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A importância da 

Associação dos Municípios 

na governança da 

Região Metropolitana 

de Porto Alegre



30 anos de história

3 milhões de habitantes

40 do PIB do RS

14 dos 34 municípios da

A representatividade da

Granpal

Região Metropolitana de Porto Alegre

Criada em 12 de julho de 1985



• Fortalecimento Político Regional

• Defesa das bandeiras municipalistas

• Debates permanentes através de Grupos de Trabalho

compostos por técnicos e profissionais da estrutura pública 

de cada município

• Ampliar o diálogo

• Promover a cooperação

• Buscar soluções regionais para problemas comuns

Compromisso com os

municípios

Ambiente com a legitimidade política que somado a capacidade e conhecimento técnico 

busca construir soluções adequadas para as macropolíticas de interesse regional



A Granpal coordenou a mobilização junto ao

Governo Estadual e Federal na busca de recursos

federais para o combate às cheias anuais na região.

- PAC Prevenção de Inundações:

Dique do Arroio Feijó (entre Porto Alegre e Alvorada

R$ 228 milhões)

- Proteção contra as cheias do Delta do Jacuí, em

Eldorado do Sul

-Projeto da Bacia de Contenção no Arroio Sapucaia,

em Canoas. Obra avaliada em R$ 140 milhões

-Contratação do projeto para minimizar efeito das

CHEIAS e ESTIAGEM na Bacia do Rio Gravataí

Exemplo de ação integrada

Mobilização e unidade em favor da Região



-Projeto elaborado por técnicos da área

da segurança dos municípios da

Granpal, encampado pelo estado do RS que prevê

a instalação de câmeras de monitoramento nas

principais vias da região, com implantação de sistema

integrado de informações (banco de dados) com as

polícias estaduais e guarda municipais para controle de

fluxo nas principais vias da região, podendo atuar

preventivamente no combate a criminalidade de forma

conjunta e colaborativa.

-Aguardando implantação.

GRUPO DE TRABALHO - GT / Projeto de ações integradas

Cercamento eletrônico da Região 

Metropolitana de POA



GRUPO DE TRABALHO - GT / Destinação Resíduos 

Mediação de Ações
Resolução judicial

• Problemas comuns. Exemplo: 

pneus e lâmpadas fluorescentes 

descartadas irregularmente.

• Grupo Técnico buscando 

alternativas para os Resíduos 

Sólidos da Região



• O Consórcio Público é uma organização inovadora, exitosa que 

busca novas relações institucionais que rompam com a fragmentação e  ações 
setoriais. Permite dar respostas concretas e céleres para as inúmeras e 

complexos problemas que afetam nossas cidades

• É um importante instrumento de cooperação para desenvolvimento de 
projetos, obras, serviços e ações junto ao setor público e sociedade civil;

• Os Consórcios podem atuar em diferentes questões, tais como: gestão do 
lixo, infraestrutura, saúde, formação de servidores, segurança pública...sobre 

uma única personalidade jurídica.

•O Consórcio Público é regido pelos preceitos da Administração Pública e da
Gestão Fiscal e integrará a administração indireta de todos os entes da
Federação.

Consórcio Granpal
Soluções inovadoras para desafios comuns a serviço dos 

municípios da Região

Criado em 2011 



•O Consórcio fortalece a gestão pública, dando a elas eficiência e eficácia;

•Aumenta a transparência e controle das decisões públicas;

•Dá agilidade à administração, aumentando sua capacidade de realização;

•Resolve problemas regionais sem se limitar às fronteiras dos municípios;

•Melhora o relacionamento das Prefeituras com outras esferas de governo,
possibilitando que os recursos cheguem mais rápidos e facilmente;

•Agiliza a execução de projetos, barateando custos, dando maior transparência à
aplicação de recursos públicos;

•Amplia a capacidade contratual, inclusive na captação de recursos a nível estadual e
federal;

Consórcio GRANPAL
Vantagens da constituição e permanente fortalecimento do 

Consórcio da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de POA



Compras compartilhadas

Consórcio Metropolitano
Soluções inovadoras para desafios comuns

Saúde

Aquisição de medicamentos 

com redução média de 25%

nos valores pagos

Aquisição de materiais 

odontológicos



Consórcio Metropolitano
Soluções inovadoras para desafios comuns

• Educação 

Aquisição de uniformes escolares

Aquisição de materiais escolares

Compras compartilhadas



SEGURANÇA

• Convênio com o Governo Federal de R$ 1,6 
milhão , com destinação de 20 veículos e sete motos para as guardas 

municipais dos municípios da Região Metropolitana com objetivo de:

Criar Sistema Metropolitano de Registro Online de Violência nas Escolas e 
Rondas Escolares para Prevenção a Violência.

Criar um Sistema Integrado de Telecomunicação (SITEL)
Formatar e capacitar Gestores e Agentes Municipais de Segurança Cidadã

Consórcio Metropolitano
Soluções inovadoras para desafios comuns



Conselho Deliberativo Metropolitano

(CDM)

O Conselho Deliberativo Metropolitano
foi instituído pela Lei Complementar nº
13.854, de 26 de dezembro de 2011, e
regulamentada pelo Decreto nº 48.946,
de 26 de março de 2012.



A GRANPAL  através de sua força política articulou a criação do Conselho Deliberativo 

Metropolitano (CDM).

Novo arranjo institucional que reúne estrategicamente os 34 municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

A iniciativa da Granpal garante a participação de todos os municípios que compreende a Região 

Metropolitana da grande POA, cuja as características e semelhanças não deixam duvidas, embora 

pertencem a outras associações regionais, estabelecendo desta forma diretrizes e ações de 

planejamento e gestão regional.

Reúne governador e secretários do Estado, prefeitos, representantes da sociedade civil e 

membros da União.

Parceria com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (METROPLAN) na 

realização de grandes projetos para a Região Metropolitana

Exemplo de governança regional
Conselho Deliberativo Metropolitano



Desafios para o futuro
Plano Diretor de Desenvolvimento Metropolitano 

Mobilidade: racionalização do sistema de transporte 

coletivo metropolitano, com a regularização de concessões 
Licitações que marquem a gestão.

Gestão dos resíduos sólidos: solução em 

conjunto, de forma partilhada na busca de novos Aterros e 
ações conjuntas na educação ambiental.

Cumprimento da LEI 13.089, de janeiro de 2015 –

Estatuto da Metrópole, a ser elaborado no prazo de três anos.

Desenvolvimento
Integração que estimula vocação econômica 

regional e fomenta novos empreendimentos.



As soluções estão dentro das próprias 

comunidades. 

Mas também podem estar no nosso entorno, 

nos municípios vizinhos e nas demais 

cidades que integram a região.

Criando laços com as gestões locais 

Soluções regionais integradas



Marco Alba
Presidente da Granpal e Prefeito de Gravataí/RS

Muito obrigado!


