas proporcionais a cada operador de acordo com o número 

de passageiros transportados; 

3) Planejamento de médio prazo, incluindo a elaboração de planos operacionais, 

reorganização da rede e das linhas; e 

4) Elaboração de estudos técnicos para instrumentar as deliberações da CTDC sobre 

política de mobilidade (política tarifária, tributação, expansão, etc...). 

Isso não significa que todas essas atividades devam ser diretamente executadas 

pela CMTC. No caso da bilhetagem por exemplo, a CMTC poderia abrir uma Sociedade 

de Propósito Específico (SPE) para executar essas atividades, ou até realizar a concessão 

dessas competências a um operador privado. A retomada das atividades que detalhamos 

anteriormente precisaria ser acompanhada de uma análise de capacidade da CMTC em 

executá-las, bem como da avaliação de alternativas de possíveis parcerias com outros 

entes e com o setor privado de forma a aumentar a eficiência, transparência e 

principalmente o controle e capacidade de gestão da CMTC sobre o sistema de transporte 

coletivo como um todo. 
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Entendemos que pela sensibilidade do tema, a ação aqui proposta deveria ser 

precedida de estudos econômicos, focados em concentração de mercado, que pudessem 

indicar a melhor alocação das funções hoje divididas e compartilhadas entre CMTC e o 

setor privado. 

Por fim, apesar da retomada proposta, a participação do setor privado é 

fundamental em várias das atividades listadas, particularmente no planejamento de curto 

prazo e gestão cotidiana do sistema. Assim, proporemos no item a seguir o fortalecimento 

de espaços de planejamento compartilhado, que garantam um protagonismo adequado 

dos operadores privados e das organizações que os representam. 

6.2.3. Reforma administrativa da CMTC 

Embora não tenhamos nos aprofundado na governança interna e organização 

institucional da CMTC, entendemos que é parte fundamental para a melhoria da RMTC 

e para permitir que a Companhia exerça de forma adequada suas competências atuais e 

seja reconfigurada de acordo com as recomendações do presente documento. 

A proposta de reforma administrativa da CMTC que estamos sugerindo tem como 

objetivo ampliar a capacidade institucional da companhia, reforçar o caráter técnico de 

sua atuação e modernizar os procedimentos internos. Para além da contratação de pessoal, 

a divisão e atribuições das instâncias internas da CMTC precisam ser mais claramente 

definidas e respeitadas. 

Em relação à estrutura administrativa 

1) Alteração do mecanismo de seleção do Conselho de Administração da 

CMTC. Atualmente, os membros do Conselho de Administração da CMTC são 

nomeados por Goiânia, Estado de Goiás e Aparecida de Goiânia. Propõe-se que o 

Conselho passe a ser eleito pela CDTC, foro que contará com a ampla participação 

dos municípios.  

2) Vedação à cumulação da função de conselheiro com cargos nos poderes 

executivos e legislativos dos municípios e estado ou empresas concessionárias, de 

forma a mitigar possíveis conflitos de interesse e atendimento dos demais 

requisitos previstos na legislação aplicável às empresas estatais.166 

                                                 

166 Lei Federal 13.303/2016, art. 17. 
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3) Criação de mecanismo de seleção técnica da diretoria da CMTC. Atualmente, 

os membros da diretoria da CMTC são indicados diretamente pelos municípios e 

estado. Por se tratar de função eminentemente técnica, propõe-se que a diretoria 

seja recrutada por critérios de mercado, mediante critérios técnicos (podendo 

contar com o apoio de canais como Vetor Brasil), e eleita pelo Conselho de 

Administração da própria CMTC. Esse modelo privilegiaria a isonomia e 

tecnicidade da gestão da CMTC, que tem função precipuamente executiva, e 

seguiria as melhores práticas analisadas, como o caso de Vancouver. 

4) Vedação à cumulação da função de diretor com cargos nos poderes executivos 

e legislativos dos municípios e estado ou empresas concessionárias, de forma a 

mitigar possíveis conflitos de interesse e atendimento dos demais requisitos 

previstos na legislação aplicável às empresas estatais.167 

5) Adequação das estruturas internas de cargos e salários de forma a garantir a 

atração, retenção e progressão do corpo técnico da CMTC, garantindo a 

continuidade das atividades sob sua responsabilidade. Tal ação deveria ser 

precedida de uma análise minuciosa da atual estrutura, bem como da necessidade 

de pessoal e divisão de áreas necessárias para que a CMTC possa exercer suas 

competências presentes e futuras. 

6) Contratação de pessoal. Propõe-se a revisão da estrutura administrativa da 

CMTC, para que passe a contar com corpo técnico qualificado e com 

capacidade gerencial dimensionados de acordo com as necessidades para o 

exercício pleno de suas funções.  

Ademais dessa reestruturação interna, entendemos que para que a CMTC possa 

exercer seu papel de forma adequada, ela precisa estar mais aberta à participação e às 

contribuições de atores externos que tenham relação com o Transporte Coletivo. Assim, 

propomos a criação e fortalecimento de instâncias colegiadas de planejamento vinculadas 

à CMTC, dentre as quais: 

7) Reestruturação do Comitê Consultivo da CMTC, para formação de um comitê 

técnico, subdividido em câmaras técnicas, com a função de elaborar instrumentos 

de planejamento, propor regulamentos, estudos, ações e emitir pareceres, bem 

                                                 

167 Lei Federal 13.303/2016, art. 17. 
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como acompanhar programas e projetos aprovados pela CDTC e CMTC. Este 

comitê deverá ser composto pelos principais atores envolvidos e/ou afetados pela 

gestão metropolitana do transporte, incluindo: diretor de planejamento da CMTC, 

representantes dos poderes executivos e legislativos do estado e dos municípios 

da RMG e da sociedade civil (setores industriais, comercial e de serviços, 

associações do terceiro setor, movimentos sociais, empresas concessionárias e 

universidades públicas e privadas).168  

8) Reestruturação e fortalecimento do COTEPLAN, como foro formal de 

interação entre empresas privadas de transporte (SET, consórcio e 

concessionárias) e CMTC, sendo assegurada transparência, mediante 

formalização de atas.   

Em relação aos procedimentos internos 

A adoção de instrumentos de governança conforme melhores práticas poderia 

contribuir para um melhor mapeamento e planejamento das necessidades da CMTC e do 

alcance de seus objetivos. Assim, a exemplo do que ocorre no caso de Recife, propõe-se 

o estabelecimento de mecanismos que definam objetivos claros para a atuação da CMTC, 

revisados de tempos em tempos, bem como instrumentos de controle, avaliação de 

desempenho e de transparência de gestão. 

Assim, propõe-se a instituição de ferramentas de governança pública, 

conforme melhores práticas para empresas estatais e práticas adotadas na RMR (Recife), 

Vancouver e Londres, incluindo: 

1) Elaboração de orçamento e plano de negócios com participação do Comitê 

Consultivo; 

2) Contratação de auditoria independente anual;  

3) Estruturação de um conselho fiscal ativo, responsável por realizar auditorias 

internas, propor orçamento anual e fiscalizar a sua implementação, à luz dos 

instrumentos de planejamento, sobretudo o plano metropolitano de transporte e os 

planos locais, assegurada a participação da sociedade civil; 

                                                 

168 Em semelhança ao modelo adotado na Região Metropolitana de Recife. Entende-se que a 

ampliação da participação social pode contribuir, inclusive, para o engajamento dos municípios na gestão 

metropolitana, tal como ocorreu na Grande Londres. 
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4) Criação de ouvidoria, permitindo acesso direito dos cidadãos e usuários da RMTC 

à CMTC; 

5) Estruturação de um sítio eletrônico da CMTC, onde seja dada ampla divulgação 

dos relatórios e documentos resultantes dos procedimentos listados nos itens 

acima, bem como dos contratos de concessão, estatuto social e deliberações da 

CMTC. 

6.3. RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E GESTÃO DO TRANSPORTE 

METROPOLITANO COLETIVO 

O terceiro pilar do SGTP consiste na estruturação de sistema de governança em 

que os municípios tenham ampla representatividade, mas também assumam a 

responsabilidade decorrente da gestão metropolitana, seja sobre seu custeio, seja em 

relação ao ônus político de suas deliberações. Esse sistema deverá propiciar a cooperação 

interfederativa, fornecendo incentivos ao engajamento dos municípios na gestão 

metropolitana. 

Para tanto, formulamos três grandes propostas, apresentadas a seguir.  

6.3.1. Reforma da LC 27 para adequar as competências legais da CDTC 

Como primeira proposta neste terceiro eixo, recomendamos a adequação das 

competências da CDTC, para que ela assuma efetivamente o papel de foro político e de 

coordenação da RMTC.   

Apesar de ter sido originalmente pensada como uma instância de deliberação final 

sobre o transporte coletivo, verificamos que, na prática, a CDTC funciona como um foro 

político limitado, ativo apenas no momento de crises do sistema ou deliberações com 

impacto político imediato e direto.  

Por outro lado, a CMTC, braço executivo e técnico da gestão metropolitana, 

detém competências limitadas, que não lhe permitem executar amplamente suas funções, 

conforme detalhado a seguir. 

De acordo com a LC 27, a função da CDTC consiste em “soberanamente 

estabelecer a política pública de regência da Rede Metropolitana de Transportes 

Coletivos”.  
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Além disso, a CDTC detém competência exclusiva para deliberar sobre os 

principais temas de interesse da RMTC, quais sejam: (i) decidir sobre a outorga de 

concessões, permissões e autorizações de serviços; (ii) estabelecer a política tarifária, 

fixar tarifas e promover revisões e reajustes tarifários; (iii) deliberar sobre a organização, 

os investimentos, o planejamento, o gerenciamento, o controle e a fiscalização dos 

serviços; (iv) orientar os procedimentos de revisão e adaptação da legislação estadual e 

dos municípios, no tocante ao serviço público de transporte coletivo, aos princípios e 

prescrições desta lei complementar; e (v) decidir, em última instância administrativa, 

sobre recursos interpostos nos processos de fiscalização julgados pela entidade gestora da 

Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (art. 6º. § 5°).  

Por conta de tal repartição de competências, a CDTC acaba por ter a última 

palavra em praticamente todas as matérias de interesse e relevância para a RMTC, mesmo 

aquelas de caráter técnico e executivo.  

Apesar de a LC 27 ter previsto a CMTC como uma entidade executora das 

deliberações da CDTC (art. 9º, § 4°), esse modelo parece não funcionar. Como 

demonstrado no capítulo 4, a CDTC é pouco ativa, com reuniões mais frequentes em 

momentos de crises do sistema ou de decisões com repercussão eleitoral (e.g. alterações 

do valor da tarifa). Essa Câmara não tem caráter técnico, ficando claro que a participação 

e o conteúdo das deliberações tomadas pelos seus membros é orientada sobretudo pela 

agenda política. 

Nesse contexto, o quadro atual de competências: (i) enfraquece a CMTC que, em 

última análise, não detém poder para efetivamente deliberar sobre as matérias e atividades 

sob sua gestão; e (ii) contribui para a criação de um vácuo regulatório, no qual a CDTC 

não delibera e a CMTC não tem poder para deliberar.  

A mera exclusão da CDTC poderia levar a um maior enfraquecimento da CMTC, 

que poderia restar ainda mais contaminada por discussões políticas. Assim, em nosso 

entendimento, há sentido na separação entre foro político e foro técnico na RMG.  

No entanto, esse modelo pode ser mais eficaz se houver uma repartição clara de 

competências entre CMTC e CDTC, permitindo a cada instância executar de forma plena 

uma função.  
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Para corrigir tal distorção, como dito no item 6.2.1, recomenda-se que as 

competências de cunho eminentemente técnico e executivo da CDTC sejam transferidas 

à CMTC e a CDTC, por outro lado, assuma de forma ampla a função de instância 

colegiada de deliberação política e estratégica na RMTC. 

Assim, a CMTC passará a ser responsável por: (i) implementar reajustes tarifários; 

(ii) deliberar sobre gerenciamento, controle e fiscalização dos serviços e da infraestrutura 

de transporte; e (iii) decidir em última instância sobre as matérias de sua competência. 

Nesse contexto, tomando por base as competências atuais da CDTC e a 

experiência da RMR (Recife), a CDTC deverá ficar responsável por estabelecer o 

planejamento e as diretrizes da RMTC e deliberar sobre matérias com impactos políticos 

e financeiros diretos para os municípios. 

Em caráter tentativo, propõe-se que a CDTC assuma as seguintes atividades: (i) 

deliberar sobre o planejamento metropolitano de longo prazo e estabelecer políticas e 

diretrizes de desenvolvimento da RMTC; (ii) estabelecer os critérios de rateio da gestão 

metropolitana na RMTC, incluindo custeio e investimentos, com base em critérios de 

equidade; (iii) fixar diretrizes para o controle e a fiscalização dos serviços; (iv) estimular 

a cooperação entre os entes federativos, inclusive para obtenção de recursos estaduais e 

federais para a RMTC e orientar os procedimentos de revisão e adaptação da legislação 

estadual e dos municípios às deliberações da CDTC e CMTC, quando necessário; (v) 

decidir sobre a realização de investimentos, bem como sobre a outorga de concessões, 

permissões e autorizações de serviços; (vi) estabelecer a política tarifária, incluindo tarifa 

básica, subsídios e gratuidades, e fixar e aprovar revisões tarifárias; (vii) supervisionar a 

atuação da CMTC; e (viii) deliberar em última instância sobre recursos administrativos 

de decisões da CMTC, no limite de suas competências.   

6.3.2. Reforma da estrutura e governança interna da CDTC 

Como vimos ao longo do presente trabalho, particularmente na seção 4.1, a CDTC 

encontra-se hoje em dia esvaziada. Apenas seis ações foram tomadas nos últimos quatro 

anos e dessas, metade tratavam de reajuste periódico da tarifa do transporte coletivo, algo 

que conforme discutimos nas propostas anteriores, entendemos que deva ser uma decisão 

técnica, que propusemos que fosse integralmente assumida pela CMTC. 
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De acordo com o diagnóstico realizado no presente trabalho, algumas das 

principais razões para esse esvaziamento são: (i) grande número de participantes, com 

perfis técnicos e políticos misturados e sem mecanismos claros de alinhamento de 

interesses; (ii) pulverização dos votos dentro da câmara; e (iii) falta de uma liderança 

clara, em parte devido a uma presidência rotativa, com uma alternância na coordenação 

da câmara meramente formal. 

Além desses problemas, também há uma forte assimetria entre os participantes da 

RMG, o que ocorre entre outras razões pelo controle histórico sobre o Transporte Coletivo 

exercido pelo Governo do Estado e/ou pelo Município de Goiânia, muitas vezes com 

decisões e negociações realizadas por fora dos mecanismos e instituições da RMTC. 

Essas situações tendem a reforçar as disparidades regionais e de poder, e gerar um 

esgarçamento das instituições gestoras do SIT-RMTC. 

Pensando nisso, entendemos que é fundamental mudar a composição e os 

mecanismos decisórios da CDTC, como medida complementar às demais apresentadas 

nesta seção, 6.3. Assim como nas outras propostas, entendemos que está não funcionará 

adequadamente se for implementada de forma isolada. 

Ademais, considerando que mecanismos de governança intergovernamentais são 

sumamente complexos, sem que exista um modelo ideal que funcione em todos os casos, 

ressaltamos que a proposta que apresentaremos a seguir é meramente indicativa, e que a 

implementação dela, ou seja, a efetiva mudança da composição da CDTC e dos pesos de 

cada participante nas deliberações dela, depende de estudos mais aprofundados e, 

principalmente, de uma delicada costura no momento de implementação. A esse respeito, 

entendemos como fundamental que a mudança aqui proposta seja assumida e liderada por 

um ator com alta capacidade de articulação e trânsito amplo na RMG. 

Elencamos as seguintes diretrizes ou condições para elaboração da nossa proposta 

indicativa: 

1) Considerar as limitações hoje existentes, respeitando a trajetória da CDTC, bem 

como o atual arranjo do transporte coletivo da RMG, inclusive com a existência 

de contratos de longo prazo com operadores privados; 

2) Garantir o engajamento dos participantes da CDTC, com o objetivo de não só 

compartilhar decisões complexas, mas também de potencializar a própria CDTC 

como espaço de discussão e proposição de melhorias para o Transporte Coletivo; 
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3) Compensar, ainda que parcialmente, as disparidades regionais e de capacidade 

dos entes e atores da RMG, permitindo a participação e a capacidade de 

influenciar as decisões mesmo para municípios menores; 

4) Definir procedimentos e responsabilidades claras, particularmente quanto à 

coordenação da própria câmara; e 

5) Criar incentivos à cooperação, entre outras coisas impulsionando uma visão ampla 

de Transporte Coletivo como indutor de desenvolvimento econômico e social. 

Considerando essas questões, e os problemas discutidos anteriormente, 

entendemos que a presidência da CDTC deveria ser ocupada permanentemente pelo 

Governo do Estado de Goiás, dessa forma resgatando uma função fundamental do mesmo 

como articulador e promotor do desenvolvimento da RMG. O Secretário de Assuntos 

Metropolitanos, ou cargo análogo no Governo do Estado, poderia compor a CDTC como 

Secretário Executivo da mesma, sem voto, exercendo de fato uma função de Secretário 

Metropolitano dos transportes coletivos. 

Com relação à participação dos outros entes, entendemos que como um espaço de 

articulação executiva e técnica dos transportes coletivos, os membros da CDTC deveriam 

representar os executivos, sem a necessidade de incorporar membros do poder legislativo, 

que de todas as formas já coordenam diretamente com o poder executivo de suas 

jurisdições. Os membros deveriam idealmente ser os chefes dos executivos, dando maior 

poder e legitimidade às decisões da câmara. 

Como forma de equilibrar e tornar a CDTC de fato metropolitana, propomos que 

a câmara seja composta por quatro membros com direito a voto além do presidente: 

representante de Goiânia, representante dos municípios do Bloco Leste (Bonfinópolis, 

Goianápolis, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Terezópolis de 

Goiás), representante dos municípios do Bloco Sul (Abadia de Goiás, Aparecida de 

Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Hidrolândia) e representante dos municípios 

do Bloco Oeste (Brazabrantes, Caturaí, Goianira, Guapó, Nova Veneza, Santa Bárbara de 

Goiás e Trindade). Nessa proposta os blocos coincidem também com as áreas de 

concessão, conforme licitação de 2006 apresentada no capítulo 3, além de serem os 

vetores de desenvolvimento da RMG a partir de Goiânia. Na tabela a seguir estão 

sintetizadas as características de cada representante com direito a um voto cada. 
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Quadro 10 - Proposta de composição e votos na CDTC - característica dos blocos 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IBGE e STN 

A governança intra-blocos precisaria ser melhor estudada principalmente para 

garantir a representatividade dos municípios menores. Uma alternativa dessa organização 

interna seria adotar um modelo semelhante ao de Recife, mas somente para os blocos. 

Nesse modelo seriam considerados população e PIB per capita, entre outras variáveis para 

determinar o peso de cada município. 

Consideramos que a proposta aqui exposta apresenta os seguintes pontos 

positivos: 

1) Equilibra mais os poderes e reduz as disparidades entre os municípios, por meio 

da criação dos blocos, e aproxima o peso dos votos dos municípios de maior 

desenvolvimento. Por meio da governança intra blocos, alinha o interesse dos 

municípios por região e cria incentivos para que cooperem entre si para defender 

seus interesses na CDTC; 

2) Com cinco membros, criam-se claramente blocos de interesse, que podem 

estimular a CDTC a ser um espaço de coordenação e um órgão que funcione como 

indutor do desenvolvimento econômico a partir do transporte coletivo e da 

mobilidade. 

3) Facilita a implementação de projetos de expansão da malha e do serviço, que hoje 

estão separados por essas regiões, operados por empresas distintas com contratos 

de concessão separados por região. 

4) Estimula de forma igual os vetores de desenvolvimento econômico já 

identificados e quebra de forma mais rápida a lógica de municípios dormitórios e 

o desenvolvimento radial do transporte a partir de Goiânia, porém fazendo com 

Representante / um 

voto
Entes representados

População em 2016 

(milhões)

Orçamento liquidado 

em 2016 (R$ bilhões 

nominais)

Governo do Estado 1 - -

Goiânia 1 1.45 4.07

Bloco Leste 7 0.17 0.54

Bloco Oeste 7 0.20 0.36

Bloco Sul 5 0.60 1.09
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que isso ocorra na gestão metropolitana. Isto é, mantendo a existência de uma 

única rede de transporte integrada, como é desejável. 

5) Ajuda a romper a lógica de operação única dos operadores privados, sem 

contrapartida de capacidade institucional e participação do Poder Público, o que 

em última instância pode levar a uma saudável competição, pelo menos em nível 

de serviço, entre as empresas privadas. 

Essa composição e divisão de votos foi avaliada como um avanço com relação à 

estrutura atual e que entendemos que aponta na direção certa com relação às diretrizes 

mencionadas anteriormente. Ainda assim ela não resolve por si só diferenças regionais e 

não necessariamente ajuda a corrigir disparidades de capacidade dos distintos municípios, 

particularmente dos menores e daqueles com menor capacidade orçamentária e 

financeira.  

Dessa forma, reforçamos que deveria ser feita uma análise mais detalhada desse 

tema, de forma que essas condições também sejam atendidas e que, principalmente, a 

cooperação entre os municípios seja estimulada. Somente atendidas essas condições, e 

executadas as demais propostas apresentadas no presente capítulo, entendemos que os 

entes de fato participarão da gestão metropolitana do transporte coletivo. 

Finalmente, é fundamental que independente do modelo de representação e 

governança interna da CDTC escolhido, que a composição e critérios de votação sejam 

revistos periodicamente de forma a acompanhar a dinâmica metropolitana e dos 

transportes coletivos. 

6.3.3. Criação de incentivos à cooperação no âmbito da CDTC 

Verificamos que existem poucos incentivos à cooperação no âmbito da RMTC, 

considerando as disparidades existentes entre municípios e seus interesses, dentre outros 

fatores.  

Para contornar tal situação, a partir da revisão de literatura e do benchmark 

analisado foram propostos alguns mecanismos de incentivo à cooperação, de certa forma 

independentes, e que poderiam ser pensados para a RMTC:  

1) Aumentar a integração dos municípios à rede metropolitana, por meio da 

criação de novas linhas de transporte que atendam às demandas locais. 
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Apesar de haver uma rede integrada na RMTC, essa rede possui pouca 

capilaridade em relação a determinados municípios com menor demanda e 

desenvolvimento econômico.  

Considerando a experiência internacional analisada no Capítulo 5, é possível 

supor que a expansão da rede de transporte para tais municípios poderia funcionar como 

um indutor de desenvolvimento econômico e contribuir para um maior interesse local na 

gestão da RMTC.  

Sem prejuízo, é certo que a expansão do sistema deve ser precedida de estudos 

que analisem a demanda existente ou potencial em cada localidade e que associem, 

idealmente, à instalação do transporte a criação de externalidades positivas na RMG.  

2) Fortalecer o Codemetro, como coordenador das demais FPICs na RMG.  

A experiência internacional analisada demonstra que o alinhamento entre 

diferentes FPICs, sobretudo em relação ao parcelamento, uso e ocupação do solo e 

desenvolvimento econômico das municipalidades, é um ponto chave para incentivar a 

cooperação. 

Em sentido semelhante, tanto a literatura quanto o benchmarking parecem 

demonstrar que uma governança metropolitana efetiva depende, em alguma medida, da 

construção de uma tradição voltada à cooperação. Isto é, da ampliação e continuidade dos 

foros metropolitanos.  

Nessa linha, o fortalecimento do CODEMETRO poderia ter um impacto direto 

para contribuir para uma maior capacidade institucional da CDTC e da CMTC, a partir 

do estabelecimento de uma agenda metropolitana mais sólida e ativa e da coordenação 

efetiva das FPICs na RMG. 

3) Desenvolver programas e projetos que busquem associar o desenvolvimento 

do transporte a outras FPICs 

Em sentido semelhante ao item acima, a partir do benchmarking internacional, é 

possível supor que a cooperação pode ser estimulada pela criação de programas e ações 

que associem a política de transporte ao desenvolvimento de outras FPICs, sobretudo 

habitação social, uso e ocupação do solo e desenvolvimento econômico local, 

promovendo projetos urbanos tais como desenvolvimento de polos econômicos, ou 

Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT). 
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Esse deve ser um ponto norteador do planeamento metropolitano do transporte e 

de sua implementação.   

4) Articulação, em nível metropolitano, para obtenção de recursos para a 

expansão da infraestrutura de transporte, o que pode ajudar a aproximar interesses 

de diferentes municípios; 

Uma forma de reduzir disparidades de interesses entre os municípios é criar 

objetivos comuns, com potenciais benefícios claros para todos os municípios, como foi 

feito com sucesso na Grande Londres e na Grande Vancouver. 

Para tanto, uma alternativa é a articulação entre programas estaduais e federais de 

financiamento para municípios da RMG. Essa iniciativa pode partir do próprio governo 

estadual e federal, mas também pode ser fruto de uma atuação conjunta dos integrantes 

da RMTC e da própria CDTC perante as instâncias superiores de governo.  

Para tanto, a CMTC pode traçar estratégias de ação a serem homologadas e 

implementadas pela CDTC, para pressão ao governo federal para transferência de 

recursos bem como obtenção de recursos privados, via financiamento e doações, em 

benefício de todos os municípios. 

5) Aumentar a participação social ampla na gestão metropolitana. 

Como exposto no Capítulo 5, o engajamento da população e dos setores 

produtivos, por meio de mecanismos formais e claros de transparência e participação, 

pode contribuir para maior participação dos municípios na gestão metropolitana do 

transporte (Londres e Vancouver). 

Assim, recomenda-se que seja avaliada a possibilidade de ampliar ainda mais a 

participação dos stakeholders não apenas na formulação de políticas, mas também no 

processo de tomada de decisão da RMTC.  

Para tanto, o primeiro passo é dar ampla visibilidade e transparência à função, 

forma de organização e deliberações não apenas da CMTC, mas também da CDTC. Ainda 

mais relevante, é preciso tornar clara a participação de cada município na tomada de 

decisão metropolitana. A associação de forma mais direta entre o papel do município na 

gestão metropolitana e a qualidade do transporte pela população tende a contribuir para 

um maior engajamento dos poderes locais na CDTC e na CMTC.  
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APÊNDICE A - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Organização: Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC 

Dissertação: Governança metropolitana do transporte coletivo na Região Metropolitana 

de Goiânia 

Mestrandos: José Otávio D’Acosta Passos, Moreno Zaidan Garcia e Tamiris Carvalho 

Veiga Guimarães 

Orientadora: Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco 

 

I. Introdução e justificativa 

A metrópole de Goiânia é a única metrópole brasileira que possui um sistema de 

transporte coletivo comum, cuja gestão é exercida através de uma estrutura colegiada 

inserida no arcabouço de uma região metropolitana. 

A RMG foi instituída em 1999, a partir da Lei Complementar estadual 27, de 1999. É 

quando também foi criado o Codemetro, ao qual estão subordinadas as câmaras setoriais 

destinadas a funções públicas de interesse comum. O transporte coletivo compete à 

Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo à qual compete a regência do sistema de 

transporte coletivo metropolitano.  

Subordinada à CDTC, foi criada em 2001 a Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos (CMTC), a qual competem as funções de planejamento, gerenciamento, 

controle e fiscalização operacional da RMTC. A CMTC é uma empresa pública 

constituída pelos municípios da região metropolitana e pelo Governo do Estado de Goiás, 

administrada de forma colegiada sob a liderança do Município de Goiânia, que indica o 

seu Presidente e o Diretor Técnico. A empresa possui poder de polícia e tem como missão 

promover e coordenar a execução dos projetos e atividades, bem como cumprir e fazer 

cumprir, na condição de braço executivo, as decisões e deliberações emanadas do órgão 

colegiado ao qual se vincula. 
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Apesar dessa condição institucional particular, a CMTC não tem conseguido exercer de 

maneira efetiva as funções que lhe competem, em especial a regulação do serviço de 

transporte coletivo concedido a operadores privados. 

Uma série de questões parecem contribuir para esse quadro, contudo, há uma hipótese de 

que o arranjo institucional colegiado, da forma como está constituído, possa ser um fator 

significativo. 

Por outro lado, o arranjo institucional vigente está atualmente em processo de revisão, 

pois foi construído antes da aprovação do Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/15), 

com o qual agora precisa ser compatibilizado. Trata-se de uma oportunidade para que se 

busque uma forma de garantir o aprimoramento da gestão compartilhada (e/ou integrada) 

do serviço de transporte coletivo entre Goiânia, os demais municípios da região e o 

Governo do Estado, e os concessionários, de forma a implementar uma governança 

efetivamente metropolitana. 

 

II. Objetivo 

O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer as bases para a realização 

de uma proposta de aprimoramento do arranjo institucional de governança do sistema de 

transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia. O estudo e as 

recomendações dele resultantes terão como eixo central a seguinte questão: como a 

CMTC pode exercer de forma efetiva o seu papel de gestora dos transportes públicos de 

passageiros da Região Metropolitana de Goiânia? 

Dentre os tópicos mais gerais a serem explorados, a princípio destacam-se as seguintes 

questões: 

• Quais são os objetivos da gestão metropolitana e qual é o papel da entidade 

metropolitana (CMTC) para o alcance desses objetivos?  

• Quais as dificuldades de uma gestão metropolitana de serviços públicos do 

ponto de vista jurídico-institucional? Quais delas estão presentes no caso de 

Goiânia? 

• Que fatores potencializam ou limitam a atuação de instituições 

participantes da gestão metropolitana de serviços públicos da RMG? 
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• Quais as vantagens e desvantagens de uma gestão metropolitana dos 

transportes públicos? Quais delas estão presentes no caso de Goiânia? 

• Quais arranjos institucionais são praticados na gestão de transportes 

públicos em outras regiões metropolitanas e quais lições podem ser aprendidas? 

 

III. Metodologia 

Para a realização do trabalho acima descrito, será necessário explorar alguns temas a 

partir da revisão da literatura multidisciplinar pertinente ao tema, que contempla áreas 

como ciência política, direito constitucional e administrativo (em espacial os autores que 

discutem o federalismo brasileiro); administração pública (governança pública); 

economia (em particular regulação econômica, economia política, bem com orçamento e 

finanças públicas); e urbanismo (planejamento urbano e planejamento de transportes). 

A fim de complementar o estudo que fundamentará a proposta, serão analisados estudos 

de casos de instâncias de governança metropolitana dos chamados serviços públicos de 

interesse comum, em especial o transporte coletivo, no sentido de construir um 

benchmarking.  

 

 

 

Organização: Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC 

Contato e pessoas responsáveis: 

Fernando Olinto Meirelles – Presidente – 062 – 35241841 e Benjamin Kennedy Machado 

da Costa – 062 35241812 // 62 -999018477 e bkennedymc@ig.com.br (este último 

participante da Banca) 

  

mailto:bkennedymc@ig.com.br
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APÊNDICE B - RUBRICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

(BANCA) 

FGV-EAESP 

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

Avaliação do Trabalho de Conclusão 

 

Título:_________________________________________________________________ 

Nome dos candidatos:_____________________________________________________ 

Nome do avaliador:_______________________________________________________ 

Avaliação: (  ) Aprovado com distinção    (  ) Aprovado    (  ) Reprovado 

 

Item de 

avaliação 

1 2 3 4 

Identificação do 

problema ou 

oportunidade 

O trabalho não é 

capaz de 

identificar e 

justificar um 

problema ou 

oportunidade 

específica 

O trabalho 

identifica um 

problema ou 

oportunidade de 

forma pouco clara 

O trabalho 

identifica e justifica 

um problema ou 

oportunidade 

específica com 

alguma clareza, 

mas com pouca 

objetividade 

O trabalho 

identifica e 

justifica o 

problema ou 

oportunidade 

com 

objetividade e 

total clareza 

Contextualização 

do Problema 

O trabalho não é 

capaz de 

contextualizar 

institucionalmente 

o problema 

O trabalho é capaz 

de contextualizar 

apenas 

parcialmente o 

problema ou 

oportunidade em 

relação às 

instituições ou 

organizações 

envolvidas 

O trabalho é capaz 

de contextualizar o 

problema ou 

oportunidade em 

relação às 

instituições ou 

organizações. 

Entretanto o 

problema ou 

oportunidade é 

trivial ou pouco 

relevante para as 

instituições ou 

organizações 

O trabalho é 

capaz de 

contextualizar o 

problema ou 

oportunidade em 

relação às 

instituições ou 

organizações. O 

problema ou 

oportunidade é 

complexo ou 

altamente 

relevante para as 

instiuições ou 

organizações 

Fundamentação 

teórica aplicada 

O trabalho não é 

capaz de 

fundamentar o 

problema ou 

oportunidade 

dentro das 

referências 

utilizadas 

O trabalho é capaz 

de fundamentar 

apenas 

parcialmente o 

problema ou 

oportunidade 

dentro das 

referências 

utilizadas 

O trabalho é capaz 

de fundamentar o 

problema ou 

oportunidade nas 

referências 

utilizadas. O 

trabalho usa 

essencialmente 

literatura datada 

O trabalho é 

capaz de 

fundamentar o 

tópico dentro 

das referências 

utilizadas 

trazendo a 

literatura mais 

atual e relevante 

para a resolução 

do problema ou 

desenvolvimento 

da oportunidade 
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Desenho da 

pesquisa 

O trabalho não 

apresenta 

métodos 

coerentes com os 

objetivos 

propostos 

O trabalho não é 

capaz de justificar 

as metodologias 

escolhidas ou a 

implementação 

Os métodos 

empregados são 

consistentes com os 

objetivos propostos 

e seu uso é feito de 

maneira 

predominantemente 

adequada 

Os métodos 

empregados são 

consistentes com 

os objetivos 

propostos e seu 

uso é feito de 

forma adequada 

Análise de dados 

/ resultados 

A análise de 

dados/resultados é 

incoerente 

A análise de 

dados/resultados é 

parcialmente 

coerente porém não 

se apoia 

predominantemente 

em evidências 

trazidas pelo 

material analisado 

A análise de 

dados/resultados é 

coerente, apoiando-

se 

predominantemente 

em evidências 

trazidas pelo 

material analisado 

A análise de 

dados/resultados 

é coerente 

apoiando-se 

plenamente em 

evidências 

trazidas pelo 

material 

analisado 

Conclusões / 

Capacidade de 

transformação 

O trabalho 

apresenta 

conclusões 

insatisfatórias 

e/ou não 

demonstra 

qualquer 

capacidade de 

transformação da 

realidade 

O trabalho 

apresenta 

conclusões 

parcialmente 

satisfatórias e/ou 

demonstra alguma 

capacidade de 

transformação da 

realidade 

O trabalho 

apresenta 

conclusões 

relevantes e/ou 

demonstra alguma 

capacidade de 

transformação da 

realidade 

O trabalho 

apresenta 

conclusões 

totalmente 

satisfatórias e/ou 

demonstra 

efetiva 

capacidade de 

transformação 

da realidade 

 

Texto livre para comentários e recomendações aos candidatos 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ENTREVISTAS - NOTAS METODOLÓGICAS E 

LISTA DE ENTREVISTADOS 

 

No decurso do presente trabalho foram realizadas oito entrevistas semi-

estruturadas, listadas na tabela abaixo, com o objetivo de aprofundar o entendimento do 

problema, com foco no histórico do SIT-RMTC, arranjo institucional metropolitano, 

relação entre atores, ademais das atribuições, capacidade institucional e atuação da 

CMTC-GO. 

 

O roteiro de referência para a realização das entrevistas estava dividido nos 

seguintes eixos, que foram discutidos em maior ou menor detalhe dependendo da função 

e experiência do entrevistado com o tema: 

• Histórico da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) 

• Estruturação do SIT-RMTC com a atual configuração 

• Governança e relação intergovernamental e o papel e funcionamento da 

CDTC 

• Separação das funções entre CDTC e CMTC 

• Atribuições e atuação do Governo do Estado 

• Arranjo institucional da RMG e o Codemetro 

• Participação dos municípios da RMG no SIT, CDTC e CMTC 

• Arranjo metropolitano dos Transportes Coletivos e a possibilidade de 

municipalização 

• Atuação das Empresas privadas operadoras do SIT e relação com o poder 

público 

• Situação atual da CMTC - histórico, atribuições, capacidade institucional, 

funcionamento e relacionamento com outros stakeholders da RMTC 

• Histórico e Situação atual dos Transportes Coletivos 

  

Data Entrevistado Cargo / Função

17-ago-18 COSTA, Benjamin Kennedy Machado Engenheiro de Planejamento e Obras da CMTC-GO

20-jul-18 FERNANDES, Arlindo
Sócio e Executivo da Oficina - Engenheiros Consultores Associados, empresa com longo 

histórico de atuação no Transporte Coletivo da RMG

16-jul-18 MACHADO, Marlius Braga
- Ex-presidente da Metrobus (de outubro de 2015 até abril de 2018)

- Diretor Técnico da Goiás Parcerias

19-jul-18 MELO, Gustavo Mendanha Prefeito eleito de Aparecida de Goiânia (2017-2020)

3-ago-18 PINHEIRO, Edmundo de Carvalho
- Sócio e Executivo da HP Transportes Coletivos

- Ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes (até 2015)

12-jul-18 SÁFADI, Marcelo de Oliveira
- Ex-superintendente executivo de Assuntos Metropolitanos da SECIMA (até Jun/18)

- Ex-Coordenador Geral do Plano de Desenvolvimento Integrado  metropolitano de Goiânia

16-jul-18 SIQUEIRA, Cézane Eduardo Diretor de Transportes da RedeMob

17-jan-18 XAVIER, José Carlos Grafite
- Ex-presidente da CMTC (2011-2012)

- Ex-secretario nacional de Mobilidade Urbana (2003-2007)
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APÊNDICE D - ALTERNATIVAS PARA ESTRUTURAÇÃO DE 

FUNDO DE TRANSPORTES 

 

Para estruturar o fundo, podem ser adotadas diferentes formas jurídicas. Uma 

primeira alternativa seria utilizar o Fundo de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia (FDRMG), já existente na RMG. Como o FDRMG serve a 

todas as FPICs, seria recomendável a segregação dos recursos do transporte em um 

patrimônio de afetação, apartado dos demais recursos do fundo. Apesar de possível, essa 

alternativa apresenta algumas desvantagens. Esse fundo é gerido pelo CODEMETRO, 

um órgão hoje inoperante, apartado da gestão do transporte, e os recursos nele aportados 

continuam a integrar o patrimônio dos municípios e Estados, o que gera riscos para o 

sistema.  

Uma segunda alternativa seria a estruturação de um fundo público específico 

para o transporte (ou mesmo para a mobilidade na RMG, como FPIC mais ampla), nos 

moldes do FRDMG, porém no qual a CDTC assumiria as funções do CODEMETRO. 

Neste cenário, os recursos do fundo ficariam isolados das demais FPICs.  

A terceira estrutura possível seria a CMTC deter diretamente o patrimônio, 

atribuindo a ela recursos que lhe confiram autonomia financeira. Por ter natureza de 

empresa, a CMTC pode ter contabilidade própria e certa ingerência sobre seu patrimônio, 

a nível metropolitano.  

Em qualquer cenário, de modo a tornar o sistema mais transparente, deveriam ser 

adotadas as seguintes medidas: (i) a criação de um sistema de contas específicas para os 

recursos de transporte. Essas contas terão movimentação controlada, de modo que os 

recursos recebidos não possam ser utilizados para quaisquer outras finalidades que não 

as originalmente previstas; bem como (ii) contratação, mediante processo competitivo, 

de administrador independente (instituição financeira), que possa assegurar autonomia, 

isenção e eficiência na gestão dos recursos e contas. 
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APÊNDICE E - COMPOSIÇÃO DA AGLURB E RMG AO LONGO DO TEMPO 

 

 

 

1980 1983 1989 1991 1992 1995 1998 1999 2004 2005 2010 2018

Abadia de Goiás Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim

Aparecida de Goiânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Aragoiânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Bela Vista de Goiás Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Bonfinópolis Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim

Brazabrantes Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim

Caldazinha Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim

Caturaí Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim

Goianápolis Sim Sim Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Goiânia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Goianira Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Guapó Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim

Hidrolândia Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Inhumas Não Não Não Não Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não

Leopoldo de Bulhoes Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não

Nerópolis Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Nova Veneza Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim

Santa Bárbara de Goiás Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim

Santo Antônio de Goiás Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Senador Canedo Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Terezópolis de Goiás Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim

Trindade Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

MUNICIPIOS MEMBROS 10 11 13 12 14 15 16 11 12 13 20 20

MUNICIPIO
AGLURB RMG
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APÊNDICE F - SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA CDTC 

 

Número Data Objeto Assinado por Comentários 

1/2001 12/01/2001 - Aprova o cálculo tarifário, 

fixando em R$1,00 a tarifa 

unitária básica válida para o 

Anel Tarifário (A) do 

Sistema Integrado de 

Transporte –SIT da RMG, 

elaborado pela AGR.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC-RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- À época, a AGR 

elaborava os cálculos. 

- Foi prevista tarifa 

unitária, com 

cobrança de 

diferentes tarifas por 

anéis. 

2/2001 12/01/2001 - Aprova a “parcela de 

remuneração” do Poder 

Condente de 1% para 3%. 

- Autoriza a Transurb a 

firmar Aditivo Contratual 

com todas as Operadoras do 

SIT. 

- Determina que a 

SETRANSP retenha o valor 

correspondente a parcela de 

3% e o transfira para à 

Transurb (na hipótese de 

alguma concessionária ou 

operadora do Micro-SIT 

não efetuar o pagamento).  

- Determina a participação 

dos municípios que compõe 

a RMG na parcela do Poder 

Concedente. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC-RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Podiam fazer isso = 

na época não tinham 

os contratos atuais. 

- Calculado sobre a 

receita operacional 

mensal das 

concessionárias e 

autorizatórios. 

- Quem fixava a base 

de cálculo era a AGR. 

- Previa participação 

dos municípios na 

remuneração. 

Imaginam que o valor 

voltaria? Ou apenas 

para fins 

orçamentários? 

- Presidente da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 

3/2001 12/01/2001 - Transfere os terminais de 

integração (gestão, 

operacionalização, 

conservação) à gestão das 

concessionárias 

proporcionalmente à área 

que elas já exploravam. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC-RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

- Mesmo dia da 

Deliberação 1/2001 e 

2/2001. 

- Aqui é transferida a 

gestão dos terminais 

de integração. 

- Presidente da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 
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▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

4/2001 12/01/2001 - Implanta três corredores 

Semi-Exclusivos: Av. T-7, 

Av.85 e Av. T-9, sob a 

responsabilidade conjunta 

da Prefeitura de Goiânia, 

das operadoras do SIT-

RMG e da AGR, para 

priorizar o Transporte 

Público Coletivo. 

- Determina às empresas 

operadoras que implantem 

800 abrigos modernos com 

recursos do BNDES. 

- Solicita à AGR, projetos e 

propostas para locação e 

implantação de novas 

estações em pontos 

indicados pela pesquisa 

realizada pela SETRANSP, 

pela Prefeitura de Goiânia e 

demais municípios da 

RMG.  

- Amplia o número de 

veículos especiais de 02 a 

cargo do SINTRAGO para 

06. 

- Determina que a AGR 

aumente a fiscalização para 

evitar a lotação de ônibus 

dentro dos limites do 

Programa Transporte 

Cidadão. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC-RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Define ações 

emergenciais a serem 

implementadas no 

SIT-RMG. 

- AGR fazia projetos e 

fiscalizava. 

- Presidente da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 

5/2001 12/01/2001 - Fixa 1 máximo (740) de 

autorizações para 

operadores autônomos. 

- Fala que essas 

autorizações vigorarão até a 

implantação do “MICRO-

SIT”. 

- Fixa as regras/regime da 

autorização de micrônibus 

(autorização precária, 

intransferível, vinculada à 

pessoa e ônibus)                                  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC-RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa.  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

- Menciona 

deliberações 

001/2000 e 002/2000 

de 10/08/2000. 

- Fiscalização AGR – 

Estado. 

- Antes da criação da 

CMTC, o Estado 

executava/fazia as 

vezes do órgão 

executivo 

acompanhando as 

deliberações da 

CDTC. 

- Presidente da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 
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6/2001 29/03/2001 - Aprova as autorizações 

provisórias já pré-

aprovadas pela AGR. 

▪ Presidente 

da CDTC -RMG 

▪ Secretário de 

Estado de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

- Presidente da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 

7/2001 29/03/2001 - Autoriza a AGR a 

fiscalizar os Micro-Sit. 

- Determina que a AGR 

estabeleça ações de parceria 

com os municípios 

integrantes da RMG, que 

manifestem interesse, para 

celebrarem convênios.  

▪ Presidente 

da CDTC-RMG 

▪ Secretário de 

Estado de 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

▪ Presidente 

do Legislativo do 

Estado 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

 

8/2001 06/04/2001 - Define que o Micro-Sit é 

integrado por micro-ônibus 

de até 20 passageiros.  

▪ Presidente 

da CDTC-RMG 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Estado de 

Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

 

 

9/2001 06/04/2001 - Aprova alterações de 

itinerários das linhas. 

▪ Presidente 

da CDTC-RMG 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Estado de 

Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪  

▪ Presidente 

AGR 

- Sempre após 

deliberação prévia da 

AGR. 

- Havia, portanto, 

atuação do Estado 

(AGR) e da CDTC na 

definição de linhas, 

fiscalização e 

gerenciamento do 

sistema! 
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▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

- Concessionárias 

apenas tomaram 

“ciência” pela AGR. 

10/2001 07/08/2001 - Aprova alterações de 

itinerários das linhas. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da 

CDTC) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Estado de 

Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

- Mesmo objeto da 

deliberação 9/2001. 

11/2001 

 

 

07/08/2001 

- Ficam aprovados os 

princípios e diretrizes 

gerais para a reestruturação 

institucional, operacional e 

tarifária do “Sistema 

Integrado de Transporte da 

RMG” (SIT-RMG). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Representant

e da Secretaria de 

Estado de 

Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

 

- Mesma data da 

deliberação 10/2001. 

- Não foi assinada 

pelo Prefeito de 

Senador Caneado.  

Princípios Básicos: 

a) Metropoliza

ção da gestão 

pública, através de 

empresa pública com 

participação do 

Estado de Goiás e de 

todos os municípios 

da RMG, 

administrada 

majoritariamente 

pelos Municípios (e 

não + pelos Estados), 

sob liderança do 

Município de 

Goiânia. 

b) Verificação 

do sistema e extinção 

de serviços 

sobrepostos com a 

criação da RMTC. 

c) A 

reestruturação 

operacional do 

sistema (previa a 

criação de 1 tarifa 

“temporal” com 

pagamento pelo 

tempo de uso do 

sistema). 

 

12/2001 10/12/2001 - Cria com fundamentos no 

art. 6°da LC 34/001 o 

▪ Secretário 

SEINFRA 

- GETRANS: Braço 

executivo da CDTC 
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“Grupo Executivo de 

Gestão da RMTC” 

(“GETRANS”). 

- Todo acerco da AGR e da 

TRANSURB fica 

transferido ao GETRANS 

(competências e 

compromissos da AGR 

também ficam transferidos) 

= atinentes à RMTC. 

- Define que após instituída, 

a CMTC sucederá e 

substituirá o GETRANS de 

forma definitiva. 

-Afirma que o GETRANS 

será mantido pelos recursos 

do Estado e Municípios. 

 

 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

SETRANSP 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

para coordenar a 

transição do modelo 

institucional. 

- Previa 1 Comitê 

Consultivo 

interessante, 

composto pelos 

titulares dos 

organismos de 

planejamento, 

trânsito e transporte 

de todos os 

municípios da 

RMTC, designados 

pelos Prefeitos: 

* Artigo 3°: “O 

GETRANS será 

assistido por um 

Comitê Consultivo 

composto pelos 

titulares dos 

organismos de 

planejamento, 

trânsito e transporte 

de todos os 

municípios 

integrantes da RMTC, 

designados pelos 

Prefeitos, com a 

finalidade de 

subsidiar a 

compatibilização do 

planejamento do 

transporte coletivo 

metropolitano com as 

políticas municipais 

de desenvolvimento 

urbano, uso e 

ocupação do solo, 

circulação viária e 

trânsito.” 

13/2001 10/12/2001 - Nomeia GETRANS. 

- Elaborar as medidas de 

natureza administrativa da 

RMTC no prazo máximo de 

90 dias. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Representant

e SEPLAN 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de 

Goiânia. 

▪ Prefeito de 

Goiânia 
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▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

14/2001 10/12/2001 - Estrutura o desenho 

operacional da RMTC em 7 

zonas geográficas. 

- Define que cada zona será 

servida por duas 

concessionárias. 

- Define tipos de linhas. 

- Cria o conceito de serviço 

“complementar” nas zonas 

periférica em linhas de 

baixa circulação 

(“alimentadoras”). 

- Cria “Serviço Seletivo” 

(SIT – Expresso). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

 

15/2001 10/12/2001 - Instalou a tarifa por tempo 

de viagem (“tempo de uso 

da rede”). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

- Estabeleceu o cartão 

eletrônico? nas 

deliberações 

anteriores já falaram 

de SIT. 

- Todos assinam! 

16/2002 08/02/2002 - Dispõe sobre critérios 

para o cadastramento de 

motoristas e cobradores do 

transporte de baixa 

capacidade (MICRO-SIT).  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da GETRANS 
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- ▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa  

▪ Presidente 

em Exercício da 

Agência Goiana de 

Regulação 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

17/2002 08/02/2002 - Tipifica condutas para 

tentar sanar problemas de 

fiscalização. 

- Regulamenta penalidades 

aplicáveis ao Micro-SIT.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa. 

▪ Presidente 

em Exercício da 

Agencia Goiana de 

Regulação 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

 

18/2002 08/02/2002 - Tentativa de uma empresa 

entrar no sistema é 

rechaçada de forma 

estranha/parcial pela 

CDTC. 

- TCA (Transportes 

Coletivos Aparecida Ltda.) 

tinha um decreto de 20 anos 

antes. 

- Determinam a 

inexistência material e 

formal do Decreto (Inexiste 

registros formais do 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

- Prefeito de Senador 

Canedo não assina. 
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município) – suspendeu as 

operações da TCA. 

 

 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

19/2002 19/03/2002 - Reforça que a TCA não 

pode operar. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Fechamento do 

mercado? 

- Ações judiciais.  

20/2002 20/03/2002 - Prorrogou o prazo para a 

constituição da CMTC. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

 

21/2002 26/04/2002 - Novamente regulamenta o 

“MICRO-SIT”.  

- Estabelece tarifa do 

MICRO-SIT 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

- Curiosamente não 

parece haver 

regulação e controle 

das concessionárias. 

22/2002 22/05/2002 - Aprova o Plano de Ação 

Imediata do SIT-RMG, 

1°etapa de reestruturação 

do sistema, abrangendo 

zonas sul e sudoeste. 

- Aprova a celebração de 

aditivo ao acordo de 

concessão com as 

companhias privadas. 

- Impõe adequações 

operacionais e reequilibra 

as concessionárias em 3% 

da receita operacional 

bruta.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

- Todos assinam! 
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- Destina um recurso de 

R$ 10 milhões do Estado de 

Goiás à criação da CMTC, 

autorizada pela Ordem de 

Serviço n. 196/2001. 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

23/2002 05/08/2002 - Altera a deliberação 

016/2002  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

- O Presidente da 

CDTC-RMG não é 

mais o Carlos 

Maranhão Gomes de 

Sá, agora é René 

Pompêo de Pina. 

24/2002 29/10/2002 - Aprova cálculo de 

“atualização” monetária 

(reajuste) dos custos 

tarifários.  

- Fixa tarifa do Anel A. 

- Reajusta tarifa dos anéis 

B, C e D (proposto pelo 

GETRANS e não mais pela 

AGR). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Carlos Maranhão 

Gomes de Sá volta.  

25/2003 17/01/2003 

 

- Nomeia e empossa os 

dirigentes do grupo 

executivo da gestão da rede 

metropolitana de 

transportes coletivos-

GETRANS.  

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

- Renúncia do 

Presidente da 

GETRANS.  
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▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

26/2003 30/01/2003 - Cria dois subsistemas: (i) 

estrutural, de média e alta 

capacidade; (ii) local, de 

média e baixa capacidade. 

- Determina que o Eixo 

Anhanguera passa a 

compor o subsistema 

estrutural da SIT-RMTC. 

- Equipara a metrobus, 

operadora do trecho 

Anhanguera, às demais 

concessionárias.  

- Busca a integração do 

sistema, determinando a 

implantação do SIT-PASS 

em todos os veículos e 

utilização dos terminais de 

integração. 

- Delega a gestão do 

MICRO-SIT a uma 

“entidade central” que se 

tornaria concessionária dos 

serviços que seria 

constituída para este fim, 

mas temporariamente fica 

com a metrobus.  

- Extingue também o 

sistema seletivo e o 

complementar da forma 

como haviam sido criados. 

- Revoga todas as 

autorizações da Micro-

ônibus.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- GETRANS ainda 

ocupando um papel 

relevante. Fazendo 

custos de aquisição, 

origem de recursos, 

etc.  

- Haveria um Sistema 

Seletivo diferenciado 

que ia ser estudado 

pela GETRANS (fica 

extinto o STT-

Expresso). 

- METROBUS 

assume; autorizações 

individuais são 

revogadas.  

27/2003 18/02/2003 - Mesmas deliberações da 

Deliberação 24/2002 

(reajuste de tarifa). 

Todavia, tem uma revisão 

tarifária considerando a 

escalada de preços do óleo 

diesel. 

- Reequilíbrio econômico –

financeiro. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

- Cálculos feitos pelo 

GETRANS.  
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▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

28/2003 25/02/2003 - Defende a 

reorganização/reordename

nto operacional do SIT-

RMTC. 

- Recuaram um pouco em 

relação aos sistemas locais. 

A Transurb passou a ser 

coordenadora.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

- Interessante 

considerar:“O poder-

dever de agir, e a 

capacidade inerente à 

Administração de 

usar de seus órgãos a 

agente, inclusive 

entidades 

paraestatais, à vista do 

interesse público e do 

bem-estar social no 

caso presente para 

coordenar a 

organização, 

instalação, operação e 

controle de serviços 

de transporte coletivo, 

por parte de 

operadores 

autônomos 

ingressados, no 

subsistema local do 

SIT-RMTC, até que a 

entidade central 

desses operadores 

esteja constituída e 

em condições de 

assumir referidas 

tarefas. “ 

29/2003 23/03/2003 - Prevê remuneração 

mensal aos operadores dos 

micrônibus das zonas sul e 

oeste, a ser paga pela 

CDTC.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Com qual recursos 

foi prevista a 

remuneração mensal? 

30/2003 11/04/2003 - Tenta dar uma solução ao 

sistema de micrônibus.  

- Resolve absorver o 

micrônibus no sistema. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

31/2003 10/06/2003 - Institui novo prazo para a 

adesão dos operadores de 

▪ Secretário 

SEINFRA 
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micrônibus do extinto 

Micro-Sit. 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

32/2003 18/06/2003 - Atribui a operação do 

subsistema local do SIT-

RMTC à Metrobus. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Em lugar da 

Transurb? 

33/2003 01/08/2003 - Estabelece nova 

remuneração aos 

operadores de micrônibus. 

- Determina que os recursos 

venham das 

concessionárias e do 

próprio sistema. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Assinado apenas 

pelo Estado e Seinfra. 

34/2003 04/08/2003 - Inclui o município de 

Nova Veneza no SIT-RMG 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da GETRANS 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Presidente 

da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

35/2003 26/08/2003 - Determina a contribuição 

da entidade central 

▪ Secretário 

SEINFRA 
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provisória para gestão do 

subsistema local. 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

36/2003 26/08/2003 - Autoriza a CMTC a 

transferir R$800 mil a 

Metrobus para 

regularização de partes do 

subsistema local. (De onde 

saem esses recursos?) 

- Determina a repassagem 

das concessionárias do 

subsistem a estrutural do 

valor podendo contrair 

mútuo para tanto.  

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Subsistema local. 

- Entidade Central: 

COOTECO – 

Cooperativa de 

Transporte do Estado 

de Goiás (CNPJ 

05.820.858/0001-16). 

- Assumiu a operação 

do subsistema local 

em 01/09/2003, até 

então sob gestão da 

Metrobus. 

 

37/2003 23/09/2003 - Estabelece duas Entidades 

Centrais a serem 

constituídas conforme 

critérios estabelecidos pela 

CMTC. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

38/2003 13/10/2003  - Estabelece uma Comissão 

de avaliação do serviço 

concedido. 

- Aprova o novo 

regulamento do transporte 

coletivo da RMG.  

- Aprova o Plano de 

Investimentos na 

infraestrutura do Sistema 

no valor de R$13.800 

milhões, sendo: 

a) R$9 milhões: Estado 

b) R$4.8 milhões: Goiânia 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 
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▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

39/2003 13/10/2003 - Institui regulamentação 

dos veículos do SIT-

RMTC.  

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) não assina. 

40/2003 06/11/2003 -Fixa o repasse das 

concessionárias à CMTC 

em 1%. 

-Transfere à concessionária 

a manutenção dos 

terminais. 

-Estabelece que a CMTC 

conclua a política de 

erradicação de venda de 

garagens a bordo. 

- Prevê campanha 

publicitária de divulgação. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

41/2003 21/11/2003 - Capitação de recursos via 

antecipação de receitas da 

concessionária. 

- Institui a parcela de 1% da 

receita operacional bruta 

auferida pelas 

concessionárias à CMTC 

(“Parcela do Poder 

Concedente”). 

- CMTC fica encarregada 

de iniciar estudos de longo 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 
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prazo de renovação da 

frota.  

 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

42/2003 21/11/2003 - Fica proibida a cobrança 

de passagem em dinheiro a 

bordo nos veículos de 

transporte coletivo do SIT-

RMTC.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Compete a CMTC e 

a SETRANSP adotar 

as medidas 

necessárias para tal 

feito. 

43/2003 21/11/2003 - Suprime o disposto no 

Art. 2° da Deliberação n° 

026/2003 e dos Parágrafos 

1°e 2° do Art.12 do 

Regulamento do Serviço de 

Transporte Público 

Coletivo da RMTC 

(Instituídos na Deliberação 

39/2003). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 
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44/2003 05/12/2003 - Determina que até prévia 

decisão judicial, nos autos 

da Ação Declaratória de 

Validade de Ato Jurídico n° 

200001345685, a firma 

TCA (Transportes 

Coletivos Aparecida Ltda), 

deve executar, em caráter 

provisório, os serviços de 

transporte coletivo 

contemplados no Decreto 

Municipal n°400/1980. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Apenas o Presidente 

da CDTC-RMG 

assina. 

45/2004 31/03/2004 - Revoga: (i) a Deliberação 

n°35/2003; (ii) Art. 9°da 

Deliberação n°26/2003; 

(iii) Art.7°, parágrafo 

único, da Deliberação 

41/2003. 

- Determina a CMTC a 

conclusão no prazo de até 

30 dias de todos os 

procedimentos necessários 

da completa assunção da 

Segunda Entidade. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

 

46/2004 07/04/2004 - Assegura transporte 

gratuito a todas as pessoas 

maiores de 65 anos de idade 

no SIT-RMTC. 

 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- O direito ao 

transporte gratuito 

será exercido, 

preferencialmente, 

pela utilização do 

cartão eletrônico 

chamado de “Passe 

Livre”. 

47/2004 07/04/2004 - Delibera que a STRANSP 

deverá deduzir dos valores 

arrecadados pelas 

operadoras, repassando 

diretamente a CMTC, a 

quantia correspondente a 

1% da receita bruta auferida 

no SIT-RMTC, 

correspondente à Parcela do 

Poder Concedente.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 
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▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

Prefeito de Senador 

Canedo 

48/2004 07/04/2004 - Delibera que a CMTC 

deverá oficiar a Prefeitura 

de Goiânia para que a 

mesma promova o repasse 

de R$800.000,00, cuja 

destinação, pela 

Companhia, em quantidade 

equivalente em óleo diesel, 

deverá ser dada à 

COOTEGO.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

49/2004 07/04/2004 - Altera a redação do Art. 

61, caput e par.1 °, Art.62 e 

Art.63 do Regulamento da 

RMTC.  

"Art. 61 - 0 auto de infração 

será registrado na 

Companhia Metropolitana 

de Transportes Coletivos - 

CMTC, e após autuação e 

processamento será 

encaminhado a Comissão 

de Julgamento de Infrações 

- COMJI que dele dará 

conhecimento à empresa 

infratora, antes de aplicada 

a sanção administrativa 

correspondente. ” 

“§ 1° É assegurado ao 

infrator o direito de defesa, 

que poderá ser exercitado 

dentro do prazo de 10 (dez) 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 
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dias, contados da data do 

recebimento da notificação 

correspondente, 

comprovado através de 

Aviso de Recebimento 

(AR), AJ- Auto de Infração, 

ou por notificação 

encaminhada pessoalmente 

por preposto da CMTC. ” 

"Art. 62- Decorrido o prazo 

para apresentação de 

defesa, os processos serão 

analisados e decididos 

pelos julgadores integrantes 

da COMJI e, em caso de 

revelia ou indeferimento, 

devera a autuada ser 

notificada para pagamento 

da multa, salvo interposição 

de recurso voluntario, 

protocolado junto a CMTC 

em petição endereçada a 

Câmara Deliberativa de 

Transportes Coletivos 

CDTC-RMG, no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da 

decisão.  

Parágrafo único - As 

defesas apresentadas 

deverão ser julgadas pela 

COMJI, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua 

autuação na Companhia 

Metropolitana de 

Transportes Coletivos - 

CMTC."  

"Art.63-Dos prazos 

referidos nos artigos 

anteriores excluir-se-á e 

contagem 0 dia do início, e 

incluir-se-á o do 

vencimento." 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

50/2004 30/04/2004 - Prorroga por 10 dias o 

prazo para que a CMTC 

conclua todos os 

procedimento necessário as 

completa assunção da 

Segunda Entidade 

(denominada CTC). 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Altera o prazo 

concedido no Art.2° 

da Deliberação 

45/2004. 

51/2004 30/07/2004 - Determina a inserção da 

terceira cooperativa para a 

operação do subsistema 

local (denominada CTUR). 

- Dispõe como competência 

da CMTC fazer a inserção 

da Terceira Entidade 

observado o disposto na 

Resolução CMTC 

N°16/2004. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 
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▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

52/2004 30/07/2004 - Determina que os 

processos julgados em 

primeiro grau, que tiverem 

recurso ao grau de 

julgamento superior, serão 

julgados pela CDTC.  

- Determina que as decisões 

proferidas pela CDTC serão 

“ad referendum”, não 

comportando qualquer 

recurso.  

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Os julgadores 

deverão ser 

designados pelo 

Presidente da CDTC e 

exercerão o mandato 

por 4 meses, 

possivelmente 

renováveis.  

- O prazo de 

julgamento dos 

recursos é de 60 dias. 

53/2004 19/08/2004 - Determina o 

arquivamento de todos os 

processos administrativos 

que foram objetos de 

investigação pela AGR. 

▪ Secretário 

SEINFRA 

(Presidente da CDTC-

RMG) 

 

- Apenas o Presidente 

da CDTC assinou. 

54/2004 11/10/2005 - Fixa em R$ 1,80 a tarifa 

unitária válida para o anel 

tarifário “A” do SIT-

RMTC.  

 

 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

- A CMTC, por meio 

de atos próprios, fica 

responsável por 

regulamentar os 

procedimentos de 

cobrança da tarifa 

única e de 

remuneração das 

operadoras das 

“linhas semiurbanas”.  

-Carlos Maranhão 

Gomes de Sá não é 

mais o Presidente da 

CDTC-RMG, sendo 

este, Ademir Oliveira 

Menezes. 
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Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

55/2006 24/04/2006 - Determina que a CMTC 

deverá garantir a 

continuidade e regularidade 

na prestação dos serviços 

de transporte coletivo na 

RMG, até a contratação 

efetiva das concessionárias 

vencedoras das licitações. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento do 

Município de Goiânia 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte de Trânsito e 

Transportes do 

Município de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

Ademir Oliveira 

Menezes não é mais o 

Presidente da CDTC-

RMG, sendo este, 

Orion Andrade de 

Carvalho. 

56/2006 12/12/2006 - Aprova a prorrogação dos 

prazos estabelecidos no 

cronograma dos processos 

licitatório do SIT-RMTC. 

- Determina que a CMTC 

deverá garantir a 

continuidade e regularidade 

na prestação dos serviços 

de transporte da RMG até 

01/09/2007. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

57/2007 04/05/2007 - Aprova o Plano Diretor de 

Transporte Coletivo da 

Grande Goiânia. 

- Determina à CMTC que a 

mesma prossiga com o 

processo para as concessão 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

- Entra Prefeito 

Municipal de 

Goianira. 
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dos serviços de transporte 

coletivo da RMTC, na 

forma da Deliberação n° 

56/2006. 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

58/2007 24/07/2018 - Aprova o modelo das 

Concessões dos Serviços 

de Transportes Coletivos 

do SIT-RMTC, bem como 

o relatório técnic0o que o 

justifica. 

- Determina que os serviços 

de transporte coletivo da 

RMTC serão prestados 

mediante concessão a 

pessoas jurídicas 

selecionados por meio de 

licitação pública. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

59/2007 10/10/2007 - Determina que a CMTC 

deve prosseguir com a 

licitação das demais linhas 

e serviços relativos ao 

transporte coletivo da 

Grande Goiânia, com 

exceção do Lote 1 – Linha 

Eixo Anhanguera.  

- Estende a validade do 

Contrato de Concessão 

outorgada à Metrobus – 

Transporte Coletivo S/A, 

relativa a Linha do Eixo 

Anhanguera, até o dia 

31/12/210. 

- Determina toda 

responsabilidade à CMTC e 

as concessionárias de 

garantir a continuidade e 

regularidade da prestação 

de serviços na RMTC. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goianira 

- Prefeito de Goianira 

assina.  



239 

 

60/2007 27/11/2007 - Determina o 

prosseguimento da licitação 

dos serviços de transporte 

coletivo na RMG. 

- Aprova o “Regulamento 

Operacional” do SIT-

RMTC. 

- Fixa nova auditoria sobre 

as indenizações e bens 

reversíveis das 

concessionárias, para fins 

de encerramento do 

contrato de concessão atual. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goianira 

 

61/2008 14/04/2008 - Determina a tarifa básica 

no valor de R$ 2,00, 

referente aos serviços do 

SIT-RMTC. 

- Determina que cabe à 

CMTC toda a 

responsabilidade junto às 

concessionárias para 

garantir e dar continuidade 

a prestação de transporte 

coletivo na RMTC.  

 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Goianira 

 

62/2008 07/07/2008 - Altera a Resolução CMTC 

n°38 de 02/07/2008 que 

“anui à cessão de recebíveis 

futuros, por parte das 

concessionárias 

subscritoras dos Contratos 

de Concessão de 

25/03/2008, para capitação 

de recursos destinados a 

investimentos na RMTC 

Goiânia e da outras 

providências”, para que a 

mesma tenha efeitos 

jurídicos/legais. 

- Determina que as 

obrigações assumidas pelas 

concessionárias do SIT-

RMTC, perante o Fundo de 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Superintende

nte da SMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 
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Recebíveis, não 

prejudicarão o 

cumprimento das 

obrigações, bem como não 

produzirão impactos nas 

tarifas dos serviços 

concedidos e no equilíbrio 

econômico financeiro. 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

Prefeito de Goianira 

63/2009 14/04/2009 - Homologa as disposições 

contidas na Resolução 

n°47/2009, fixando em 

R$2,25 a tarifa básica 

contratual aplicável à Rede 

Metropolitana de 

Transportes Coletivos da 

Grande Goiânia.  

- Homologa as disposições 

contidas na Resolução 

n°48/2009, autorizando a 

implantação do 

“CITYBUS”. 

- Aprova a realização de 

estudos técnicos a serem 

desenvolvidos pela CMTC 

em conjunto com a 

Metrobus, afim de avaliar 

os impactos da extensão do 

Eixo Anhanguera.  

▪  Secretário 

de Estado das 

Cidades  

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Mudança do 

Presidente da CDTC-

RMG. O presidente 

que era o Orion 

Andrade de Carvalho, 

passa a ser o Paulo 

Gonçalves de Castro. 

64/2009 11/11/2009 - Autoriza a operadora do 

Eixo Anhanguera a cobrar 

complemento tarifário aos 

usuários, no percurso de 

volta de certas linhas 

(142,255,283,580,212,139,

310,214,287) 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC-

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- O valor do 

complemento 

tarifário corresponde 

à diferença entre a 

tarifa básica vigente 

na RMTC Goiânia e a 

tarifa subsidiada 

praticada no Eixo 

Anhanguera.  

- Não foi assinado por 

todos que deveriam 

supostamente assinar.  

65/2010 15/12/2010 - Determina à CMTC a 

promover a contratação 

direta da METROBUS 

Transporte Coletivo S/A 

para exploração e operação 

dos serviços de transporte 

coletivo na linha Leste 

Oeste, Eixo Anhanguera 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades  

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

- O prazo de prestação 

de serviços ficou 

estabelecido em 20 

anos (podendo ser 

prorrogado.  
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(Lote n°01 da RMTC de 

Goiânia).  

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

Prefeito de Senador 

Canedo 

- Não foi assinado por 

todos que deveriam 

supostamente assinar. 

66/2001 25/02/2011 - Autoriza a CMTC a alterar 

a cláusula 42° dos 

Contratos de Concessão 

(002/2008-CMTC, 

003/2008-CMTC, 

004/2008-

CMTC,005/2008-CMTC), 

para que as concessionárias 

possam cumprir parte das 

obrigações, através da 

execução de obras e 

projetos de infraestrutura 

nos terminais de integração 

a RMTC. 

- Determina que os 

investimentos de até no 

mínimo R$ 21.046.154,00 

sejam realizados 

prioritariamente. 

- Determina que a CMTC 

exerça pleno controle da 

fiscalização das obras que 

estiverem sob a 

responsabilidade das 

concessionárias. 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Mudança do 

Presidente da CDTC-

RMG. O presidente 

que era o Paulo 

Gonçalves de Castro, 

passa a ser o Jânio 

Carlos Freire.  

67/2011 14/03/2011 - Determina que a CMTC 

providenciará todas as 

medidas para a contratação 

da METROBUS 

Transporte Coletivo S/A. 

- Determina que a CMTC 

submeterá à CDTC, no 

prazo de 10 dias, toda a 

documentação para a 

efetivação da contratação 

direta da METROBUS. 

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

(Presidente do 

Conselho de 

Desenvolvimento da 

RMG) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

- Faz menção à 

Deliberação 

n°65/2010. 

- Mudança do 

Presidente da CDTC. 

O presidente que era o 

Jânio Carlos Freire, 

passa a ser o Armando 

Vergílio dos Santos 

Júnior.  
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▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

68/2011 18/05/2011 - Fixa o valor da tarifa dos 

serviços do transporte 

coletivo da RMG em 

R$2,50. 

- Autoriza o alongamento 

da aplicação da majoração 

tarifária para o período de 6 

anos das concessões. 

▪ Secretário de 

Estado das Cidades 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

Prefeito de Senador 

Canedo 

- Presidente da CDTC 

não assina. 

69/2012 17/05/2012 - Constitui a COMJI 

(Comissão Julgadora de 

Infrações), órgão 

subordinado diretamente à 

CMTC. 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Mudança do 

Presidente da CDTC-

RMG. O presidente 

que era o Armando 

Vergílio dos Santos 

Júnior, para o Silvio 

Silva Sousa.  

70/2012 17/05/2012 - Delibera que a CMTC 

deverá promover acordos 

com as concessionárias que 

compõe o sistema de 

transporte coletivo da 

RMG, aumentando o título 

de Parcela do Poder 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 
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Concedente de 1% para 2% 

ao ano. 

- Determina que antes de 

ocorrer o reajustamento 

tarifário de 2013, a CMTC 

deve instaurar 

procedimento próprio de 

Revisão Tarifária (caso 

necessário será restaurado o 

equilíbrio econômico-

financeiro). 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

71/2012 17/05/2012 - Aprova a Memória de 

Cálculo e seus anexos, 

consequentemente, fixando 

o valor da tarifa dos 

serviços do transporte 

coletivo da RMG em 

R$ 2,70. 

▪ Secretário de 

Estado de 

Desenvolvimento da 

RMG 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

do Planejamento 

Municipal 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Presidente 

AGR 

▪ Presidente 

da AMT 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

72/2013 04/02/2013 - Determina os termos e 

condições da delegação ao 

Estado, da competência 

para outorgar, após 

processo de licitação, 

concessão, na modalidade 

de concessão patrocinada 

dos serviços públicos de 

transporte coletivo de 

passageiros no Eixo 

Anhanguera, por meio de 

VLT. 

- Determina que a 

concessão patrocinada 

deverá ser outorgada pelo 

prazo de 35 anos e obriga o 

concessionário a arcar com 

todas as obrigações para 

executar o sistema.  

- Determina que para a 

outorga na concessão 

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

- Não foi assinado por 

todos que deveriam. 
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patrocinada, o Estado será 

exclusivamente 

responsável para arcar com 

as despesas envolvidas.  

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

73/2013 04/02/2013 - Delibera que os processos 

julgados em 1° grau, cujo 

resultado houver recurso ao 

grau de julgamento 

superior, serão julgados 

pela CDTC. 

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

-Não foi assinado por 

todos que deveriam.  

74/2013 15/04/2013 - Delibera que ficam 

homologadas as 

modificações introduzidas 

no edital de licitação em 

PPP do VLT – Eixo 

Anhanguera, conforme o 

disposto na Deliberação n° 

72/2013 

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Faz menção a 

Deliberação n° 

72/2013. 

75/2013 21/05/2013 - Aprova relatório técnico 

da CMTC, fixado em 

R$ 3,00 o valor da tarifa 

básica contratual aplicável 

aos serviços da RMTC da 

RMG. 

▪ Secretário de 

Estado da Região 

Metropolitana 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

- O Presidente da 

CDTC não é mais 

Silvo Silva Sousa e 

sim Eduardo 

Alexandre Zaratz 

Vieira da Cunha. 
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- Fica atribuída à CMTC a 

responsabilidade de 

instaurar procedimento 

próprio para  a primeira 

revisão quinquenal do 

equilíbrio econômico-

financeiro dos Contratos de 

Concessão, originados da 

Concorrência CMTC 

n°01/2007. 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

76/2013 21/05/2013 - Fica estabelecido no 

âmbito operacional da 

RMTC a integração de 

novo modal de transporte 

na RMG realizados por 

ônibus e bicicletas. 

▪ Secretário de 

Estado da Região 

Metropolitana 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

 

77/2013 17/06/2013 - Fixa R$ 2,85 o valor da 

tarifa básica contratual dos 

serviços da RMTC da 

RMG. 

▪ Secretário de 

Estado da Região 

Metropolitana 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

- Revoga a 

Deliberação 

n°75/2013. 
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▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

78/2013 21/06/2013 - Fica mantido em R$2,70 o 

valor da tarifa básica 

contratual dos serviços da 

RMTC da RMG. 

▪ Secretário de 

Estado da Região 

Metropolitana 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador 

- Revoga a 

Deliberação 

n°77/2013. 

79/2013 11/07/2013 - Delibera que fica a 

Resolução n°81, de 10 de 

julho de 2013, da CMTC 

não homologada.  

▪ Secretário de 

Estado da Região 

Metropolitana 

(Presidente da CDTC) 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

- A Resolução n°81, 

de 10/07/2013, 

suspende 

temporariamente o 

Citybus no âmbito da 

RMTC. 
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▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

80/2014 11/03/2014 -Determina a instalação de 

2 terminais vinculados 

diretamente à central de 

controle operacional 

(CCO), mantida pelas 

concessionárias nas 

dependências da CMTC. 

- Fica autorizada a CMTC 

instaurar processo para a 

atualização de tarifa básica 

contratual dos serviços da 

RMTC.  

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Representant

e da Câmara 

Municipal de Goiânia 

▪ Representant

e da Associação de 

Câmaras Municipais 

e Vereadores de 

Goiás 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- O Presidente da 

CDTC não é mais o 

Eduardo Alexandre 

Zaratz Vieira da 

Cunha e sim o João 

Balestra do Carmo 

Filho.  

- Prefeito de Senador 

Caneado não assina. 

81/2014 16/04/2014 - Recepciona o pacto 

metropolitano pelo 

transporte coletivo à ser 

celebrado entre o Estado de 

Goiás e os municípios 

integrantes da RMTC. 

-Recepciona a carta 

compromisso pela melhoria 

do transporte coletivo na 

RMG da parte das 

concessionárias da RMTC. 

- Aprova estudos de 

atualização do preço da 

tarifa básica contratual. 

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

de Goiânia. 

▪ Presidente 

da AGR 

- Concessionárias da 

RMTC: Metrobus 

Transporte Coletivo 

S.A., Rápido 

Araguaia Ltda, HP 

Transportes Coletivos 

Ltda, Viação 

Reunidas Ltda, 

Cooperativa de 

Transporte do Estado 

de Goiás. 

- Prefeito de Senador 

Caneado não assina. 

- Representante da 

Assembleia 
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- Determina a instauração 

de processo administrativo 

de revisão tarifária.   

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Representant

e da Câmara 

Municipal de Goiânia 

▪ Representant

e da Associação de 

Câmaras Municipais 

e Vereadores de 

Goiás 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

Legislativa não 

assina.  

82/2015 13/02/2015 - Aprova relatório técnico, 

fixando em R$3,30 a tarifa 

dos serviços da RMTC.  

- Aumenta a PPC para 2% 

da receita bruta auferida 

pelas concessionárias do 

transporte coletivo da 

RMTC.  

- Fica obrigada as 

concessionárias a aumentar 

em, no mínimo 1000 

viagens diárias na 

operação, em dias úteis, 

sobre as OSO estabelecidas 

pela CMTC. 

- Determina a aditivação 

dos Contratos de Concessão 

vigentes na RMTC.  

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

▪ Secretário 

do Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, 

Cidades e Assuntos 

Metropolitanos 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

▪ Representant

e da Associação de 

Câmaras Municipais 

e Vereadores de 

Goiás 

▪ Vereador de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

- Ratifica a 

Deliberação 

n°81/2014. 

- O Presidente da 

CDTC não é mais 

João Balestra do 

Carmo Filho e sim 

Paulo de Siqueira 

Garcia.  

- Representante da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 

- Vereador de Goiânia 

não assina.  

- Prefeito de Senador 

Caneado não assina. 

 

83/2016 03/02/2016 - Homologa ato 

administrativo de reajuste 

anual de tarifa dos serviços 

da RMTC da Grande 

Goiânia. 

- Fixa em R$ 3,70 a tarifa 

básica contratual aplicável 

aos serviços da RMTC da 

Grande Goiânia.  

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Secretário 

Municipal de 

Trânsito, Transporte 

e Mobilidade de 

Goiânia 

- Prefeito de Senador 

Caneado não assina. 

 



249 

 

▪ Secretário 

do Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, 

Infraestrutura, 

Cidades e Assuntos 

Metropolitanos 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa  

▪ Secretário 

Municipal de 

Desenvolvimento 

▪ Representant

e da Associação de 

Câmaras Municipais 

e Vereadores de 

Goiás 

▪ Vereador de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Aparecida de Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo 

84/2018 22/02/2018 - Recepciona os atos 

administrativos contidos 

nos autos do processo n°. 

72351177/2017, aprovando 

a Memória de Cálculo que 

fixa em R$ 4,00 a tarifa 

básica contratual aplicável 

aos serviços da RMTC da 

Grande Goiânia. 

- Estabelece que os 

municípios integrantes da 

RMTC passarão a ser 

responsáveis por promover 

a manutenção, realocação 

ou instalação de abrigos se 

necessário (vale frisar que 

os municípios podem 

formalizar convênio com a 

CMTC para levantar dados 

técnicos acerca dos pontos 

de parada instalados na 

RMTC).  

▪ Presidente 

da CDTC 

▪ Presidente 

da CMTC 

▪ Presidente 

da AGR 

▪ Representant

e da Assembleia 

Legislativa 

▪ Secretário 

SEPLANH 

▪ Secretário da 

SMT 

▪ Representant

e da Câmara de 

Goiânia  

▪ Representant

e das Câmaras 

Municipais da 

RMTC. 

▪ Prefeito de 

Goiânia 

▪ Prefeito de 

Senador Canedo. 

- O Presidente da 

CDTC não é mais 

Paulo de Siqueira 

Garcia e sim Gustavo 

Mendanha Melo. 

- Prefeito de Senador 

Caneado não assina. 

- Representante da 

Assembleia 

Legislativa não 

assina. 

- Representante da 

Câmara de Goiânia 

não assina. 

- Representante das 

Câmaras Municipais 

da RMTC não assina. 
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ANEXO 1 - ARRECADAÇÃO TOTAL DO SIT-RMTC (2004 - 2018) 

Informação recebida da CMTC em 29/08/2018 

 

Mês 

Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jan 20.969.191,09 22.341.372,25 28.715.108,33 28.696.346,49 - - 

Fev 20.031.384,62 21.221.009,25 26.961.356,12 26.718.741,70 - - 

Mar 23.567.540,61 24.642.111,84 32.139.928,81 32.125.135,13 - - 

Abr 21.058.770,56 22.886.574,54 27.950.856,67 28.565.708,36 - - 

Mai 22.128.379,33 23.212.019,77 30.875.581,52 30.616.539,56 - - 

Jun 21.658.858,01 23.456.202,55 28.967.782,67 29.507.839,64 - - 

Jul 21.059.313,05 23.121.317,70 28.388.578,80 28.121.673,38 - - 

Ago 22.781.029,12 26.262.011,84 32.094.174,79 31.819.442,45 - - 

Set 21.650.195,95 24.991.527,10 29.851.214,64 28.973.071,52 - - 

Out 21.947.426,42 26.150.152,88 30.311.944,76 30.529.547,15 - - 

Nov 21.987.859,49 28.414.142,80 29.921.010,17 - - - 

Dez 23.486.404,15 30.797.339,11 30.398.172,56 - - - 
 

Mês 

Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan - 32.395.009,41 37.139.254,18 38.367.435,25 36.601.047,45 35.514.243,90 

Fev - 33.611.348,88 36.335.575,80 36.100.257,60 36.984.959,40 35.373.788,20 

Mar - 35.745.279,52 41.634.017,25 40.014.744,45 36.983.563,35 45.490.078,55 

Abr - 33.854.846,89 36.953.720,90 41.672.615,50 36.521.010,65 40.750.529,05 

Mai - 36.110.290,74 40.461.051,45 37.319.633,05 36.856.127,25 41.858.172,00 

Jun - 36.324.267,64 40.169.407,90 38.146.923,65 35.227.494,60 41.392.409,05 

Jul - 35.900.130,29 38.912.585,60 37.082.614,65 37.289.031,90 40.377.114,95 

Ago - 40.506.888,07 43.008.121,95 39.268.914,95 39.253.607,45 41.891.804,80 

Set - 38.248.006,39 38.543.022,25 36.294.705,95 39.605.299,55 40.622.788,55 

Out - 37.373.887,77 40.987.951,75 37.954.410,00 39.637.894,20 41.518.657,35 

Nov - 37.622.172,72 39.322.983,95 35.997.726,60 37.810.437,20 40.781.438,15 

Dez - 39.433.824,51 38.469.508,65 34.426.673,75 37.042.019,05 39.305.634,80 
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Mês 

2016 2017 2018 

Jan 36.196.248,45 36.047.030,00 35.452.856,50 

Fev 39.966.568,20 33.926.112,65 35.106.741,75 

Mar 45.305.062,85 40.987.270,30 42.125.346,85 

Abr 42.763.508,35 34.103.395,65 41.402.399,95 

Mai 42.367.916,75 38.827.969,25 40.762.569,05 

Jun 44.212.349,25 37.254.015,75 40.457.345,30 

Jul 39.525.424,80 34.379.770,90 35.667.384,15 

Ago 43.929.552,45 41.357.392,30 - 

Set 41.032.796,45 39.280.566,05 - 

Out 39.195.005,75 39.393.163,50 - 

Nov 38.870.088,80 39.535.107,30 - 

Dez 38.505.499,75 36.693.959,00 - 
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ANEXO 2 - DEMANDA DE PASSAGEIROS POR EMPRESA (2004 - 

2018) 

Informação recebida da CMTC em 29/08/2018 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2004 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 5.706.068 5.761.091 7.218.734 6.451.806 6.721.189 6.710.907 

HP Transportes 3.721.983 3.720.637 4.612.097 4.095.380 4.266.576 4.178.252 

Cootego 2.912.295 2.902.177 3.338.523 3.135.985 3.191.993 2.767.461 

Metrobus 2.205.816 2.129.000 2.602.992 2.327.677 2.386.739 2.304.150 

Guarany 1.489.661 1.461.091 1.860.246 1.682.378 1.763.329 1.743.175 

CTC - - - - 83.349 334.740 

CTUR - - - - - - 

Reunidas 634.091 645.206 811.657 719.105 756.333 733.411 

Paraúna 202.100 199.564 237.323 215.492 224.711 219.659 

Leste 172.086 165.697 192.034 175.971 182.985 180.875 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.022.394 7.032.509 6.752.068 6.718.627 6.721.029 6.702.880 

HP Transportes 3.823.245 4.369.620 4.219.759 4.253.825 4.214.337 4.237.719 

Cootego 2.532.225 2.743.407 2.579.565 2.550.863 2.150.327 2.214.986 

Metrobus 2.176.821 2.349.838 2.209.807 2.230.069 2.214.335 2.480.961 

Guarany 1.665.807 1.852.212 1.751.452 1.791.854 1.798.440 1.790.926 

CTC 325.606 361.511 393.973 402.410 653.993 633.052 

CTUR - - - 35.162 165.268 166.785 

Reunidas 652.882 742.692 711.152 721.791 720.538 725.890 

Paraúna 208.990 226.604 217.333 227.597 223.339 240.816 

Leste 181.710 191.477 184.164 185.167 180.546 192.568 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2005 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 5.671.947 5.850.022 7.176.229 6.781.482 7.405.886 7.456.064 

HP Transportes 3.633.758 3.658.331 4.506.805 4.249.940 4.759.267 4.807.941 

Cootego 1.959.507 1.881.622 2.078.906 1.797.700 1.093.325 1.013.888 

Metrobus 2.699.097 2.628.626 3.156.417 2.991.117 3.128.454 3.191.407 

Guarany 1.525.268 1.565.361 1.914.427 1.801.269 1.887.523 1.876.472 

CTC 431.631 142.210 0 0 0 0 

CTUR 148.817 135.007 157.040 143.654 151.811 147.237 

Reunidas 615.216 611.206 751.968 706.165 730.283 735.476 

Paraúna 204.543 195.420 231.178 225.501 232.321 230.224 

Leste 175.753 164.690 191.606 207.860 254.172 250.408 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.511.291 7.758.292 7.365.031 7.077.398 6.953.017 7.168.132 

HP Transportes 4.303.610 5.093.040 4.822.538 4.632.530 4.509.608 4.664.789 

Cootego 1.053.619 1.176.364 1.122.555 1.118.214 1.086.861 1.147.963 

Metrobus 3.431.726 3.963.217 3.777.673 3.854.116 3.946.623 4.176.769 

Guarany 1.690.319 1.945.773 1.837.938 1.812.704 1.808.204 1.862.078 
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CTC 0 0 0 0 0 0 

CTUR 121.603 110.863 105.683 101.861 90.684 104.788 

Reunidas 633.616 759.281 714.022 699.051 689.576 722.570 

Paraúna 215.806 236.671 228.031 255.792 275.827 308.456 

Leste 241.692 266.541 247.676 242.063 230.617 247.062 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2006 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.252.306 6.039.680 7.425.874 6.487.552 7.214.404 6.714.375 

HP Transportes 4.138.344 3.971.601 4.857.341 4.217.631 4.670.628 4.331.929 

Cootego 1.033.121 983.846 1.156.179 1.040.922 1.135.944 1.068.305 

Metrobus 3.888.947 3.675.406 4.470.308 3.906.107 4.346.956 4.072.015 

Guarany 1.663.725 1.629.177 2.019.158 1.777.384 1.971.890 1.860.022 

CTUR 94.945 90.091 107.708 97.560 106.131 100.094 

Reunidas 630.944 612.228 745.984 652.731 728.057 668.123 

Paraúna 290.100 270.693 321.996 294.390 337.738 316.511 

Leste 231.120 214.479 259.175 233.840 256.726 237.395 

Araguarina 6.703 5.758 6.506 6.931 7.122 6.668 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.184.885 7.433.899 6.970.534 7.073.147 6.956.895 6.848.036 

HP Transportes 4.050.755 4.917.945 4.580.373 4.621.204 4.576.896 4.521.155 

Cootego 1.027.264 1.153.547 1.096.067 1.122.204 1.095.954 1.123.614 

Metrobus 3.951.720 4.554.135 4.241.288 4.288.086 4.255.857 4.248.738 

Guarany 1.739.044 1.989.498 1.794.606 1.894.929 1.876.310 1.854.032 

CTUR 98.045 110.716 104.781 105.678 104.102 106.061 

Reunidas 615.413 767.340 718.391 718.198 708.584 716.154 

Paraúna 326.247 352.786 337.978 353.498 346.539 366.414 

Leste 235.794 264.470 247.924 252.334 251.638 255.881 

Araguarina 8.274 6.830 7.157 7.549 7.561 10.351 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2007 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.461.487 6.016.290 7.494.064 6.696.084 7.146.125 6.827.399 

HP Transportes 4.315.485 3.967.671 4.872.871 4.332.162 4.617.789 4.383.917 

Cootego 1.076.513 976.160 1.160.583 1.058.174 1.107.936 1.074.781 

Metrobus 4.198.807 3.810.289 4.678.142 4.168.005 4.494.624 4.273.323 

Guarany 1.745.075 1.611.633 2.026.850 1.810.136 1.919.812 1.885.825 

CTUR 102.618 92.517 112.354 102.735 109.078 104.393 

Reunidas 679.254 625.491 774.567 693.063 736.269 692.429 

Paraúna 355.145 317.072 375.586 349.142 372.307 360.391 

Leste 250.354 224.064 269.614 245.087 261.459 248.641 

Araguarina 10.222 8.923 10.682 9.864 10.555 10.796 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.258.714 7.441.352 6.811.051 7.162.603 6.881.833 6.753.780 

HP Transportes 4.079.938 4.841.215 4.416.572 4.669.496 4.491.504 4.389.671 

Cootego 1.017.800 1.144.370 1.060.100 1.108.065 1.071.543 1.091.279 

Metrobus 4.068.746 4.637.416 4.173.821 4.400.782 4.219.666 4.185.931 

Guarany 1.672.672 1.970.713 1.795.078 1.878.646 1.814.303 1.781.874 

CTUR 101.714 116.151 106.954 112.087 110.164 114.038 
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Reunidas 645.384 756.186 697.852 733.226 709.895 706.371 

Paraúna 359.182 384.360 362.818 379.500 369.908 390.757 

Leste 243.332 270.124 248.759 264.107 256.158 257.267 

Araguarina 12.035 11.406 9.903 11.005 10.851 12.254 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2008 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.333.525 6.381.689 7.088.959 7.186.450 6.943.285 6.998.179 

HP Transportes 4.155.354 4.208.583 4.644.965 4.691.803 4.538.049 4.549.516 

Cootego 1.022.096 1.008.613 1.094.535 1.093.484 1.065.931 1.065.876 

Metrobus 4.066.108 4.020.768 4.386.524 4.272.477 3.860.339 3.859.978 

Guarany 1.645.609 1.663.323 1.890.636 1.909.820 1.833.025 1.873.419 

CTUR 107.511 104.510 115.609 114.224 110.932 110.186 

Reunidas 649.317 654.852 721.377 728.203 710.030 701.094 

Paraúna 368.094 352.638 385.596 386.982 383.514 382.959 

Leste 246.486 241.198 267.718 267.552 262.543 266.288 

Araguarina 11.064 10.106 10.962 10.550 11.180 10.897 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.437.092 7.024.217 7.184.412 7.222.777 7.055.909 7.274.629 

HP Transportes 4.258.013 4.643.475 4.760.089 4.808.819 4.702.026 4.784.278 

Cootego 1.022.698 1.062.440 1.085.576 1.145.019 1.139.985 1.213.461 

Metrobus 3.655.163 3.779.080 3.750.952 3.746.412 3.581.190 3.638.681 

Guarany 1.828.654 1.824.807 1.884.707 1.921.833 1.668.041 940.555 

CTUR 107.967 112.705 113.520 117.365 100.627 67.462 

Reunidas 656.593 716.931 740.754 748.958 778.125 1.097.868 

Paraúna 384.385 387.923 380.211 391.582 359.399 320.310 

Leste 255.601 262.448 262.883 278.331 263.676 264.954 

Araguarina 13.210 11.141 10.594 11.386 7.743 0 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2009 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.716.001 6.502.685 8.001.346 7.287.809 7.630.577 7.412.906 

HP Transportes 4.312.557 4.224.432 5.188.985 4.749.146 4.862.492 4.650.213 

Cootego 1.064.357 1.044.776 1.303.070 1.196.929 1.242.311 1.213.292 

Metrobus 3.354.801 3.172.976 3.835.555 3.460.079 3.476.153 3.379.351 

Guarany 347.636 279.267 79.333 0 0 0 

CTUR 77.072 76.466 105.727 95.058 97.560 97.888 

Reunidas 1.213.737 1.184.448 1.642.141 1.570.649 1.626.633 1.594.464 

Paraúna 314.809 298.623 368.557 344.689 357.456 346.856 

Leste 240.659 257.180 319.898 294.994 307.687 296.096 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.832.133 7.461.346 7.430.711 7.630.577 7.411.583 7.365.185 

HP Transportes 4.317.622 4.727.509 4.677.131 4.862.492 4.631.707 4.602.042 

Cootego 1.117.164 1.238.814 1.232.867 1.242.311 1.229.447 1.215.130 

Metrobus 3.270.709 3.465.024 3.335.737 3.476.153 3.330.624 3.399.620 

Guarany 0 0 0 0 0 0 

CTUR 87.406 98.650 98.880 97.560 94.288 87.225 

Reunidas 1.597.046 1.596.683 1.574.994 1.626.633 1.571.078 1.581.711 

Paraúna 337.866 347.379 338.721 357.456 340.687 345.558 
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Leste 266.357 302.388 299.563 307.687 299.375 308.214 
 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2010 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.495.594 6.538.977 8.248.129 7.185.025 7.648.970 7.181.259 

HP Transportes 4.130.028 4.160.378 5.197.225 4.548.371 4.807.593 4.567.506 

Cootego 1.037.919 1.034.225 1.287.731 1.118.563 1.153.246 1.084.470 

Metrobus 2.995.341 3.141.706 4.123.379 3.563.762 3.809.105 3.653.570 

CTUR 87.955 92.028 117.042 104.431 149.789 136.642 

Reunidas 1.365.620 1.386.737 1.716.387 1.495.879 1.599.650 1.547.597 

Paraúna 301.122 306.370 394.904 341.735 377.622 351.397 

Leste 278.181 269.304 341.488 296.014 322.152 313.074 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.976.965 7.908.082 7.599.767 7.592.085 7.519.200 7.568.398 

HP Transportes 4.341.700 4.995.883 4.825.714 4.821.316 4.765.863 4.770.820 

Cootego 1.001.173 1.191.155 1.143.634 1.143.073 1.115.231 1.107.089 

Metrobus 3.586.801 3.914.626 3.707.207 3.713.989 3.657.513 3.732.543 

CTUR 114.964 149.538 137.306 125.615 130.671 125.907 

Reunidas 1.494.830 1.646.645 1.586.559 1.606.378 1.569.878 1.591.535 

Paraúna 318.273 377.284 363.577 367.152 366.045 374.497 

Leste 315.261 339.971 323.233 324.214 323.825 321.851 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2011 

EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.817.141 7.309.843 8.124.804 7.738.793 8.188.404 7.777.411 

HP Transportes 4.272.915 4.596.193 5.009.556 4.783.774 5.093.063 4.839.187 

Cootego 988.928 1.086.825 1.214.151 1.162.428 1.220.144 1.157.110 

Metrobus 3.360.031 3.525.581 3.801.833 3.625.088 3.793.733 3.661.378 

CTUR 115.010 115.593 117.425 101.913 108.918 102.705 

Reunidas 1.445.888 1.506.698 1.647.505 1.579.298 1.670.613 1.633.895 

Paraúna 306.187 348.951 379.976 368.396 381.976 361.939 

Leste 286.398 274.676 296.532 262.244 282.831 260.526 
 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 7.023.521 8.325.050 7.904.712 7.617.433 7.660.720 7.729.262 

HP Transportes 4.366.384 5.210.345 4.931.381 4.762.682 4.783.630 4.791.950 

Cootego 1.041.870 1.374.075 1.334.936 1.300.154 1.310.639 1.294.831 

Metrobus 3.445.744 3.867.967 3.673.238 3.631.629 3.677.692 3.858.321 

CTUR 119.892 26.711 0 0 0 0 

Reunidas 1.574.231 1.683.972 1.588.095 1.544.438 1.553.124 1.593.790 

Paraúna 332.625 383.289 357.200 342.141 348.441 359.142 

Leste 248.257 324.787 296.918 282.169 277.356 271.366 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa 
- 2012 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 7.074.346 7.147.699 8.395.674 7.517.254 8.020.618 7.519.092 
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HP Transportes 4.385.744 4.459.254 5.250.047 4.690.175 5.025.681 4.641.659 

Cootego 1.174.496 1.184.895 1.435.489 1.293.784 1.388.359 1.270.877 

Metrobus 3.587.568 3.562.316 4.149.848 3.715.254 4.047.187 3.894.619 

Reunidas 1.474.353 1.458.634 1.687.881 1.545.294 1.636.083 1.599.561 

Paraúna 318.582 314.856 368.949 337.029 358.267 324.762 

Leste 235.980 247.839 298.600 257.573 280.006 257.780 
 

       
EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.938.801 8.024.133 7.286.096 7.710.537 7.398.329 7.011.995 

HP Transportes 4.245.772 5.018.666 4.509.802 4.826.290 4.561.820 4.324.013 

Cootego 1.152.764 1.311.748 1.200.844 1.275.619 1.246.012 1.191.020 

Metrobus 3.650.673 4.071.567 3.676.156 3.907.648 3.765.172 3.652.586 

Reunidas 1.461.471 1.645.286 1.480.047 1.576.804 1.511.756 1.462.670 

Paraúna 299.869 360.333 339.439 359.488 346.505 330.073 

Leste 231.349 275.547 247.933 260.909 247.271 219.968 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2013 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.852.102 6.656.960 7.483.860 7.889.462 6.852.734 7.190.754 

HP Transportes 4.216.758 4.113.395 4.651.294 4.919.741 4.304.188 4.470.752 

Cootego 1.167.355 1.129.771 1.261.473 1.376.360 1.214.687 1.269.805 

Metrobus 3.576.626 3.445.143 3.892.209 4.105.108 3.591.670 3.757.187 

Reunidas 1.428.805 1.374.621 1.553.183 1.632.920 1.435.682 1.486.416 

Paraúna 287.350 298.941 334.020 357.971 314.945 327.865 

Leste 196.377 213.774 241.917 260.635 225.578 243.557 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 7.122.182 7.971.423 7.540.952 7.846.534 7.428.108 6.927.129 

HP Transportes 4.367.586 4.960.828 4.676.185 4.870.011 4.630.525 4.301.982 

Cootego 1.244.325 1.369.399 1.330.323 1.345.438 1.276.431 1.198.844 

Metrobus 3.761.085 4.077.722 3.787.604 3.918.459 3.667.563 3.565.732 

Reunidas 1.578.620 1.603.479 1.355.070 1.511.054 1.457.004 1.140.978 

Paraúna 313.211 353.869 333.512 358.785 355.369 332.156 

Leste 254.373 291.057 270.969 279.286 267.095 246.947 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2014 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.580.351 6.690.226 6.809.373 6.846.003 6.686.531 6.257.550 

HP Transportes 4.131.133 4.244.200 4.296.289 4.230.019 4.078.797 3.917.643 

Cootego 1.095.074 1.120.120 1.186.849 1.178.818 1.216.811 1.137.101 

Metrobus 3.515.171 3.581.860 3.646.060 3.631.103 3.624.636 3.444.221 

Reunidas 1.341.248 1.361.324 1.404.819 1.373.744 1.608.061 1.584.189 

Paraúna 275.035 288.243 295.319 290.159 25.170 0 

Leste 244.510 255.761 259.331 263.136 267.326 237.349 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.525.158 7.220.875 7.342.767 7.194.892 6.857.235 6.473.196 
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HP Transportes 3.973.817 4.399.706 4.542.469 4.554.892 4.328.949 4.106.936 

Cootego 1.110.574 1.248.121 1.265.905 1.165.781 1.109.185 1.030.453 

Metrobus 3.545.747 3.772.886 3.855.825 4.082.219 3.902.816 3.854.179 

Reunidas 1.630.129 1.772.324 1.752.782 1.493.492 1.427.578 1.374.842 

Leste 86.246 0 0 0 0 0 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2015 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 6.055.927 5.856.316 7.096.181 6.404.603 6.570.631 6.466.058 

HP Transportes 3.852.820 3.765.188 4.537.708 4.100.549 4.273.237 4.158.022 

Cootego 940.777 923.607 1.161.509 1.041.058 1.092.977 1.065.930 

Metrobus 3.634.187 3.428.756 4.132.229 3.657.881 3.774.487 3.816.438 

Reunidas 1.275.715 1.225.377 1.453.952 1.310.636 1.364.897 1.341.787 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 6.035.808 6.631.512 6.541.629 6.539.662 6.355.834 5.834.394 

HP Transportes 3.759.638 4.133.215 4.072.579 4.064.221 3.918.180 3.690.123 

Cootego 924.212 1.049.657 1.019.865 1.042.692 1.019.427 952.743 

Metrobus 3.741.224 3.848.439 3.669.673 3.584.807 3.445.865 3.283.108 

Reunidas 1.237.396 1.312.058 1.256.073 1.250.997 1.213.969 1.158.484 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2016 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

R. Araguaia 5.261.454 5.522.898 6.238.193 5.963.558 5.897.794 6.582.357 

HP Transportes 3.247.178 3.384.777 3.866.351 3.662.012 3.625.364 4.020.086 

Cootego 814.810 864.003 986.206 962.984 949.014 1.069.366 

Metrobus 3.047.210 3.191.759 3.606.520 3.373.986 3.396.041 3.860.820 

Reunidas 1.058.445 1.081.149 1.217.491 1.156.240 1.150.674 1.269.853 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

R. Araguaia 5.217.789 6.091.044 5.781.160 5.478.829 5.542.442 5.371.387 

HP Transportes 3.156.184 3.774.010 3.588.197 3.408.903 3.436.884 3.290.592 

Cootego 835.548 959.932 940.141 890.121 899.165 859.602 

Metrobus 3.192.872 3.498.148 3.236.331 3.110.864 2.963.586 2.843.641 

Reunidas 1.001.635 1.164.141 1.107.715 1.059.052 1.081.768 1.053.913 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2017 

       
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Rápido Araguaia 4.923.885 4.817.781 6.009.450 5.044.805 5.786.935 5.487.725 

H.P. Transportes 3.007.682 2.936.851 3.636.646 3.049.134 3.527.993 3.336.946 

Cootego 789.407 773.014 996.946 838.248 969.967 913.179 

Metrobus 2.636.749 2.508.192 3.007.805 2.507.809 2.827.220 2.731.044 

Reunidas 989.185 952.654 1.145.273 963.295 1.099.641 1.044.890 
 

EMPRESA Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Rápido Araguaia 4.830.217 5.872.518 5.355.212 5.375.344 5.373.567 4.961.632 

H.P. Transportes 2.906.518 3.565.916 3.268.417 3.272.306 3.278.486 3.051.936 
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Cootego 785.972 981.607 902.857 901.058 897.372 811.624 

Metrobus 2.531.626 2.836.877 2.548.447 2.563.665 2.578.331 2.450.365 

Reunidas 932.489 1.104.327 1.006.906 1.014.120 1.037.409 967.620 
 

Demanda Mensal Total de Passageiros Transportados por Empresa - 
2018  

        
EMPRESA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Rápido Araguaia 4.969.786 4.670.909 5.573.268 5.472.725 5.377.603 5.325.353 

H.P. Transportes 2.930.174 2.764.208 3.293.350 3.222.934 3.171.156 3.111.843 

Cootego 891.084 841.940 1.021.682 1.020.105 995.204 994.497 

Metrobus 1.787.023 1.628.588 1.898.001 1.849.383 1.841.713 1.883.207 

Reunidas 1.148.529 1.064.761 1.258.236 1.229.687 1.211.244 1.219.012 

 

EMPRESA Julho 

Rápido Araguaia 4.728.737 

H.P. Transportes 2.781.573 

Cootego 861.542 

Metrobus 1.707.906 

Reunidas 1.085.622 

 


