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1 INTRODUÇÃO

Este relatório compõe o Projeto Governança Metropolitana no Brasil e tem o objetivo de 
identificar e caracterizar estruturas institucionais formais que contemplem relação interfe-
derativa no território da Região Metropolitana da Grande Vitória (RM da Grande Vitória).

Cumpre destacar que algumas das informações trazidas repetem relatórios anteriores, 
uma vez que parte das estruturas descritas já existia quando da necessidade de elaboração 
de documentos similares. Entende-se que em uma pesquisa em rede, cujo objeto maior é a 
compreensão do fenômeno metropolitano no Brasil, tais descrições servem, a cada tempo, 
como baliza para ações de análise e comparação de um quadro que é dinâmico.

A RM da Grande Vitória foi criada por meio da Lei Complementar (LC) no 58/1995, 
após a Constituição Federal delegar aos estados a competência para tanto. Seguem-se ten-
tativas de estabelecer formas de gestão compartilhadas, com pouca efetividade. Naquele 
momento fazem parte da RM da Grande Vitória cinco municípios conurbados: Cariacica, 
Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Posteriormente foram acrescidos os municípios de Gua-
rapari, em 1999, e de Fundão, em 2001, configurando os sete municípios que formam a 
RM da Grande Vitória.

O atual Sistema Gestor Metropolitano da RM da Grande Vitória foi instituído ape-
nas dez anos após a criação desta RM, quando foram publicadas as Leis nos 318/2005 e 
325/2005 (Espírito Santo, 2005a; 2005b). Entre erros e acertos, essa estrutura permanece 
reconhecida com a governança metropolitana, e sua existência prévia foi preponderante para 
a retomada do planejamento metropolitano oportunizada pela publicação do Estatuto da 
Metrópole, em 2015.

A estrutura do Sistema Gestor da RM da Grande Vitória e seus órgãos componentes 
podem ser visualizados na figura 1.

FIGURA 1
Estrutura do Sistema Gestor da RM da Grande Vitória

Fonte: IJSN (2018).
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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2  IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS NA RM DA 
GRANDE VITÓRIA

Entre as estruturas institucionais com relação interfederativa foram identificados, além do 
Sistema Gestor da RM da Grande Vitória, consórcios, convênio, parcerias público-privadas 
(PPPs) e comitês de bacias.

2.1 Consórcios

Estão presentes quatro consórcios intermunicipais – constituídos, em sua maioria, por 
municípios externos à RM da Grande Vitória – que envolvem três municípios dos sete que 
compõem a RM (mapa 1).

MAPA 1
Consórcios intermunicipais que envolvem municípios da RM da Grande Vitória

Fonte: IJSN (2018).
Elaboração: Coordenação de Apoio à Gestão Metropolitana (Cagem)/IJSN.
Obs.: Mapa cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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Destaca-se a existência do Consórcio Público para o Desenvolvimento Sustentável da 
Região Sul do Espírito Santo (Condesul/ES), composto por cinco municípios,1 e com sede 
no município de Guarapari – o único município representante da RM da Grande Vitória –,  
que atualmente preside o conselho. Todos os demais fazem parte da Microrregião de Pla-
nejamento Litoral Sul, o que pode evidenciar uma conexão mais forte de Guarapari com 
esta microrregião e não com a RM. 

 O Condesul/ES foi criado em 2010 para organizar as políticas públicas locais para a 
gestão dos impactos socioeconômicos e ambientais da implantação do Complexo Siderúr-
gico de Ubu (CSU), um projeto da Companhia Vale que não chegou a ser efetivado. Ainda 
assim, há uma articulação local, mesmo que incipiente, para a agenda de desenvolvimento.

Os outros três consórcios ativos, que envolvem parte dos municípios da RM da Grande 
Vitória, são relacionados à serviços de atendimento à saúde.

O Consórcio Público da Região Expandida Sul (CIM Expandida Sul), criado em 1999 
para promover o planejamento, a coordenação e a execução de serviços e ações de saúde, é 
composto por oito municípios,2 mais uma vez Guarapari é o único representante da RM 
da Grande Vitória.

O Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana (CIM Pedra Azul), criado em 1998, é 
constituído por catorze municípios,3 tendo Viana como participante da RM da Grande Vitória. 

Por fim, o Consórcio Público da Região Polinorte (CIM Polinorte), também criado 
em 1998, atualmente é constituído por dez municípios, o município de Fundão é o repre-
sentante da RM da Grande Vitória.

2.2 Convênio

Foi levantada a existência de um convênio entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e o Instituto Brasileiro do Mar (Ibramar), 
uma entidade sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado e de interesse 
público com sede no município de Vila Velha. 

O termo de colaboração tem por objetivo a recuperação florestal das áreas de preser-
vação permanente no entorno de nascentes e faixas marginais dos cursos d’água localizados 
na Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, cujos mananciais de superfície contribuem direta e 
indiretamente para o abastecimento dos reservatórios com alto índice de criticidade hídrica 
da RM da Grande Vitória. O projeto intitulado Renascente teve início em 2016 e término 
previsto para 2020. Para a realização das atividades serão disponibilizados recursos no valor 
total de R$ 2.849.931,20, liberados em três parcelas.

2.3 Parcerias público-privadas

Além das iniciativas citadas anteriormente, a PPP, outro instrumento de política urbana 
para o financiamento e a execução das infraestruturas urbanas, vem sendo contratada na 
RM da Grande Vitória.

1. Além de Guarapari, fazem parte deste consórcio os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha e Piúma.
2. Fazem parte do consórcio, além de Guarapari, os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Rio 
Novo do Sul. 
3. Além de Viana, fazem parte do consórcio os municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, 
Ibitirama, Itaguaçu, Itarana, Irupi, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante. 
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As PPPs constituem contratos de colaboração entre o estado e o particular por meio dos 
quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da implantação e do 
desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e 
da gestão das atividades deles decorrentes. Nesses casos, cabe ao ente privado contribuir com 
recursos financeiros, materiais e humanos, sendo remunerado segundo o seu desempenho 
na execução das atividades contratadas, nos termos fixados pelo art. 2o da Lei Federal no 
11.079/2004 (Brasil, 2004).

O governo do estado do Espírito Santo criou o Programa de Concessões e Parcerias 
(Parcerias/ES), que visa a formalização de contratos de colaboração entre o estado e a iniciativa 
privada nas áreas de segurança pública, turismo, desenvolvimento regional, saneamento e 
segurança ambiental. O programa é uma iniciativa conjunta entre o Banco de Desenvolvi-
mento do Estado do Espírito Santo (Bandes) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Em 2009, a Lei no 492 instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas do Espí-
rito Santo e regulamentou o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Espírito 
Santo (FGP/ES), que tem como objetivo prestar garantias aos parceiros privados sobre o 
pagamento da contraprestação pelo parceiro público. O aporte do estado, em 2019, foi de 
R$ 20 milhões. 

O FGP/ES é administrado e gerido pelo Bandes, e entre as fontes que poderão inte-
gralizar o fundo estão previstos recursos do Tesouro Estadual, de royalties, de operações de 
crédito internas e externas, de participações especiais e demais receitas oriundas da exploração 
de petróleo e gás natural, entre outras.

Para a RM da Grande Vitória têm destaque, no âmbito da função pública de interesse 
comum (FPIC) saneamento básico, as concessões administrativas para ampliação, manu-
tenção e operação dos sistemas de esgotamento sanitário em toda a área municipal urbana 
desprovida de rede de coleta dos municípios de Vila Velha e Serra. 

O contrato do município de Serra foi assinado em 2014 entre a Concessionária de 
Saneamento Serra Ambiental S.A. e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), 
tem prazo de 30 anos e valor do contrato de R$ 806 milhões em valor presente líquido (VPL). 
O contrato da concessão para Vila Velha foi assinado em 2017 com a empresa Vila Velha 
Ambiental, também com prazo de 30 anos e valor do contrato de R$ 643 milhões em VPL. 

Estão em fase de análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/
ES) as concessões, também no setor de saneamento, para os municípios metropolitanos de 
Cariacica e Viana.

2.4 Comitês de bacias hidrográficas

Os comitês de bacias hidrográficas (CBHs) são entes formados por representantes da co-
munidade para compartilhar com o poder público a gestão de recursos hídricos. Possuem 
atribuições normativas, consultiva e deliberativas, detendo o poder decisório sobre os diversos 
usos da água.

No Espírito Santo, segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) os co-
mitês possuem representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil 
organizada. Dos catorze comitês estaduais, quatro têm parte de sua área na RM da Grande 
Vitória (mapa 2).
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MAPA 2 
Comitês de bacias hidrográficas da RM da Grande Vitória

Fonte: Geobases. Disponível em: <https://geobases.es.gov.br/>.
Elaboração: Cagem/IJSN.
Obs.: Mapa cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Centro-Norte (CBH-LCN) tem atuação 
sobre dez municípios, entre esses os metropolitanos de Fundão (integralmente inserido) e Serra. O 
CBH-LCN foi instituído em 2009, por meio do Decreto no 2.376-R, de 13 de outubro de 2009, 
revogando o disposto por decreto que instituía o CBH do Rio Jacaraípe (Decreto no 908-R/2001). 
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O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória (CBH Santa Maria 
da Vitória), criado pelo Decreto no 1.934-R, de 11 de outubro de 2007, abrange parte dos 
municípios de Cariacica, Serra e Vitória e é de extrema importância para o abastecimento 
da RM da Grande Vitória.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu (CBH Jucu) faz a gestão do principal 
corpo hídrico de abastecimento metropolitano, o rio Jucu, uma vez que abastece Viana, 
Vila Velha e Cariacica, sendo os dois últimos municípios os mais populosos da RM da 
Grande Vitória, além de parte de Vitória. A bacia abrange integralmente os municípios de 
Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana, somados por partes de Cariacica, Guara-
pari e Vila Velha. Presente em municípios metropolitanos muito populosos e inserido em 
sua área urbanizada, o rio Jucu tem especial atenção na mitigação de alagamentos e outros 
eventos relacionados a chuvas extremas. Não obstante esse fato, a pressão por ocupação de 
suas várzeas ainda é presente.

Dada a relevância dos rios Santa Maria da Vitória e Jucu, seu Plano de Bacia Hidro-
gráfica foi elaborado em conjunto em 2016.

Já o Comitê das Bacias Hidrográficas da região do Rio Benevente (CBH Benevente) 
tem influência sobre a porção do extremo sul do município de Guarapari, além de outros 
quatro municípios: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha e Piúma. O CBH Benevente foi 
instituído por meio do Decreto no 1.206-R, de 29 de agosto de 2003, com Plano de Bacia 
Hidrográfica elaborado em 2003.

Como destaque, observa-se que há um hiato entre os decretos de criação dos CBHs com 
influência na RM da Grande Vitória e a aprovação de seu regimento interno. Com exceção 
do Plano de Bacias do Litoral Centro Norte, cujo documento está em fase de elaboração, 
todas as bacias hidrográficas do Espírito Santo possuem planos de recursos hídricos, estando 
em discussão as ações para outorga.

3 ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO DE/DAS FPICS

Esta seção descreve as estruturas institucionais com maior relevância na RM da Grande Vi-
tória, que, apesar de não se enquadrarem como entidades interfederativas, merecem destaque 
por serem responsáveis pelo planejamento e gestão das FPICs saneamento e transporte.

3.1 Saneamento

A Cesan, atuante nos sete municípios da RM da Grande Vitória, é uma empresa de eco-
nomia mista, enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima 
(S.A.), cujo acionista majoritário é o governo do estado. Foi criada em 1967 pela Lei no 
2.282, alterada pela Lei no 2.295 e regulamentada pelo Decreto no 2.575, de 11 de setembro 
desse mesmo ano, tendo como principais atividades-fim captar, tratar e distribuir água, bem 
como coletar e tratar esgotos sanitários. A Lei no 9.772, 27 de dezembro de 2011, ampliou 
essas atividades, sendo que a companhia passou a realizar estudos e projetos, execução de 
obras de novas instalações e ampliação de redes, manutenção e comercialização dos serviços 
relacionados aos resíduos sólidos e ao meio ambiente.

A LC no 325, de 16 de junho de 2005, art. 5o, confirma a Cesan como concessionária 
dos serviços públicos de saneamento básico para todas as situações definidas nos incisos I e 



13Projeto Governança Metropolitana no Brasil

III do art. 4o  desta lei complementar4 e, a teor da Lei Estadual no 6.871, de 14 de novem-
bro 2001, assegura a manutenção desta condição pelo prazo de cinquenta anos contados 
da sua promulgação.

Compõem a estrutura da Cesan: o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, a 
Assembleia Geral e a Diretoria, que é formada pela Presidência, pela Diretoria Administrativa 
e Comercial, pela Diretoria Operacional e pela Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente. 
Atualmente, a companhia está vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Em ambos os conselhos da Cesan não há participação de representantes dos municípios 
da RM da Grande Vitória. O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e seus 
respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente na Assembleia Geral. O Esta-
tuto Social da Cesan estabelece uma série de critérios para a escolha dos conselheiros fiscais.

Já o Conselho de Administração da Cesan é constituído por sete membros efetivos e 
seus respectivos suplentes, com mandato unificado de dois anos, sendo quatro representantes 
do estado, um representante dos acionistas minoritários, um conselheiro independente e 
um representante dos empregados, escolhido em eleição direta pelos empregados da Cesan.

Além das atribuições já mencionadas, a Cesan e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Seama) são os órgãos executores do Programa de Gestão Integrada das 
Águas e da Paisagem. O programa é uma parceria entre o governo do estado e o Banco Mun-
dial, com custo total estimado de US$ 323,1 milhões, sendo US$ 225 milhões de apoio de 
financiamento do Banco Mundial e US$ 98,1 milhões de contrapartida do Tesouro Estadual. 

O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem visa melhorar a gestão 
sustentável dos recursos hídricos e aumentar o acesso da população ao saneamento básico, 
assim como proporcionar o uso racional dos solos. Os investimentos em recursos hídricos 
irão priorizar municípios da região do Caparaó e localizados nas bacias dos rios Santa Maria 
da Vitória e Jucu, responsáveis pelo abastecimento de água na Grande Vitória.

Nos aspectos de planejamento e gestão dos recursos hídricos e de gestão de risco, o 
programa prevê ações específicas para as seguintes áreas de atuação: 

• gestão de águas urbanas, na RM da Grande Vitória;

• saneamento ambiental nos municípios de Vila Velha e Cariacica (RM da Grande 
Vitória), nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Marechal 
Floriano, das bacias do Santa Maria da Vitória e Jucu, e nos municípios do Caparaó 
e adjacências, especificamente, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Irupi, Iúna, 
Ibatiba e Conceição do Castelo; e

4. Art. 4o Ao estado compete, ainda, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, subconcessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse metropolitano especificados nos incisos I, II e III deste artigo, e ainda, na hipótese em que, abrangendo 02 (dois) ou 
mais municípios integrantes ou não de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, a prestação dos serviços for realizada 
através de sistemas integrados entre si, bem como a fixação das respectivas tarifas, obedecidos os preceitos estabelecidos no artigo 175 
da Constituição Federal, na Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e demais normas aplicáveis à espécie:
I – saneamento básico, incluindo o abastecimento e produção de água desde sua captação bruta dos mananciais existentes no Estado, 
inclusive subsolo, sua adução, tratamento e preservação, a distribuição de água de forma adequada ao consumidor final, o esgotamento 
sanitário e a coleta e deposição final de resíduos sólidos e líquidos por meio de canais, tubos ou outros tipos de condutos e o transporte 
das águas servidas e denominadas esgotamento, envolvendo seu tratamento e decantação em lagoas para posterior devolução ao meio 
ambiente em cursos d’água, lagoas, baías e mar, bem como as soluções alternativas para os sistemas de esgotamento sanitário;
(...)
III – aproveitamento, proteção e utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, o controle de 
poluição, preservação e proteção do meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento sustentável.
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• gestão de mananciais e recuperação da cobertura florestal, nas bacias dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu, na região do Caparaó e adjacências.

O programa está organizado em quatro componentes de investimentos, cujas ações 
principais foram destacadas em subcomponentes. No subcomponente Gestão Integrada de 
Águas Urbanas da RM da Grande Vitória, o projeto apoia a assistência técnica no contexto 
de um processo participativo organizado por Sedurb em consonância com o Conselho Me-
tropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), para elaboração de política 
pública alinhada nas esferas estadual e municipais da RM da Grande Vitória, incluindo a 
capacitação de gestores na gestão integrada das águas urbanas. Os produtos principais deste 
subcomponente são o Plano Diretor Metropolitano de Drenagem Urbana (PMDU) da RM 
da Grande Vitória, renomeado para Plano Diretor de Águas Urbanas (PDAU), que compõe 
a carteira prioritária decorrente do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 
da RM da Grande Vitória para os municípios de Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra; o 
desenvolvimento de macros estudos de concepção; a carta de prioridades de investimentos; 
e a elaboração de ao menos dois projetos detalhados de engenharia.

3.2 Transporte

No contexto metropolitano, no que concerne ao planejamento e gerenciamento do sistema 
de transporte público, embora não haja o instrumento do consórcio público intermunicipal, 
merece destaque a existência da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória 
(Ceturb/GV).

A Ceturb/GV foi criada pela Lei Estadual no 3.693, de 6 de dezembro de 1984, com a 
finalidade de desempenhar as funções de competência do estado, atribuídas pela Constituição 
Federal (art. 175) e pela Constituição Estadual (art. 227), de conceder, planejar, contratar e 
gerenciar o sistema de transporte público de passageiros da RM da Grande Vitória. Tendo 
ainda como uma de suas atribuições implantar o Plano de Transporte Coletivo da Grande 
Vitória (Transcol/GV).

O projeto do Transcol foi criado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com o 
objetivo de reformular e reestruturar os serviços de transportes coletivos, quando os efeitos 
da metropolização começavam a se fazer sentir na mobilidade da RM da Grande Vitória. Foi 
iniciado em julho de 1982 e incorporado em 1984 ao Programa de Aglomerados Urbanos 
(Aglurb), coordenado pela Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos (EBTU), que o 
financiou através do Banco Mundial.

O Transcol foi complementado com a participação do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). Em agosto de 1986, a gestão do sistema 
Transcol foi transferida do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (De-
tran/ES) para a Ceturb/GV, quando a empresa foi totalmente estruturada. Em 1989, 
com a construção do primeiro terminal urbano de integração, teve início a efetiva 
implantação do projeto. 

O Transcol foi concebido como um sistema com modelo de estrutura tronco-alimenta-
dora que interliga os sete municípios da RM da Grande Vitória, funciona com tarifa única e 
possibilita a integração através de dez terminais urbanos instalados nas cidades de Cariacica, 
Serra e Vila Velha (mapa 3). 
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MAPA 3
Localização dos terminais de integração do sistema Transcol na RM da Grande Vitória

Fonte: PDUI da Grande Vitória. Disponível em: <https://planometropolitano.es.gov.br/>.
Elaboração: Cagem/IJSN.
Obs.: Mapa cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

O sistema Transcol é operado por dois consórcios, constituídos por onze empresas 
privadas. O Consórcio Atlântico Sul é formado pelas empresas Expresso Santa Paula, Me-
tropolitana, Serramar, Vereda, Viação Praia Sol e Viação Serrana. O Consórcio Sudoeste é 
formado pelas empresas Granvitur, Nova, Santa Zita, Unimar e Viação Satélite.
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Vale mencionar que existem ainda três consórcios que operam outros serviços intermuni-
cipais de transporte coletivo. O Consórcio Cidadania, responsável pelo Serviço Especial Mão 
na Roda, que oferece transporte gratuito diferenciado à cadeirantes que sejam cadastrados 
no programa e residentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana; 
e os Consórcios Serra e Centro Sul, que operam o sistema Seletivo, que não é subsidiado 
pelo governo do estado e nem pelos usuários do Transcol.

O atual contrato de concessão do sistema Transcol foi assinado em 2014, com prazo 
de 25 anos (prorrogável), e prevê que os reajustes da tarifa sejam anuais e obedeçam a uma 
fórmula constituída por um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos 
utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, como mão de obra, combustível 
e veículos. A soma das variações do conjunto de índices de preços, ponderado pelo peso de 
cada tipo de insumo, resulta no índice de variação do valor da tarifa que é parcialmente paga 
através de subsídios do governo do estado e parcialmente paga pelos usuários. 

Fica a cargo do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de 
Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN/GV) – criado pela Lei 
Estadual no 9.757, de 16 de dezembro de 2011, regulamentado pelo Decreto no 2.923-R, 
de 27/12/2011, alterado pelo Decreto no 2.990-R, de 5 de abril de 2012, e vinculado à 
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) – a apreciação dos estudos 
tarifários e de novos valores de tarifa. 

 O CGTRAN/GV é composto por quinze membros titulares e seus respectivos su-
plentes, sendo cinco representantes de entidades governamentais, cinco representantes das 
empresas da iniciativa privada e cinco representantes da sociedade civil organizada. Entre 
os representantes governamentais e da sociedade civil estão o Comdevit e as associações de 
moradores dos municípios da RM da Grande Vitória, respectivamente.

Em 2017, a LC no 877 transformou a Ceturb/GV em Companhia Estadual de Transpor-
tes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), e também transferiu 
a gestão do transporte coletivo intermunicipal rodoviário de passageiros do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES) para a Ceturb/ES.

A Ceturb/ES é constituída como empresa pública, sob a forma de sociedade anônima 
de capital autorizado, dotada de personalidade jurídica, de direito privado, com patrimônio 
próprio, autonomia administrativa e financeira, e está vinculada à Semobi. 

A Ceturb/ES é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. O 
Conselho de Administração é o órgão deliberativo e normativo, composto por sete membros 
efetivos e dois suplentes. A Diretoria é composta por quatro membros, sendo um deles o 
presidente e os demais com as atribuições que lhes forem dadas pelo Estatuto e pelo Re-
gimento Interno. O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e pelo mesmo 
número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

O município de Vila Velha possui trinta linhas que não são integradas aos terminais 
urbanos do Transcol e que são operadas pela empresa privada Viação Sanremo. Em Vitória 
o sistema municipal de transporte coletivo de passageiros é operado por três empresas, a 
Unimar, Grande Vitória e Tabuazeiro, que são responsáveis pelas 56 linhas do município. 

Em 2019, foi lançado o bilhete único metropolitano, o Cartão GV, sistema de bilhe-
tagem eletrônica que tem como um dos objetivos iniciar o processo de integração entre o 
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Transcol e os sistemas municipais de Vitória e Vila Velha, priorizado na Carteira de Projetos 
derivada do PDUI da RM da Grande Vitória. 

A implantação do Cartão GV foi realizada em duas etapas. Na primeira, foi efetuada 
a atualização dos cartões do sistema Transcol para um novo sistema de validação de dados. 

Na segunda etapa, os cartões dos sistemas municipais de Vitória e de Vila Velha foram 
migrados para a mesma tecnologia do sistema Transcol, o que possibilita a utilização de 
um único cartão nos diferentes sistemas. A próxima etapa prevê a realização da integração 
tarifária entre os três sistemas.

Nos municípios de Cariacica, Viana e Serra, cujas prefeituras firmaram convênio com 
a Ceturb/ES, a prestação e a exploração do serviço de transporte público coletivo municipal 
são efetuadas pelas mesmas concessionárias do sistema Transcol.

4 AS LACUNAS E DESCONEXÕES

As FPICs foram instituídas formalmente pela mesma normativa legal que instituiu o Sistema 
Gestor Metropolitano da RM da Grande Vitória.

A LC no 318/2005 estabelece, em seu art.4o, que:

São consideradas de interesse comum as atividades que atendam a mais de um mu-
nicípio, assim como aquelas que, mesmo restritas ao território de um deles, sejam, 
de algum modo, dependentes ou concorrentes de funções públicas e serviços supra-
municipais.

§ 1o As funções públicas de interesse comum serão definidas pelo Conselho Me-
tropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), dentre os seguintes 
campos funcionais:

I – planejamento do uso e da ocupação do solo;

II – transporte e sistema viário regional;

III – desenvolvimento urbano e política habitacional;

IV – saneamento ambiental;

V – preservação e proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos e controle de 
qualidade ambiental;

VI – desenvolvimento econômico, emprego e renda;

VII – atendimento social;

VIII – serviços de atenção à saúde e à educação;

IX – turismo, cultura, esporte e lazer;

X – segurança pública;

XI – alterações tributárias; e

XII – campanhas institucionais de interesse comum (Espírito Santo, 2005a, grifo nosso).

O parágrafo 2o delega ao Comdevit a possibilidade de inclusão de outras atividades 
de interesse comum, mesmo quando não relacionadas aos campos funcionais anterior-
mente descritos.
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Dessa forma, foi a LC no 325/2005 (Espírito Santo, 2005b) que citou mais claramente 
como FPICs na RM da Grande Vitória: i) o saneamento básico; ii) o transporte rodoviário; 
e iii) a proteção aos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável.

Como se vê, as atividades comuns instituídas pela legislação de estabelecimento do 
Sistema Gestor centraram esforços nas iniciativas já encampadas naquele momento.

Em momentos posteriores, foram apontadas como de interesse a organização das car-
teiras de estudos e dos projetos do Comdevit. A instalação das Câmaras Temáticas Especiais 
(Cates), ocorrida já na 2o Reunião Ordinária do Comdevit, realizada em 30 de maio de 
2007, confirma as atividades expostas na LC no 325/2005. Segundo a Resolução Comdevit 
no 6, são as Cates: i) trânsito; ii) transporte; iii) saneamento ambiental; e iv) atendimento 
social integrado (Comdevit, 2007).

Finalmente, cabe ressaltar a escolha dos quatro eixos temáticos que nortearam a 
elaboração do PDUI da RM da Grande Vitória, ocorrida de 2016 a dezembro de 2017, 
quais sejam: i) ordenamento territorial; ii) mobilidade urbana; iii) desenvolvimento 
econômico; e iv) meio ambiente e áreas de risco. Ainda que fortemente ligados ao 
atendimento do conteúdo mínimo expressado no Estatuto da Metrópole, os eixos e, 
consequentemente, as políticas e os projetos derivados do PDUI gravitam em torno 
principalmente das FPICs originais.

Nos termos desta investigação, algumas lacunas podem ser apontadas, principalmen-
te as relacionadas às FPICs com equacionamento via empresas públicas ou com controle 
acionário majoritariamente estadual.

A primeira delas é a ausência da representação municipal nos conselhos dirigentes e 
consultivos das empresas, à exceção louvável da cadeira para o Comdevit no CGTRAN/GV.

Com relação ao saneamento, o Projeto de Lei (PL) no 3.261/2019, conhecido como 
marco do saneamento básico,5 tende a acirrar as questões a respeito da prestação dos servi-
ços. Novas formas de contratação, visando a entrada do setor privado, incluindo a licitação 
obrigatória para concessão dos serviços mesmo por companhias estaduais e a proposta de 
regionalização, estão entre os pontos centrais. 

A Cesan, bem como as demais companhias estaduais, deverá se adequar à nova norma. 
Cabe registrar que o art. 5o da LC no 325/2005 aponta a Cesan como a concessionária da 
RM da Grande Vitória até 2055, em função do prazo de cinquenta anos contados a partir 
de 23 de junho de 2005, data da publicação da lei.

Outra lacuna importante, mas que não se insere apenas na gestão metropolitana e 
sim em todo o planejamento que se pretende de viés regional e sistêmico, é a integração e 
a incorporação das discussões e possibilidades dos CBHs.

Com relação à FPIC transporte coletivo, pode-se afirmar que o Transcol segue sendo 
mais presente nos cinco municípios metropolitanos originais, o que gera um ponto de tensão 
na discussão interfederativa mediada pelo Comdevit.

5. Ver Brasil (2019).
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Em Guarapari, a empresa Expresso Lorenzutti é a responsável pelo sistema de transporte 
municipal, já o município de Fundão não possui sistema de transporte coletivo municipal 
e ambos os municípios são atendidos parcialmente por linhas do Transcol nos bairros mais 
próximos à conurbação.

Finalmente, mas não menos importante, uma última lacuna apontada com frequência 
é a necessidade de se afirmar que o Sistema Gestor funcione como um fórum para o debate 
metropolitano, inclusive de FPICs, com atendimento equacionado, como os exemplos 
expostos, tal fato parece ser devido à lógica setorializada de execução das diversas políticas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento procurou avançar nas identificações e descrições das estruturas metropo-
litanas, buscando um enfoque mais abrangente que a mera descrição do Sistema Gestor 
específico da RM da Grande Vitória.

No entanto, analisar as estruturas com foco nas FPICs leva a uma certa desconexão. Para 
uma visão ampla de resultados e identificação de lacunas, é necessário considerar a integração 
entre as FPICs, para além de seu atendimento compartimentalizado por estruturas estanques.

Estruturas estanques, como costumam ser as setoriais específicas, têm dificuldade em 
analisar os prós e contras de suas ações somadas às ações das demais setoriais, sobretudo 
observadas as competências de cada ente federativo no espaço metropolitano.

Em última análise, caberia à instância interfederativa operar como o lócus integrador, 
ou de compartilhamento das decisões metropolitanas, porém esta operação necessita obe-
decer aos diversos regramentos jurídico-administrativos que regem as estruturas principais.

As instâncias descritas guardam pouca relação formal com o Sistema Gestor Metro-
politano da RM da Grande Vitória, demonstrando que há espaço para uma ampliação de 
atores se o sistema for revisitado, visando à aderência de estruturas ligadas às FPICs.

Cabem, no entanto, alguns destaques: a própria existência de um sistema gestor tem a 
potencialidade de complementar, com potencial resolutivo, as FPICs que sejam apontadas 
de comum acordo no Comdevit e que ainda não tenham sua institucionalidade interfede-
rativa resolvida.

Como exemplo, o Sistema Gestor Metropolitano da RM da Grande Vitória pode 
responder de maneira positiva à necessidade de acordar o planejamento metropolitano por 
ocasião da publicação da Lei no 13.089, em 13 de janeiro de 2005.

A permanência de um mesmo instituto de pesquisa como órgão de apoio técnico, ainda 
que não exclusivo, garante a continuidade da agenda metropolitana e confere o necessário 
acúmulo de experiências no campo técnico, capaz de manter as atividades mesmo em perí-
odos de maior dificuldade de consenso político.

A construção do conhecimento, do qual faz parte o objetivo deste trabalho, retroali-
menta o corpo técnico de planejamento, mas, principalmente, constitui importante meio 
de disseminação das experiências entre técnicos municipais em diversos setores.
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