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No Brasil, a realidade
metropolitana passou a ser
tratada juridicamente a partir da
Constituição de 1967 e da
Emenda Constitucional n 1, de
1969. Já o Estado de Minas Gerais
iniciou os estudos sobre a Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) em 1969, antecipando-se
à sua instituição formal pela Lei
Complementar Federal n° 14, de
8 de junho de 1973.

Esta lei instituiu as regiões
metropolitanas de São Paulo, Bolo
Horizonte, Porto Alegre. Recite,
Salvador, Curitiba, Belém e
Fortaleza, tendo sido postergada
para 01/07/74 a instituição da
Região Metropolitana do Rio de
Janeiro (Lei Complementar ii'20)
pelo lato (lesta envolver território
de dois Estados. Definiu ainda os
serviços comuns de interesse
metropolitano e atribuiu aos
Estados a competência para a
criação de Conselhos Deliberativo
e Consultivo de Gestão das
Regiões Metropolitanas, em um
modelo único, desconsiderando
suas peculiaridades e dimensões
(a de São Paulo era composta por
37 municípios, já a de Belém
contava apenas com 2). A RMB1l
foi constituída co iii OS 14

municípios a seguir: Belo
Horizonte, Betim, Caetó,
Contagem, lbirité, Lagoa Santa,
Nova Lima, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio
Acima, Sabará, Santa Luzia e
Vespas ia no.

A RMBH foi regulamentada
pela Lei Estadual n° 6.303/74,
sendo posteriormente modificada
pelas Leis Estaduais n 6.695175
e n 6.765176. Essas leis
instituíram o Sistema de Plane-
jamento da RMBH, constituído
pelos Conselhos Deliberativo e
Consultivo e pela entidade
técnica de suporte operacional
aos Conselhos, a autarquia
Planejamento da Região Metropo-
litana (PLAMBEL). Prevaleceu
neste sistema uma concepção
centralizada e uniforme para todo
o País, preponderando o papel e
o poder do Estado frente aos
municípios componentes das
regiões.

A experiência mineira neste
período, apesar das circuns-
tâncias, é considerada uma das
que mais contribuíram para o
desenvolvimento de práticas de
administração metropolitana,
conforme se pode constatar por
avaliações diversas, entre as quais

salienta-se a exposta peio Diretor
do Ministério das Cidades, Edésio
Fernandes, no Seminário Legis-
lativo "Regiões Metropolitanas"
promovido pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em novembro de 2.003.
em evidência a seguir:

"Também quero destacar a
importância (leste debate em
Minas Gerais. Ele é extremamente
relevante porque, de meados da
década de 70 até a promulgação
da Constituição de 1.988, Minas
Gerais criou - com todos os
problemas oferecidos pela ordem
jurídica e institucional então
vigente - a or(lem metropolitana
mais consistente do Brasil. A
experiência do Plambel, as
experiências dos Conselhos, todo
aparato institucional e o
ordenamento criados pelas
deliberações metropolitanas
nesse período têm sido re-
conhecidos, nacionalmente, pelos
avanços promovidos no trata-
monto da questão".

Com a Constituição Federal
(lo 1988, novas formas de
articulação entre os vários atores
do cenário metropolitano foram
estruturadas. Ta is fatos aconte-
ceram cm um momento de grande
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REGIÃO METROPOLITANA DE 8ELO HORIZONTE

ESQUEMA
METROPOLITANO
DE ESTRUTURAS
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debato sobre o novo pacto
federativo, que institucionalizou
alguns mecanismos de descen-
tralização e de democratização da
gestão admini s trativa e finan-
ceira, possibilitando um aumento
da autonomia financeira dos
estados o dos municípios. Em SCLI

Artigo 25. a Constituição Federal
estabelece que "os estados
poderão, mediante lei com-
plementar instituir regiões
metropolitanas, aglomerações
ti rbanas e microrregiões constituí-
das por agrupamentos de municí-
pios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de
interesse comum". A delegação
de competência aos Estados im
instituir e organizar suas regiões
metropolitanas permitiuiu q'
diferenças político-institucionais e

peculiaridades locais pudessem ser
consideradas e, assim, cada região
metropolitana passou a receber
tratamento diferenciado no país.

No caso mineiro, a Consti-
tuição Estadual de 1989 procurou
garantir a possibilidade de
retornada do PFOCCSSO de gestão
metropolitana e manteve a
RM BH, nela incluindo novos
Municípios e instituindo a figura
do Colar Metropolitano. constituí-
do pelos municípios limítrofes de
Belo Horizonte. Definiu também
seu formato administrativo
institucional, a Assembléia
Metropolitana AMBEL, e seus
instrumentos de gestão: o Plano
Diretor Metropolitano, o Plano
Plurianual de Investimentos, o
Orçamento anual e o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano.
O sistema de gestão foi detalhado

na Lei Complementar n°26, de 14/
01/1993.

Este novo modelo, contudo.
não logrou êxito cm sua missão
de planejar, integrar e articular o
desenvolvimento metropolitano,
razão pela qual se desenvolve um
ciclo de discussões e providências
para sua reformulação, agora
conquistada pela Emenda Consti-
tucional ii° 65/2004. •

Fonte:
Benício de Assis Araújo.

Engenheiro civil, e consultor,
pós-graduado em Engenharia

Sanitária, com carreira
iniciada em 1964, na direção

de organizações do setor
público e privado =
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