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RESUMO  

 

A Região Metropolitana de Natal apresenta a incidência de graves problemas políticos e 

institucionais que dificultam o desenvolvimento integrado dos municípios nela inseridos. 

Neste sentido, o presente artigo tem o objetivo de discutir a governança compartilhada das 

funções públicas de interesse comum a estes municípios como mecanismo para o 

desenvolvimento de políticas públicas de escopo supramunicipal. Nesta perspectiva, 

buscou-se, através do referencial bibliográfico e da aplicação de entrevistas abertas a atores 

políticos e institucionais chave, elucidar estratégias para a resolução de tais problemas. O 

trabalho sugere articulação e a atuação em redes de cooperação entre os municípios como 

possíveis saídas para mitigar as dificuldades constatadas e aponta para condições 

favoráveis à construção de uma boa governança metropolitana.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As regiões metropolitanas (RMs) brasileiras, assim como na maioria dos países periféricos 

capitalistas, têm suas bases atreladas a um processo histórico que as levou à produção de 

espaços tipicamente adensados, contendo características que ampliaram, sobremodo, o 

lócus de graves problemas urbanos, engendrando-os ao caos da contemporaneidade, em 

áreas que se expressam para além dos limites administrativos dos municípios. Uma 

verdadeira composição de grandes tecidos urbanos, que atraiu uma demanda por políticas 

públicas muito maior e mais específicas.  

 

Na maioria das vezes, a solução para o enfrentamento de tais problemas urbanos nas RMs 

ultrapassa o localismo das funções públicas de cada ente municipal no seu escopo 

constitucional e, de certo modo, a disputa por recursos, a fragmentação das ações, a 

ausência de mecanismos de enfrentamento aos problemas horizontalizados nesses espaços, 

dentre outros fatores, agem como graves empecilhos à adoção de uma boa governança 

metropolitana. Estes fatores acabam por produzir um quadro de ausência de políticas 

públicas eficazes na resolução de problemas caracteristicamente urbanos.  

 

Os governos locais e a forma como se relacionam entre si e com os demais entes da 

federação são elementos importantes na construção de estruturas de governança. A 

"cooperação entre governos locais pode ser chave para reduzir desigualdades e melhorar a 

eficiência econômica" (GARSON, 2009, p. 74). Por isso, é importante identificar as 

condições necessárias para promover a cooperação em políticas locais com algum nível de 



 

 

coordenação entre os governos municipais. Entretanto, a questão da autonomia municipal e 

o elevado grau de autonomia dos municípios, atribuída pela Constituição Federal (CF) de 

1988, para a construção de desenhos institucionais de gestão metropolitana, com pouca ou 

nenhuma interferência do governo federal, concorreram para o acirramento dos conflitos 

de interesses entre municípios e entre municípios e estado (LINHARES et al, 2012). 

 

A conjuntura da política metropolitana no Brasil foi marcada pela inexistência de um 

efetivo e necessário pacto político, social e territorial para a efetivação das RMs, com 

discreta pontualidade na criação de instrumentos institucionais relevantes. Neste sentido, 

configurou-se como grande obstáculo, aqui discutido, o de natureza política, do ponto de 

vista do poder e da organização institucional. A despeito disto, aprovação da Lei Federal n° 

10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades) representou um avanço significativo 

no desenvolvimento da política urbana municipal, pois Regulamentou os artigos 182 e 183 

da CF/1988, estabelecendo as diretrizes a serem observadas no desenvolvimento da 

política urbana municipal e, ao mesmo tempo, ofereceu um conjunto de instrumentos que 

poderiam ser utilizados pelos municípios para alcançar uma pretensa harmonia. Em seu 

Art. 34, a referida lei, previa que nas RMs ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei 

complementar estadual, poderiam ser realizadas operações urbanas consorciadas 

interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas.  

 

Outro instrumento significativamente importante, o Estatuto das Metrópoles, versa sobre o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum às regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas. Sancionada em 12 de janeiro de 2015, a Lei nº 

13.089 chancela a cooperação interfederativa entre a união, estados e municípios no 

fomento às ações voltadas para o desenvolvimento urbano das RMs. O texto prevê uma 

série de instrumentos com obrigatoriedade de implementação aos entes metropolitanos 

com prazo determinado de três anos, a partir da data de publicação.    

 

À vista disso, em face da constatação de que os problemas comuns às RMs afetam, de 

maneira quase inequívoca, a Região Metropolitana de Natal (RMN), surge o 

questionamento central deste trabalho: como e em que medida os entes metropolitanos 

poderão construir uma governança metropolitana capaz de mitigar os problemas da 

metrópole, existentes num grande desarranjo estrutural e político, em prol do 

desenvolvimento integrado da RMN? Com a finalidade de investigar esta questão, utilizou-

se como método para a composição deste artigo, além do referencial bibliográfico, a 

aplicação de um roteiro de entrevista aberto, dirigido aos representantes do Conselho de 

Desenvolvimento Metropolitano de Natal (CDMN) e do Parlamento Comum, isto é, atores 

políticos e institucionais chave da governança metropolitana na RMN. 

 

Cabe, contudo, ter cautela ao aferir uma possível resposta. Deve ser levando em conta que 

a governança metropolitana nunca foi prioridade dos governos locais e que, portanto, tem 

um histórico de abandono dessa questão de quase duas décadas, desde a institucionalização 

aos dias atuais, e que apenas pela obrigatoriedade de cumprir os dispositivos da Lei nº 

13.089, sob pena de os governos responderem por crime de improbidade administrativa, no 

caso do não cumprimento, é que se notam alguns movimentos, ainda discretos, de 

articulação intrametropolitana na RMN (SOUZA, 2015). Vale ressaltar que, no que se 

refere ao Estatuto das Metrópoles, resta pouco mais de um ano para o fim do prazo 

determinado ao seu cumprimento e que isso implica superar em pouco mais de um ano os 

desafios que se aprofundaram ao longo de 18 anos. 

 



 

 

2. ESTRUTURAS INTITUCIONAIS DE GOVERNANÇA METROPOLITANA 

 

A metropolização é por si só um indicador claro de que os problemas urbanos dificilmente 

poderão ser enfrentados por políticas setoriais desarticuladas entre si e ações 

desencontradas dos entes federados. Neste sentido, gerir de maneira compartilhada os 

problemas metropolitanos, ao mesmo tempo em que gera um grande desafio, aponta para 

uma maneira eficiente e sustentável de tratar as políticas públicas territoriais com impacto 

em escala metropolitana. Isto é, os municípios proverem-se de mecanismos que sustentem 

uma estrutura de governança compartilhada garante-lhes a condição de resolver 

articuladamente os problemas que afetam em escala também metropolitana.    

 

Considere-se que RM é um espaço de complexas relações e de permanente conflito de 

interesses frente à fragmentação e ao predomínio setorial nas políticas, superposição de 

ações e de agências responsáveis pelo planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum e entenda-se interesse comum com um conjunto políticas públicas que 

demandam de atuação coletiva dos municípios para a resolução dos problemas que afetam 

o território metropolitano, ostensivos para além dos limites político administrativos, isto é, 

―política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, 

isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes‖, conforme 

definição do Estatuto das Metrópoles. Neste ínterim, na RM, concorrem temas como 

condições ambientais de habitabilidade, esgotamento sanitário, produção e destino de 

resíduos sólidos, infraestrutura urbana, acesso aos serviços públicos básicos, atividades 

econômicas etc.. 

   

Instituída pela lei complementar estadual nº 152 de 1997, inicialmente a RMN foi 

integrada por Natal (capital do estado), Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz e Ceará-Mirim. Notadamente, apenas estas cidades apresentam fenômenos 

típicos de uma RM, especialmente os fenômenos da conurbação e movimento pendulares 

entre Natal/Parnamirim e Natal/São Gonçalo do Amarante. A partir de 2002 outras cidades 

passaram a integrar a da RMN pela eminência de leis complementares estaduais: São José 

do Mipibu, Nízia Floresta, Monte Alegre, Vera Cruz, Maxaranguape, Ielmo Marinho, 

Goianinha e Arez. Hoje, com 14 municípios integrados a RMN, apenas o CDMN e o 

Parlamento Comum parecem ter alguma expressão relevante quanto institucionalidade.  

 

A Lei que instituiu a criação da RMN também previa a criação do CDMN, cujas 

competências atribuídas salientam um caráter normativo e deliberativo, como promover, 

integrar, conceder, fiscalizar, estimular o planejamento, a organização e a execução dos 

serviços públicos de interesse comum. Entretanto, cabe ressaltar que, quanto organismo 

gestor, o CDMN apenas começou a ser implementado no ano de 2001 por parte do governo 

do estado e somente no ano seguinte foram dados os primeiros passos no que se refere à 

formalização da sua dinâmica de funcionamento. 

 

Já o Parlamento Comum foi criado pela Resolução 304/2001, aprovada pela Câmara 

Municipal de Natal, como um organismo de caráter eminentemente político, uma vez que 

não se sobrepõe às casas legislativas dos municípios que o integram e, sequer, possui sede 

fixa. Para seu funcionamento, foram definidas três instâncias de decisão, que atuam na 

composição da agenda comum: a) Mesa Diretora - com caráter de execução de suas 

decisões, é composta por nove membros, sendo 6 titulares e 3 suplentes; b) Colégio de 

Comissões – que é uma instância intermediária composta por 30 membros, representa as 

respectivas Câmaras Municipais provisoriamente através de Comissões. Essas comissões 



 

 

são nomeadas por cada Casa Legislativa; c) Colegiado Pleno – para integrá-lo, basta ser 

vereador de um dos municípios da Região Metropolitana. 

 

Conforme podemos observar no quadro 01, no momento de institucionalização das 

primeiras RMs brasileiras (Lei complementar nº 14, de 8 de junho de 1973), os 

legisladores mantiveram a maior parte das suas preocupações na órbita de definição das 

matérias de competência metropolitana. Enquanto isso, a recente legislação, embora não 

avance sobre definições, traz consigo uma série de instrumentos potencialmente fortes e 

integradores para harmonizar as políticas e estratégias de gestão metropolitana e qualificar 

os investimentos feitos nessas áreas. A RMN, neste ponto, está alinhada com a lei, uma vez 

que já conta, no papel, com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável Para a 

Região Metropolitana de Natal desde 2007. 

 

Quadro 01 Definições e instrumentos de planejamento urbano na lei de criação das 

primeiras RMs e no Estatuto das Metrópoles. 

Lei Definição Instrumentos 

Lei complementar nº 14, de 8 

de junho de 1973 

Planejamento integrado do 

desenvolvimento econômico e 

social; 

Conselho Deliberativo e um 

Conselho Consultivo. 

Saneamento básico, notadamente 

abastecimento de água e rede de 

esgotos e serviço de limpeza 

pública; 

Uso do solo metropolitano. 

Transportes e sistema viário; 

Produção e distribuição de gás 

combustível canalizado; 

Aproveitamento dos recursos 

hídricos e controle da poluição 

ambiental, na forma que dispuser 

a lei federal; 

Outros serviços incluídos na área 

de competência do Conselho 

Deliberativo por lei federal. 

Lei nº 13.089, de 12 de janeiro 

de 2015. 

Política pública ou ação nela 

inserida cuja realização por parte 

de um município, isoladamente, 

seja inviável ou cause impacto em 

municípios limítrofes. 

Plano de desenvolvimento 

urbano integrado; 

Planos setoriais interfederativos; 

Fundos públicos; 

Operações urbanas consorciadas 

interfederativas; 

Zonas para aplicação 

compartilhada dos instrumentos 

urbanísticos; 

Consórcios públicos; 

Convênios de cooperação; 

Contratos de gestão; 

Compensação por serviços 

ambientais ou outros serviços 

prestados pelo Município à 

unidade territorial urbana. 

FONTE: Elaboração do autor com base nas leis nº 14 de 8 de junho de 1973 e 13.089 de 12 de janeiro de 

2015. 

 



 

 

Pensar em mecanismos de desenvolvimento territorial para a RMN, todavia, perpassa a 

compreensão do nível de integração das cidades que a compõe. Requer, sobretudo, um 

grau de articulação abrangente das instituições de planejamento e gestão e entre os entes 

municipais. Além disso, requer o fortalecimento destas instituições em suas instâncias 

competentes a fim de garantir uma sustentabilidade tal que favoreça o desenvolvimento 

integrado dos municípios sem comprometer a autonomia de cada ente individualmente.  

 

Para citar outros exemplos de gestão metropolitana, reportemo-nos a exemplos de países 

com experiências diferentes no tema. Talvez seja a governança compartilhada de funções 

públicas a base da gestão urbana na Europa. Salvo as especificidades, um olhar sobre as 

experiências de governança das metrópoles europeias pode apontar-nos o um exemplo para 

a governança metropolitana no Brasil. No entanto, vale lembrar que, como afirma Bird e 

Slack, em  Aspectos   fiscales   de   la   governabilidad   metropolitana, (2005, p. 267. 

Apud SEIXAS et al, 2012. p. 54), a solução de governança metropolitana varia de um país 

para o outro, em função da sua história e cultura. Ou seja, não se pretende fazer menção a 

comparação e sim observação das estratégias adotadas em cada RM.  

 

Sabe-se que os mesmos problemas urbanos enfrentados na RMN, muito provavelmente se 

reproduzem em diferentes cidades e diferentes países, em escalas potencialmente e 

proporcionalmente até maiores que os brevemente observamos neste trabalho. No entanto, 

as estratégias de enfrentamento não raramente são completamente diferentes, variando de 

um lugar para outro. De acordo com Seixas et al (2012), em Londres, há uma estrutura 

supramunicipal legitimada por eleição direta, que abrange a parte central da grande 

aglomeração metropolitana que se estende por três regiões da Inglaterra: a Greater London 

Authority (GLA). O seu território contempla 32 municípios e suas decisões são vinculadas 

às autoridades municipais, que delegam competências estratégicas e de gestão na 

autoridade metropolitana. São de competência da GLA, distribuídas em setores: o 

transporte, incluindo as redes de transporte público e a gestão do trafego viário; 

desenvolvimento econômico e proteção internacional; proteção e combate a incêndios e 

proteção civil; e, polícia e segurança pública. 

 

Em Stuttgart, ainda segundo Seixas et al (2012), a estrutura institucional metropolitana é 

denominada Verband Region Stuttgart (VRS), que integra a cidade de Stuttgart e cinco 

condados, contabilizando um total de 179 municípios envolvidos. Há uma assembleia 

metropolitana legitimada por sufrágio direto e com mandatos de cinco anos, de onde são 

designados um presidente e um diretor geral com mandatos de no mínimo oito anos. Esta 

estrutura tem como competência: o planejamento do território; infraestruturas; tráfego e 

transportes; desenvolvimento econômico; turismo; e, tratamento de resíduos. Ademais, 

assim como na região metropolitana de Londres, as decisões da autoridade metropolitana 

são vinculadas as autoridades locais. 

 

Já a Região Metropolitana de Copenhague (SEIXAS et al, 2012) conta com uma 

autoridade que ultrapassa o território metropolitano. A região metropolitana, em si, é 

composta por 18 municípios, mas compreende 29 municípios. Suas competências são de: 

gestão dos equipamentos e recursos humanos hospitalares; desenvolvimento regional na 

área econômica, do turismo, cultura e educação; plano regional de ambiente e medidas 

contra poluição; e, coordenação das instituições que trabalhem para a população com 

necessidades especiais. Neste coso, cabe aos municípios dar provimento demandas locais 

de educação básica, assistência médica primária, desenvolvimento urbano, cultura, 

abastecimento de água e elétrica, gestão de resíduos e outros.  



 

 

 

As estruturas são, portanto, imprescindíveis a uma boa governança. Sabe-se que os 

desafios são demasiado grandes, seja no que se refere aos entraves políticos seja no que se 

refere aos entraves institucionais, e que os meios adotados para supera-los devem, em igual 

medida, ser fortes e abrangestes ao desenvolvimento urbano do território metropolitano. 

Provavelmente, o mecanismo para este fim é a governança compartilhada, a qual deve ser 

continente das mencionadas estruturas, para que haja uma correta coordenação do 

desempenho das funções públicas de interesse compartilhado.  

 

Para os representantes das institucionalidades metropolitanas da RMN, isto é, o CDMN e o 

Parlamento Comum, sobressai o consenso de que a integração da região metropolitana 

beneficiaria, diretamente, as municipalidades e traria vantagens imediatas em termos 

captação de recursos e redução de custos na implementação de políticas públicas. Mostra-

se claro o entendimento destes atores de que o processo de governança da RMN carece do 

fortalecimento de sua estrutura. Em ambas as perspectivas, sobre o entendimento de o que 

seria uma boa governança metropolitana para a RMN, ressalta-se a integração das políticas 

públicas de escopo mais abrangente, a partir da constatação de que existem entraves 

desafiadores ao desenvolvimento dos municípios integrantes: do ponto de vista ambiental, 

a fragilidade; do ponto de vista socioeconômico, a desigualdade; e, do ponto de vista 

político, a desarticulação.   

 

Para o CDMN, uma das questões fundamentais perpassa pela interação do poder público 

com a sociedade, do reconhecimento que ―a sociedade está cobrando‖ respostas aos 

problemas metropolitanos. Por outro lado, o julgamento da parte Parlamento Comum alude 

a uma ―baixa consciência metropolitana‖. O ponto de convergência, nesta questão, recai 

sobre a importância da participação popular na cobrança aos governantes por resultados 

práticos e efetivos para a sociedade.    

 

Outra questão fundamental sobre a governança metropolitana é capacidade de tratar 

coletivamente os problemas comuns. A forma indispensável para este fim seria a criação 

de ―janelas de diálogo‖ entre os municípios. Entretanto, com a inoperância do CDMN por 

cinco anos, e paulatino agravamento dos problemas que afetam os municípios, esses canais 

praticamente inexistem.  Para as duas institucionalidades, são consensuais os pontos sobre 

quais os temas a governança metropolitana deve debruçar-se: mobilidade urbana, com 

ênfase para a qualidade do transporte público, tarifas e deslocamento intrametropolitano, 

aumento número de veículos particulares e suas implicações no transito; segurança pública, 

de modo geral; saneamento básico, nas suas dimensões, isto é, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e destinação de resíduos sólidos; e, 

desenvolvimento econômico, com maior destaque para o turismo.  

 

É importante salientar que histórico de operacionalização da única instância deliberativa da 

RMN notadamente pouco contribuiu para a governança metropolitana. Haja vista que, o 

CDMN, desde que começou a funcionar, no ano de 2001, vem passando por longos 

períodos de inatividade. De portas fechadas desde 2010, o CDMN foi reaberto pelo 

governo do estado em 19 de agosto de 2015, em uma reunião que teve como pauta as 

exigências do recente Estatuto da Metrópole, mas que a principal definição foi a posse de 

15 novos conselheiros, dos quais 12
1
 foram os prefeitos das cidades que integram a RM, 

um representante da Assembleia Legislativa, um representante do Parlamento Comum e o 

                                                           
1
 Até então, Arez e Goianinha não faziam parte dos municípios que compunham a RMN.  



 

 

secretário de estado de Planejamento e das finanças. Ademais, apenas suscitou-se a 

discussão sobre a criação de uma agenda comum aos municípios da RM.  

 

3. EM DIREÇÃO AO HORIZONTE: ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO EM REDE  

 

Não se pode pensar em cooperação e enfrentamento de problemas comuns se ignorarmos a 

complexidade dos interesses em jogo, dos múltiplos atores envolvidos e as suas relações e 

a sobressaliência das políticas públicas voltadas a atender as demandas, claramente de 

ordem metropolitana, unicamente dentro do perímetro municipal, ignorando a contiguidade 

destas. Não obstante, deve ser levada em conta a crescente relação de interdependência das 

políticas públicas, da gestão e do desenvolvimento territorial metropolitano. Tampouco se 

pode ignorar o papel das institucionalidades metropolitanas na perseguição de tal 

finalidade.  

 

De acordo com a atual configuração política e institucional da RMN, podemos considerar 

como atores relevantes: a) o governo do estado, cujo compromisso deve ser assíduo na 

tarefa de atrair os governos municipais à participação; b) os membros do CDMN, que tem 

poder normativo e deliberativo sobre as funções públicas de interesse compartilhado; c) os 

membros do Parlamento Comum, com a representação legislativa de cada município 

integrado à RMN; d) assim como a sociedade civil, de modo geral. A interação destes 

atores nas arenas decisórias prescinde articulação e atuação em rede para o enfrentamento 

dos ditos problemas urbanos, uma vez que os mesmos são compartilhados pelos 

municípios.  

 

Entre os municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante (SGA) e Macaíba, 

por exemplo, nota-se um intenso fluxo de veículos, seja por modais individuais ou 

coletivos, influenciado pela dinâmica dos setores produtivos, oferta de serviços na capital e 

pela construção do aeroporto internacional de SGA.  Logo, estas cidades têm em comum 

um problema que se expressa na mobilidade urbana e, neste sentido, afeta a vida dos 

moradores destas cidades. Notadamente, mobilidade urbana, nessas circunstancias, não é 

matéria a ser resolvida por ações desencontradas dos municípios, ou seja, requer ser 

submetida à cooperação intermunicipal sob o formato de rede horizontal de cooperação.  

 

A fim de entendimento, a rede de cooperação que aqui se refere, na forma de articulação 

dos atores envolvidos, parte da compreensão de que envolve “la articulación de estos 

actores em marcos organizativos comunes desde los cuales intercambiar recusos, negociar 

prioridades, y tomar dicisiones relacionadas con proyetos públicos compartidos” 

(BLANCO; GOMÀ, 2002, p. 26). Deste modo, a criação de um sistema de redes de 

cooperação, potencialmente, contribuiria para o fortalecimento simultâneo dos municípios 

envolvidos cujas necessidades requisitassem o envolvimento do ente municipal para fazer 

frente aos problemas comuns e as responsabilidades de forma horizontalizada. 

 

A sistematização de áreas prioritárias, passíveis de intervenção em rede, seria possível 

mediante o reconhecimento da complexidade e concretude dos elementos intrínsecos a 

prestação dos serviços públicos municipais nas áreas econômica, social, urbana e 

ambiental. Deve ser levado em conta: a produção econômica na RMN, a geração de 

emprego e mercado consumidor, bem como seus desdobramentos, a exemplo: movimentos 

pendulares; a prestação de serviços assistenciais, como saúde, educação e segurança 

pública; mobilidade urbana, transporte e equipamentos públicos; e, qualidade do ar, 

destinação de resíduos e esgotamento sanitário, etc..   



 

 

 

Outro fator a ser considerado incide sobre a carência por dinamismo e inovação 

necessários a concepção de planos estratégicos, orçamentos e execução de obras de escala 

metropolitana, como por exemplo, o aeroporto internacional de SGA e respectivas 

rodovias de acesso, ou o aterro sanitário consorciado no município de Ceará-Mirim. 

Todavia, cabe ressaltar que, para que não sejam geradas dúvidas, a possível criação de um 

sistema de rede de cooperação não admite a diminuição das responsabilidades dos entes 

municipais, ao contrário disso, fomenta a adoção de diferentes níveis atuação para atender 

as demandas da administração pública municipal. 

 

Outrossim, o quadro 02 sublinha estratégias de intervenção para as áreas, econômica, 

social, urbana e ambiental, destacando alguns do principais problemas da realidade da 

RMN. A orientação na qual foi disposto o quadro evidencia a necessidade de parceria, 

devendo ser através da transferência aos municípios integrantes da RMN a 

responsabilidade de estruturação de redes. Pensar nessa perspectiva torna desafiante, mas 

não impossível, buscar e construir um desenvolvimento urbano integrado no território 

metropolitano, mas requer maior disposição política entre os governos, na busca de uma 

gestão compartilhada de todos dos problemas comuns. 

 

Quadro 02 Problemas comuns aos municípios da RMN e estratégias de resolução 

integrada. 

 
 

 
Área econômica Área social Área urbana Área ambiental 

Problemas 

Acessos 

defasados aos 

pontos turísticos, 

tarifas dos 

modais de 

transporte. 

Interconexão da 

criminalidade, 

sobrecarga das 

unidades de saúde 

da capital, 

exclusão de 

minorias e 

movimentos 

sociais.  

Deterioração da 

malha viária e 

carência por 

infraestruturas. 

Produção, coleta e 

destinação de 

resíduos, 

contaminação dos 

mananciais. 

Estratégias 

Integração das 

rotas turísticas, 

fortalecimento 

consórcio público 

Polo Costa das 

Dunas e 

instituição de 

tarifa 

metropolitana 

para o transporte 

público. 

Policiamento 

metropolitano, 

regionalização da 

saúde nos níveis 

de média e alta 

complexidade e 

instituição de 

espaços de 

interlocução das 

políticas sociais 

na RM Natal com 

representação 

popular. 

Operações urbanas 

consorciadas.    

Contrato de gestão 

para coleta e 

destinação de 

resíduos, indústria 

de processamento 

de resíduos 

consorciada, 

planejamento 

integrado do 

esgotamento 

sanitário.  

FONTE: Elaboração do autor. 

 

O turismo é uma das maiores fontes de geração de renda da RMN, o crescimento dessa 

atividade requer o empenho dos municípios para dar qualidade e condições de 

sustentabilidade a médio e longo prazos, bem como qualificar as condições das estruturas 

existentes. Para Clementino e Ferreira (2015. p. 51), 

 
[...] praias oceânicas, extensas dunas, lagoas, áreas de falésias, regiões 

estuarinas, mangues, terraços e vales fluviais, associados às temperaturas 



 

 

tropicais, formam um conjunto de objetos naturais importantes para a construção 

e desenvolvimento do turismo enquanto uma atividade de grande relevância 

econômica. Daí porque diversas ações políticas foram efetivadas, desencadeando 

a implementação de diversos objetos artificiais os quais, junto aos naturais, vão 

se constituindo e reproduzindo o cenário ideal para o turismo. Essa atividade tem 

sido referência na atração de vários investimentos para a área, em especial os 

imobiliários, possibilitando, assim, alternativas de emprego e geração de renda 

para a população. 

 

No tocante a violência urbana, evidentemente ela (a violência) não está condicionada a 

obedecer aos limites intramunicipais. Assim, as políticas públicas desarticuladas nos 

municípios não conseguem resolver com eficiência e eficácia um plano de segurança 

pública capaz de atenuar a violência generalizada no espaço urbano da RM Natal. A 

despeito disso, Andrade et al (2013. p. 88) destacam que, 

 
[...] a criminalidade violenta é relacionada ao processo de urbanização e ao 

grande e desordenado crescimento e adensamento populacional de áreas urbanas, 

o que gera conflitos pelo aumento da vulnerabilidade social dessas populações. 

Nesse sentido, é importante analisar a distribuição da criminalidade violenta no 

território, uma vez que esses conflitos não ocorrem homogeneamente, refletindo 

grandes diferenciais dentro de uma área urbana.  

 

Sobre este tema em específico, estudos recentes mostram que na última década ―a 

prevalência de óbitos por homicídios de homens jovens e adultos na RMN foi, em média, 

muito superior ao ocorrido no Brasil‖ (LIMA et al. 2015. p. 26). Além disso, entre os anos 

2000 e 2010, houve 2.723 óbitos por homicídios na RMN — com 104 homicídios no 

primeiro ano e 425 no último ano do período avaliado. Segundo os autores referenciados, a 

prevalência de homicídios foi maior entre os homens (93,9%), principalmente jovens e 

adultos, na faixa etária de 20 a 39 anos de idade (62,0% do total e 66,1% dos homens). 

Igualmente, os homicídios femininos, com menor contribuição (6,1%), foram também mais 

prevalentes na faixa etária entre 20 e 39 anos (2,8% do total e 46,4% das mulheres). No 

ano 2000, 68,3% dos óbitos por homicídios foram de homens jovens e adultos, e, em 2010, 

corresponderam a 61,6%. (LIMA et al. 2015). 

 

É importante destacar que, como polo atrativo de pessoas em busca de oportunidades, o 

município do Natal exerce forte influência nos municípios que compõem a RMN e que há 

ainda uma forte concentração instituições de ensino, sobretudo nos níveis técnico e 

superior, e unidades de saúde especializada na capital. E que isso exerce um grande 

deslocamento populacional em direção a capital, contribuindo para a formação do chamado 

efeito pendular e para que haja maior sobrecarga do tráfego de veículos em Natal. 

Conforme assinalado em Clementino e Ferreira (2015), na RMN, em termos de recepção 

de deslocamentos pendulares, Natal exerce uma grande polarização sobre os demais 

municípios, recebendo 72% da pendularidade da RMN.  

 

Nas áreas urbana e ambiental, a tarefa da criação de uma rede horizontal remete ao 

desenvolvimento econômico, com a melhoria das malhas viárias e requalificação da 

mobilidade urbana e infraestruturas; remete ao desenvolvimento social, melhoria da 

qualidade de vida da população e das condições de habitabilidade na RM. Com efeito, 

Mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, 

atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana são as cinco dimensões 

que são consideradas no índice de Bem-Estar Urbano local (IBEU local), elaborado pelo 

Observatório das Metrópoles. Estas dimensões atendem às propriedades essenciais do 

espaço urbano que influenciam as condições coletivas de vida de seus habitantes. 



 

 

 

Apesar de que não é objeto teste artigo debruçar-se sobre o IBEU, cabe assinalar que em 

estudo recente foi verificado na análise do IBEU local que a avaliação municipal apenas 

pode ser considerada positiva em dois municípios da RMN: Parnamirim e Vera Cruz. Os 

restantes municípios têm, por conseguinte, uma avaliação negativa. Natal – capital do 

estado do Rio Grande do Norte – com 803.739 habitantes (59,49%, da população da 

RMN), segundo o censo de 2010 – possui o IBEU local também negativo.    

 

A seguir, o quadro 03 suscita cinco fatores pelos quais os governos municipais deveriam 

adotar um sistema de rede de cooperação horizontal para RMN, a fim de promover do 

desenvolvimento coletivo dos municípios nas áreas de interesse compartilhado. Vale 

ressaltar, que o reconhecimento de que os formatos tradicionais de governo se mostram 

cada vez mais ineptos para enfrentar os problemas aos quais são referidos aqui. Além do 

mais, a institucionalização das ferramentas de gestão compartilhada previstas na Lei 

13.089, de 12 de janeiro de 2015 creditada aos municípios metropolitanos a 

obrigatoriedade de execução destas e a regulamentação das diretrizes de governança das 

funções públicas de interesse comum coadunam para o fortalecimento da cooperação e, 

possivelmente, a criação de redes com vistas ao enfrentamento dos problemas comuns. 

 

FONTE: Elaboração do autor. 

 

Quadro 03 Justaposição de fatores observados na RMN. 

 

 
Fator  Incidência Metodologia 

Convergência 

na agenda dos 

municípios 

Horizontalidade dos 

problemas. 

Os problemas sobre os 

quais recaia a necessidade 

de ação conjunta e 

cooperada entre os 

municípios. 

Identificar os problemas 

a partir de análise 

diagnóstica. 

Prioridades comuns. O problema compõe 

prioridade na agenda do 

governo municipal. 

Consultas aos gestores 

públicos dos municípios. 

Estrutura 

interna dos 

municípios 

Gestão dos conflitos 

intermunicipais. 

Capacidade da estrutura 

institucional de mitigar os 

conflitos da 

heterogeneidade dos atores 

envolvidos. 

Identificar meios de 

atenuação dos e analise 

das estruturas 

organizacionais e da 

operacionalidade das 

ações cooperadas 

horizontalmente. 

Reconhecimento da 

necessidade de ação 

cooperada dos problemas 

comuns. 

Reconhecimento da 

dimensão dos problemas e 

propensão das instâncias 

políticas à tomada de 

decisão. 

Empenho das 

institucionalidades 

metropolitanas e dos 

dirigentes municipais. 

Posicionamentos e decisões 

dos governos municipais 

voltados para o cidadão. 

A gestão deve ter foco nas 

necessidades das pessoas. 

Assegurar que os 

objetivos se relacionem 

com as prioridades 

comuns. 



 

 

O primeiro fator é a compatibilidade das agendas governamentais e processos de tomada 

de decisão. Mesmo que a nova Lei que incide sobre a RM não garanta o êxito das ações 

cooperadas, os custos para implementação e operacionalização das diversas políticas 

públicas seriam minimizados se melhor empregados a partir de um sistema de rede que 

interconectasse a resolução dos problemas comuns na dimensão em que eles ocorrem, 

como um sistema de engrenagens no qual os movimentos coordenados promovem o 

movimento hormônico de cada parte integrante.  Deste modo, o segundo fator relevante é a 

ocorrência simultânea de prioridades.  

 

O terceiro fator busca suscitar uma atuação harmoniosa dos municípios em redes de 

cooperação. Devendo-se pretender a resolução técnica, com eficiência, eficácia e 

efetividade, dos problemas metropolitanos acima dos interesses políticos e pessoais dos 

governantes. Neste sentido, as estruturas de governança, na RMN o CDMN e o Parlamento 

Comum, devem desempenhar o papel imprescindível de criar as condições, ou seja, os 

instrumentos, favoráveis a articulação intermunicipal. O quarto fator é existência de uma 

consciência metropolitana, a partir do entendimento necessidade de cooperação para 

resolução dos problemas comuns, requer o empenho das instituições afins. Além disso, o 

quinto fator reforça que os objetivos da cooperação em rede devem ser norteados com foco 

em atender as necessidades dos cidadãos.  

 

4. A TÍTULO DE CONCLUSÃO  

 

Conforme pudemos verificar no decorrer deste trabalho, a partir da perspectiva analisada, 

do referencial bibliográfico e das entrevistas realizadas com os representantes das duas 

institucionalidades mais relevantes da RMN, refletir sobre a governança e o quão 

relacionado ela está ao desenvolvimento de políticas públicas territoriais, ao planejamento 

e gestão dos problemas comuns aos municípios metropolitanos, converge para o necessário 

reconhecimento da cooperação intermunicipal como mecanismo indispensável para o 

desenvolvimento de políticas públicas territoriais de escopo supramunicipal.  

 

Não há sentido em discutir os problemas urbanos de um ou outro município metropolitano 

isoladamente. Isto é, observe-se que o lixo produzido em Natal impacta em Parnamirim, a 

violência de Macaíba impacta em Natal, o problema de esgotamento sanitário na zona 

norte da capital impacta em SGA, a indústria, o comércio e mercado de serviços, os 

deslocamentos pendulares, implicam em uma dimensão maior que os limites municipais. 

Ou seja, há uma forte relação entre a região metropolitana e os indivíduos que vivem nesse 

espaço para além da interação que estes mantêm no espaço intramunicipal.  

 

Por fim, as perspectivas para a RMN são favoráveis à construção de uma governança 

metropolitana, principalmente por conta das exigências do Estatuto da Metrópole. Embora 

que não possam ser ignorados os problemas existentes, se tem as condições necessárias 

para integrar as politicas públicas existentes e individualizadas por cada município no seu 

escopo constitucional e das suas ações e políticas nas diversas camadas de governo. Além 

disso, a reativação do CDMN pode fortalecer a estrutura institucional e criar vínculos entre 

os municípios potencialmente capazes de suplantar divergências político ideológicas dos 

das lideranças políticas municipais. No entanto, a concepção de políticas públicas de 

governo, pautadas no princípio do legado político, precisa ser superada, visto que, a 

governança requer a construção e manutenção mútua e contínua das suas estruturas, nas 

quais é imprescindível a existência de ações consensuais e coletivas que atendam as 

demandas existentes. 
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