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documento final do seminário legislativo regiões metropolitanas

 no futuroEstas são as propostas aprovadas na reunião plenária final do Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, realizado no período de

10 a 12 de novembro de 2003, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Conceituação e criação � Vantagens, dificul-

dades e perspectivas � Gestão metropolitana

e funções públicas de interesse comum me-

tropolitano � Implicações políticas, jurídicas e

institucionais

1 � Modificação do parágrafo 2º do artigo

45 da Constituição Estadual, que fixa em apenas

dois o número de membros na Assembléia Me-

tropolitana representando o Estado � um repre-

sentante da Assembléia Legislativa e um repre-

sentante do Poder Executivo.

2 � Participação de representantes das se-

cretarias de Estado � somente aquelas relacio-

nadas às funções públicas de interesse comum

� no plenário da Ambel.

3 � Participação de representantes das co-

missões da Alemg nas questões relacionadas às

funções públicas de interesse comum, no plená-

rio da Ambel.

4 � Inserção, na Lei Complementar nº 26, de

1993, de novo artigo regulamentando o artigo

44 da Constituição, que trata dos critérios para

a instituição de RM, e inclusão de parágrafo que

estabeleça critérios objetivos para definir os

municípios que devem integrar o território da RM.

5 � Definição mais clara, na Constituição Es-

tadual, da natureza jurídica das Assembléias

Metropolitanas como Conselhos Deliberativos.

6 � Criação de um órgão estadual de planeja-

mento de desenvolvimento metropolitano, no texto

da Constituição Estadual, para ser o braço exe-

cutivo da gestão das regiões metropolitanas.

7 � Vinculação do acesso ao Fundo de De-

senvolvimento Metropolitano à irrestrita obser-

vância, por parte dos municípios, das diretrizes

do Plano Diretor Metropolitano, no que diz res-

peito às questões de interesse comum. Adequa-

ção, por parte das entidades concessionárias de

serviços públicos de interesse comum metropo-

litano, dos seus planos setoriais às normas do

Plano Diretor Metropolitano.

8 � Prevalência das diretrizes do Plano Diretor

Metropolitano quando houver divergência entre o

Plano Diretor Municipal e o Plano Diretor Metro-

politano, em questões de interesse comum.

9 � Integração do planejamento e execução

das funções públicas de interesse comum e

intersetoriais (saúde, saneamento, uso do solo,

meio ambiente, sistema viário, habitação, trans-

porte, educação). Definição de mecanismos

institucionais de integração das Câmaras Técni-

cas Setoriais entre si e entre a de Desenvolvi-

mento Metropolitano e as entidades concessio-

nárias de serviços públicos de interesse comum.

10 � Instituição do ICMS metropolitano, me-

diante o aproveitamento do residual de 5% pre-

visto na Lei Robin Hood, que nunca foi utilizado.

Propõe-se que dos 5% a quinta parte (1% do

total) seja canalizada para compor o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano.

11 � Articulação sistematizada com instân-

cias metropolitanas em nível nacional.

12 � Articulação sistematizada das instân-

cias metropolitanas do Estado de Minas Ge-

rais com a Alemg.

13 � Fortalecimento dos quadros dos servi-

dores dos Poderes Executivos federal, estadual

e municipal e incentivo contínuo à capacitação

técnico-institucional dos órgãos desses pode-

res que cuidam da gestão das regiões metro-

politanas.

14 � Fortalecimento dos instrumentos de

integração regional existentes.

15 � Necessidade de uma �gestão regional�

que não estabeleça uma relação unilateral. É

necessário fortalecer os mecanismos de

interação regional e garantir a validade dos �con-

sórcios regionais�.

16 � Revisão e integração da estrutura admi-

nistrativa regional dos órgãos estaduais de pres-

tação de serviços e atendimento à população (Po-

lícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde,

Secretaria de Educação, etc.), compatibilizando-a

com a estrutura da microrregião definida em lei

complementar.

17 � Estabelecimento de critérios na par-

ceria entre município, Estado e iniciativa pri-

vada para formação profissional em nível téc-

nico.

18 � Criação de fóruns ou câmaras ou con-

selhos regionais de desenvolvimento sustentável.

19 � Alocação de recursos estaduais e fede-

rais para os fundos de desenvolvimento

microrregional.

Governador Valadares

Ricardo Barbosa
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20 � Criação de mecanismos próprios para a

gestão e equacionalização dos problemas de um

conjunto de municípios que não se enquadrem

nos quesitos de região metropolitana ou aglo-

merado urbano.

21 � Aperfeiçoamento dos modelos de ges-

tão de região que apresente potencial para de-

senvolvimento, interesses econômicos ou

socioculturais, além de peculiaridades comuns.

22 � Instituição de microrregiões, por lei com-

plementar, tendo como sede as cidades-pólo do

Estado de Minas Gerais.

23 � Definição das funções públicas de inte-

resse comum microrregional, tais como as de

transporte intermunicipal, sistema viário, sanea-

mento básico, desenvolvimento econômico, en-

tre outras.

24 � Fornecimento, pelo Estado, de

capacitação técnica para que os municípios pos-

sam resolver questões objetivas sobre transpor-

te e trânsito.

25 � Enfrentamento dos problemas metropo-

litanos como problemas estaduais, e não ape-

nas de caráter regional ou local.

26 � Articulação interinstitucional, em par-

ceria com a sociedade civil, de órgãos munici-

pais, estaduais e federais dos três Poderes, que

atuem na elaboração, na execução e no contro-

le de políticas públicas.

Plano Diretor e sua estruturação

27 � Elaboração de plano diretor metropoli-

tano que oriente o poder público municipal na

formulação da política de desenvolvimento urba-

no local, de forma a atender às necessidades

metropolitanas.

28 � Manutenção do critério atual, que dele-

ga ao órgão metropolitano a competência para a

elaboração do Plano Diretor Metropolitano.

29 � Implementação de um mecanismo de

cooperação técnica e institucional entre o ór-

gão metropolitano e o órgão estadual compe-

tente, para que a elaboração do Plano Diretor

Metropolitano, previsto na legislação comple-

mentar estadual, possa ocorrer de forma a

otimizar o aproveitamento das bases de dados

disponíveis nos diferentes órgãos estaduais,

viabilizando-se, portanto, esse plano em prazo

mais curto.

30 � Obrigatoriedade de participação da so-

ciedade civil organizada na elaboração do Plano

Diretor Metropolitano (PDM).

31 � Aprovação do PDM por meio de norma

elaborada pelo órgão metropolitano, no âmbito

de sua competência.

32 � Aprovação do PDM por meio de lei es-

tadual.

33 � Utilização preferencial, nas diretrizes do

Plano Diretor Metropolitano, da bacia

hidrográfica como unidade de planejamento,

para reunir interesses e responsabilidades para

questões ambientais � saneamento, abastecimen-

to de água, captação, despoluição e preserva-

ção de recursos hídricos, uso e parcelamento

do solo, preservação de áreas verdes e nascen-

tes, etc. �, dividindo-se os ônus e os bônus de

ocorrências e desafios na referida região de

maneira mais justa.

34 � Vinculação do acesso ao Fundo de De-

senvolvimento Metropolitano à observância, por

parte dos municípios, das diretrizes do Plano

Diretor Metropolitano.

35 � Estabelecimento de diretrizes para as

empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos da região metropolitana ade-

quarem seus planos setoriais às normas do PDM.

36 � Adequação das normas para os futuros

termos de concessão, permissão e autorização

de serviços públicos a interesses, planos e ações

metropolitanas, de forma a evitarem-se conflitos

e incoerências na sua gestão.

37 � Observância das resoluções do Grupo

Temático de Uso do Solo Metropolitano da 1ª

Conferência das Cidades Metropolitanas, quan-

do da elaboração do Plano Diretor Metropoli-

tano, cujas diretrizes serão formuladas a par-

tir de um estudo prévio do formato institucional

da RMBH, com avaliação de suas dificulda-

des e potencialidades, visando ao seu aprimo-

ramento.

38 � Elaboração de um plano diretor para as

microrregiões e aglomerações urbanas visando

à articulação e à integração das ações das pre-

feituras municipais.

Santa Luzia

Marcelo Metzker
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39 � Abrangência, nos planos diretores me-

tropolitanos, microrregionais e de aglomerações

urbanas, de todo o território da região corres-

pondente, incluindo-se a realidade rural.

40 � Criação, atualização, desenvolvimento e

implantação do plano diretor e da lei de

parcelamento, ocupação e uso do solo para os

municípios da RM, por técnicos qualificados e

habilitados, com suporte para o monitoramento

ao meio ambiente, aos pólos industriais, às ma-

lhas viárias e ao reflorestamento em áreas de-

gradadas, minimizando assim as agressões so-

fridas pelas frentes referidas acima.

41 � Elaboração de mapeamento básico das

regiões metropolitanas (mapas e estudos

temáticos), por meio de consórcio entre os ór-

gãos institucionais existentes, para subsidiar for-

mas mais adequadas de planejamento regional

e/ou local.

42 � Estabelecimento de uma padronização

para os serviços de cadastramento e registro

topográfico e cartográfico, possibilitando a for-

mação de banco de dados geoprocessado, inte-

grado e compartilhável pelos entes metropolita-

nos (prefeituras, autarquias e concessionárias

públicas) e pela comunidade em geral.

Uso do solo, meio ambiente e saneamento

básico

43 � Definição de ações coibitivas de

desmatamento em regiões de importância

ambiental metropolitana e compatibilização do

uso do solo com a política de preservação dos

recursos naturais, constituindo parte destacada

no Plano Diretor Metropolitano.

44 � Elaboração, revisão e/ou adequação de

planos diretores municipais compatíveis com o

Plano Metropolitano, com a definição de ações

integradas que assegurem o uso e ocupação do

solo, o atendimento por saneamento básico e a

preservação do meio ambiente de forma ade-

quada às características e potencialidades locais,

principalmente em áreas conurbadas.

45 � Elaboração de planos diretores específi-

cos, contemplando discriminação de áreas de

recarga e descarga das fontes e formulação de

diretrizes para as leis de uso e ocupação do solo

dos municípios, utilizando-se do princípio da pre-

caução, que exige do empreendedor estudos

comprobatórios de que a atividade pleiteada não

impactará, nem quantitativa nem qualitativamen-

te, os recursos hídricos subterrâneos.

46 � Planejamento das regiões metropolita-

nas de acordo com parâmetros que possibilitem

a melhoria de qualidade de vida de seus cida-

dãos, quais sejam:

a)  não contribuir para a poluição atmosférica;

b)  exigir dos empreendedores industriais

nelas instalados o uso adequado dos recursos

naturais da região, de modo a trazer para o cen-

tro das unidades poluidoras a consciência de sua

participação na gestão desses recursos e, em

caso de descumprimento da exigência,

penalização do empreendedor;

c)  impedir o uso desordenado do solo, como

loteamentos irregulares e formação de favelas e

assentamentos em áreas de risco, áreas de pre-

servação ambiental e de nascentes;

d)  conscientizar seus habitantes sobre o uso

racional, de maneira sustentável, de seus recur-

sos naturais;

e)  considerar a participação coletiva, com-

posta da contribuição de cada cidadão, seja

no uso do solo, na relação com o meio ambi-

ente ou nas ações de lançamento de dejetos e

resíduos.

47 � Planejamento conjunto, por parte do

poder público estadual e municipal, dos empre-

endimentos de expansão urbana � loteamentos,

conjuntos habitacionais, distritos industriais �,

compatibilizando o projeto urbanístico com o

saneamento básico.

48 � Determinação, no planejamento urba-

no, das condições de uso e ocupação do solo

para fins de localização das habitações, da in-

dústria, do comércio, do lazer e da prestação de

serviços nas áreas de educação e saúde.

49 � Participação dos órgãos gestores me-

tropolitanos na criação de zoneamento metro-

politano, no qual deve ser considerado, entre

outros, o aspecto ambiental.

50 � Diminuição dos problemas relativos a

inundações em áreas urbanas e ribeirinhas, por

meio de planejamento integrado e sustentável,

que se oriente por novas concepções,

Conselheiro Lafaiete

Helena Leão
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Barbacena

monitoramento e manutenção constantes das

redes de macro e microdrenagem.

51 � Utilização da bacia hidrográfica como

uma das unidades de planejamento na aplica-

ção de políticas urbanas, visando à melhoria e à

preservação da qualidade da água, cabendo ao

Estado e aos municípios promoverem a devida

compatibilização entre as ações de saneamento

básico, habitação, uso e ocupação do solo, pre-

servação do meio ambiente e gestão de recur-

sos hídricos, garantida a participação das co-

munidades nos planos a serem implantados.

52 � Desenvolvimento de políticas que asse-

gurem tratamento adequado para cada municí-

pio, implementando ações que reforcem as

potencialidades existentes e minimizem os pro-

blemas e conflitos de cada território municipal,

visando a uma maior eqüidade social, econômi-

ca e ambiental da região metropolitana.

53 � Adoção de padrões de produção e con-

sumo de bens e serviços relativos a uso do solo,

meio ambiente, saneamento básico e expansão

urbana compatíveis com os l imites da

sustentabilidade ambiental, social e econômica

do Estado e dos municípios sob suas áreas de

influência.

54 � Aperfeiçoamento da gestão das bacias

hidrográficas e sua articulação institucional com

a microrregião.

55 � Garantia, pelo Estado, do estabelecimen-

to de mecanismos de gestão que obriguem a

integração dos diferentes organismos que tra-

tam do uso do solo, meio ambiente e saneamen-

to básico.

56 � Organização dos serviços de saneamen-

to básico nos municípios das regiões metropoli-

tanas por meio de formas de gestão e planeja-

mento adequadas e eficientes para um melhor

atendimento à população.

57 � Garantia, pelo Estado e pelos municípios

envolvidos, de ações integradas na criação de

mecanismos para controlar, fiscalizar e forne-

cer diretrizes técnicas na gestão do uso do solo

em áreas conurbadas e metropolitanas.

58 � Gestão regional, por meio de consórcios

intermunicipais públicos, para resolução dos pro-

blemas de saneamento ambiental, principalmen-

te os relacionados com resíduos sólidos, bem

como para a discussão de problemas ambientais

regionais e amplos.

59 � Priorização e incentivo à criação de con-

sórcios públicos intermunicipais, amparados por

corpo técnico, para solução integrada de ques-

tões de interesse comum.

60 � Concepção da política de saneamento

básico como parte integrante da política

habitacional, observando-se que os

adensamentos e assentamentos habitacionais

deverão ser condicionados à prévia e simultâ-

nea solução dos problemas de saneamento bá-

sico, por meio da gestão articulada dos três ní-

veis de governo e da definição conjunta relativa

à disposição sanitária adequada de esgotos e

dos resíduos sólidos urbanos.

61 � Articulação com o governo do Estado e

com os demais municípios para a solução das

interfaces relativas às questões de uso do solo,

meio ambiente e saneamento básico, principal-

mente as relativas a drenagem, recursos hídricos,

tratamento de água, tratamento de esgoto, tra-

tamento e disposição final de resíduos sólidos,

controle de vetores, preservação e recuperação

ambiental, e desenvolvimento de políticas efica-

zes e integradas em relação ao tratamento dos

cursos de água da região.

62 � Estabelecimento de um modelo regio-

nal de gestão para o saneamento básico que

contemple os aspectos relativos à integração de

todos os municípios na defesa das bacias

hidrográficas e à universalização dos serviços

com qualidade, quantidade e segurança, aten-

dendo ao contido no inciso V do artigo 30 da

Constituição Federal.

63 � Regulamentação da Lei nº 11.720, de

1994, que trata da política estadual de sanea-

mento básico e atende ao artigo 192 da Consti-

tuição Estadual, de forma a viabilizar todos os

instrumentos de planejamento e gestão defini-

dos nessa Constituição, respeitada a autonomia

municipal com relação aos serviços locais.

64 � Garantia de que as questões relativas à

qualidade de vida urbana, como habitação, sa-

neamento básico e equipamentos regionais

estruturantes, sejam tratadas não apenas con-

forme a necessidade de cada município, mas

também segundo as possibilidades urbanísticas

Helena Leão
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locacionais e, sempre que possível, com a utili-

zação de mecanismos compensatórios e parce-

rias intermunicipais.

65 � Implantação, de forma integrada, de

instrumentos de planejamento e execução de

drenagem urbana, de gestão de uso e ocupação

do solo e de saneamento básico.

66 � Garantia de participação da coletivida-

de no processo decisório de planejamento e ava-

liação dos programas e projetos que promovam

o desenvolvimento regional e local.

67 � Garantia de participação da coletivida-

de nas atividades relativas ao licenciamento de

atividades potencialmente poluidoras e empre-

endimentos de impacto ambiental e sanitário.

68 � Desenvolvimento de ações de

mobilização para sensibilizar a população para

os problemas locais, estimulando-a a participar

na gestão dos mesmos.

69 � Incentivo à criação de Unidades de Pla-

nejamento Ambiental nas comunidades, com o

objetivo de criar espaços de participação/dis-

cussão na gestão dos problemas ambientais,

unindo o conhecimento técnico e o conhecimento

popular e dando início a um processo de agre-

gação de conhecimento e valores para melhor

direcionar as ações locais.

70 � Destinação de parcelas de recursos,

com fluxo contínuo, para a formação e atualiza-

ção de banco de dados que possibilite o conhe-

cimento do perfil geossanitário e epidemiológico

da população, a avaliação das condições

ambientais de vida e que sirva como critério de

priorização na execução de programas de sanea-

mento básico.

71 � Elaboração do Atlas Ambiental das RMs,

retratando a evolução natural, a descrição da

paisagem e sua reestruturação, contendo ma-

pas temáticos, cenários da fauna, evolução ur-

bana e as atividades de impacto ambiental, e

sua utilização como banco de dados à disposi-

ção das pessoas interessadas em participar da

implantação de políticas públicas locais.

72 � Garantia de continuidade do conheci-

mento produzido nos centros de ensino e pes-

quisa, de forma a tornar efetiva a política de ci-

ência e tecnologia desenvolvida pelos órgãos

públicos financiadores, para atender à necessi-

dade de investir na adequação das tecnologias

às diversas realidades socioambientais.

73 � Incentivo ao desenvolvimento científico

para a capacitação tecnológica na área de sa-

neamento básico.

74 � Incentivo a estudos e pesquisas

direcionados à busca de alternativas tecnológicas

e metodológicas para coleta, transporte, usinas

de reciclagem e compostagem, tratamento e

disposição final do lixo, visando prolongar ao

máximo a vida útil dos aterros sanitários.

75 � Criação de mecanismos de incentivo à

pesquisa e à prática e conservação dos recur-

sos hídricos: identificação de áreas prioritárias

de recarga de aqüíferos e implementação de

instrumentos legais para torná-las áreas de pro-

teção especial, podendo os proprietários (por

meio de incentivos fiscais, creditícios e outros)

conservá-las ou utilizá-las com sistema de produ-

ção adequado ao manejo e conservação do solo.

76 � Estudo, nos casos de forte condiciona-

mento geográfico, como o dos resíduos da cons-

trução civil, da sua incorporação local à plata-

forma geológica, removendo instabilidades e

aspectos visuais de áreas degradadas e criando

espaços para a vida urbana.

77 � Estudo das possibilidades de funções

múltiplas para determinadas áreas, cumprindo

funções ambientalmente importantes e comple-

mentares.

78 � Estudo da possibi l idade de

reaproveitamento dos resíduos minerais, de

modo que sua remoção promova recuperação

ambiental ou sua transformação econômica em

bens minerais.

79 � Estudo da inserção geológica dos ape-

los naturais para o turismo.

80 � Estudo de suprimentos locais de água

em áreas remotas baseado em combinações

complementares de poços tubulares com siste-

ma de captação pluvial.

81 � Incentivo a ações de educação

socioeconômica e ambiental em centros comu-

nitários, escolas, parques e praças, definidas e

elaboradas a partir de diagnósticos realizados

com a participação da comunidade.

Uberlândia

Alair Vieira
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82 � Garantia, por parte do poder público es-

tadual e municipal, de meios de transferir infor-

mações sobre educação sanitária,

socioeconômica e ambiental, por intermédio das

secretarias de Educação e órgãos afins e por meio

de parcerias com os estabelecimentos privados,

desenvolvendo ações intersetoriais e integradas.

83 � Garantia, por parte dos poderes públi-

cos estadual e municipal, de recursos financei-

ros e técnicos para treinamento e formação de

professores em educação socioeconômica e

ambiental, por intermédio das secretarias esta-

duais e municipais de Educação.

84 � Inclusão, em todos os níveis, da educa-

ção socioeconômica e ambiental nos currículos

escolares.

85 � Desenvolvimento das atividades enume-

radas no capítulo 36 da Agenda 21 nas escolas

de ensino fundamental públicas e privadas das

regiões metropolitanas do Estado de Minas Ge-

rais, com o objetivo de desenvolver a educação

ambiental para a formação de uma população

sensível, consciente e preocupada com o meio

ambiente e com os problemas a ele associados

e que tenha conhecimentos, habilidades, atitu-

des, motivações e compromissos para trabalhar

individual e coletivamente na busca de soluções

para os problemas existentes e para a preven-

ção de novos problemas.

86 � Incentivo à execução da Agenda 21 em

todos os municípios de RMs.

87 � Garantia de que a Assembléia Metropo-

litana favorecerá a construção da Agenda 21

Metropolitana.

88 � Observância do inciso II do artigo 2º da

Lei Estadual nº 11.720, de 1994, que define

saneamento básico:

�II � o conjunto de ações, serviços e obras

que visam a alcançar níveis crescentes de salu-

bridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de água de qualidade com-

patível com os padrões de potabilidade e em

quantidade suficiente para assegurar higiene e

conforto;

b) coleta e disposição adequada dos esgotos

sanitários;

c) coleta, reciclagem, tratamento e disposi-

ção adequada dos resíduos sólidos;

d) drenagem de águas pluviais;

e) controle de roedores, de insetos, de

helmintos, de outros vetores e de reservatórios

de doenças transmissíveis.�

89 � Garantia de universalização dos serviços

de saneamento básico e salubridade ambiental à

população urbana e rural das regiões metropolita-

nas, priorizando-se ações direcionadas às áreas

mais carentes e aos assentamentos informais lo-

calizados nessas regiões.

90 � Reutilização, por meio dos órgãos res-

ponsáveis pelo serviço de saneamento básico

afeto ao esgotamento sanitário, de efluentes das

Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), para

fins específicos.

91 � Fortalecimento ou criação de fundos

estaduais e municipais de saneamento básico

para implantação e ampliação de sistemas de

saneamento básico e controle de vetores.

92 � Criação de mecanismos para o cumpri-

mento da legislação vigente, visando à conexão

dos imóveis situados em logradouros providos de

redes de água e esgoto a essas redes, de forma

a dispensar outras fontes de água e outros lan-

çamentos de esgoto sanitário.

93 � Cumprimento da Constituição Estadual

no tocante à gestão do saneamento básico na

região metropolitana.

94 � Garantia, em legislação específica, de

que as áreas rurais e de expansão urbana exis-

tentes tenham ocupação e uso adequados à pre-

servação de seus recursos naturais.

95 � Garantia de meios para os poderes pú-

blicos estadual e municipal institucionalizarem o

uso racional da água.

96 � Garantia, na gestão das regiões metro-

politanas, de usos múltiplos dos recursos hídricos,

de forma que a qualidade e a quantidade sejam

indissociáveis e o meio ambiente atenda à exi-

gência de auto-sustentabilidade.

97 � Proteção e recuperação das nascentes

e manejo adequado do solo no seu entorno.

98 � Desenvolvimento de ações que garan-

tam, quando possível, a manutenção dos cursos
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de água em seu leito natural, utilizando-se as

áreas lindeiras para parques lineares de uso da

comunidade.

99 � Garantia de manutenção da qualidade das

águas dos cursos de água existentes, conforme

padrões definidos pela Lei nº 9.433, de 1997.

100 � Conservação da água e redução, ao

mínimo, das perdas no sistema de abasteci-

mento.

101 � Criação de mecanismos de incentivo

(financiamentos especiais, compensações) para

municípios, produtores e proprietários rurais e

outros que mantenham procedimentos

ambientais de proteção aos recursos hídricos

que resultem na melhoria da quantidade e quali-

dade das águas, como monitoramento e fiscali-

zação do meio ambiente, implantação e manu-

tenção de áreas de preservação ambiental, pro-

teção de nascentes, topos de morro e áreas de

recarga, redução do uso de agrotóxicos, incen-

tivo ao turismo, etc.

102 � Garantia de recursos financeiros para

a implantação e ampliação de sistemas de abas-

tecimento de água, esgotamento sanitário, co-

leta, tratamento e disposição final de resíduos

sólidos, drenagem urbana e controle de vetores,

nos âmbitos estadual e municipal.

103 � Definição de uma política metropolita-

na de gerenciamento de resíduos sólidos, líqui-

dos e gasosos.

104 � Aumento da eficiência, abrangência e

regularidade dos serviços de limpeza pública e

gestão dos resíduos sólidos (coleta, disposição

final e tratamento), promovendo a modernização

e a organização sustentável dos serviços e esti-

mulando a coleta seletiva e a inserção social dos

catadores de recicláveis.

105 � Definição de uma política de tratamen-

to, disposição, reciclagem, reutilização e

reaproveitamento de resíduos sólidos para os

municípios, respeitando-se as especificidades de

cada um deles.

106 � Implantação, em áreas ocupadas por

população de baixa renda, de programas espe-

ciais de coleta e destinação final do lixo.

107 � Definição de uma política de transpor-

te integrado intermunicipal de resíduos sólidos

quando forem adotadas soluções integradas ou

consorciadas de tratamento e de disposição.

108 � Garantia do caráter regional e

participativo relativo à disposição dos resíduos

sólidos dos diferentes geradores dos municípios,

planejada de modo a não comprometer os dife-

rentes usos dos seus ecossistemas e dos recur-

sos naturais neles existentes.

109 � Desenvolvimento de ações integradas

de combate e controle de vetores, envolvendo

todos os municípios e o Estado, visando elimi-

nar, diminuir ou prevenir os riscos e agravos à

saúde provocados por vetores.

110 � Aparelhamento dos órgãos responsá-

veis por licenciamento, gestão e fiscalização

ambiental em todos os âmbitos, de forma a

compatibilizar sua atuação com a legislação

ambiental vigente.

111 � Constituição, pelos governos federal,

estadual e municipal, de estruturas adequadas

de fiscalização e controle preventivo e corretivo

do uso do solo, dos recursos ambientais e dos

serviços de saneamento básico, por meio do de-

senvolvimento de ações mitigadoras, visando cor-

rigir falhas de maneira sistemática e planejada.

112 � Fornecimento às regiões metropolita-

nas de instrumentos e recursos técnicos e hu-

manos (multidisciplinares) para o planejamento

do uso e ocupação do solo (bem como outros

fatores), objetivando a elaboração e

implementação das políticas públicas metropoli-

tanas de forma eficaz, eficiente, integrada e coe-

rente com as diversas realidades.

113 � Descentralização do atendimento à

saúde, criando sub-regiões dotadas de capaci-

dade para atender, de acordo com o Plano Dire-

tor de Regionalização � PDR da Saúde � elabora-

do pela Diretoria de Ações Descentralizadas da

Saúde (Dads): garantia de que a cidade-pólo ou

sede de módulo tenha capacidade instalada para

atendimento de pequena, média e até alta com-

plexidade; descentralização de recursos, de acor-

do com o número de habitantes de cada cidade.

114 � Inclusão, na lei que prevê a criação de

uma RM, da exigência de se apresentar um �Pro-

jeto de Prevenção de Acidentes Ambientais� e

um �Programa de Proteção e Assistência às Po-

pulações das Áreas de Risco�; em caso de de-
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sastres por falta de ações preventivas eficazes,

apuração e responsabilização civil e penal das

autoridades omissas.

115 � Desenvolvimento de ações

intermunicipais de monitoramento, controle e

recuperação de erosões, de ocupação de áreas

de risco geológico e de inundação.

Transportes e sistemas viários

116 � Fortalecimento dos bairros para se

tornarem, em conjunto ou isoladamente, auto-

suficientes em comércio e serviços do cotidia-

no, inclusive em transporte coletivo local, redu-

zindo, diária e semanalmente, as viagens aos

centros administrativo-financeiros.

117 � Concentração de atividades comerci-

ais e serviços em determinados sítios do tecido

urbano que sejam de fácil acesso pelo sistema

de transporte público e que possibilitem o uso

de bicicleta e a caminhada, para atender me-

lhor aos princípios de desenvolvimento sustenta-

do, melhorando o acesso aos locais de trabalho

e de serviços de interesse da comunidade e ini-

bindo o uso do automóvel.

118 � Desenvolvimento de programas para

esclarecer as comunidades sobre as alternati-

vas de transporte disponíveis, negociando com

elas a adoção de novas medidas em vez de for-

çar mudanças impopulares.

119 � Suprimento, por meio de procedimen-

tos gerenciais, de carências relativas ao deslo-

camento de pessoas e mercadorias, asseguran-

do-se a adequada acessibilidade nos aspectos

tarifário, espacial e temporal.

120 � Aperfeiçoamento estratégico do siste-

ma de transporte coletivo público para atrair os

usuários potenciais, estabelecendo-se políticas

públicas que contemplem todos os modos de

transporte e adotando-se, entre outras medidas:

a)  implantação de faixas exclusivas;

b)  prioridade no uso das vias;

c)  freqüência de atendimento;

d)  revisão dos contratos de concessão vigen-

tes há mais de 5 anos, procurando realizar no-

vas licitações de acordo com as políticas pro-

postas;

e)  expansão do transporte metroviário;

f)  implementação de um sistema de inibi-

ção da violência em coletivos.

121 � Elaboração do traçado do sistema viá-

rio de modo a identificar as ligações necessárias

com as vias de hierarquia mais elevada, princi-

palmente do modo de transporte sobre trilhos.

122 � Revisão da jurisdição sobre as estra-

das de rodagem estaduais de interesse para a

integração do transporte intermunicipal.

123 � Recuperação da sinalização horizontal

e vertical da malha viária, com o objetivo de au-

mentar a segurança no trânsito.

124 � Controle dos pólos geradores de trá-

fego, por meio da análise e avaliação dos seus

impactos, pelos órgãos envolvidos na gerên-

cia do transporte e do trânsito, os quais po-

derão vetar empreendimentos considerados

inadequados em determinado sítio urbano ou

suburbano.

125 � Estabelecimento de uma instância de

harmonização dos interesses comuns das ins-

tituições envolvidas com o transporte regional,

que atuaria a partir de diretrizes traçadas por

um fórum anual de debates, com a participa-

ção do Estado, dos municípios da região e da

sociedade civil, e teria a incumbência de coor-

denar responsabilidades das diferentes esfe-

ras de governo e entidades da sociedade, pro-

mover a aproximação do Estado com as reali-

dades locais e avaliar a qualidade dos serviços

públicos de transporte prestados na região.

126 � Promoção de ações para efetivar a

integração dos sistemas de transporte das cida-

des das regiões metropolitanas; integração físi-

ca, tarifária e operacional dos sistemas em to-

dos os seus níveis institucionais.

127 � Criação de um programa de melhoria

de corredores de transporte coletivo em regiões

metropolitanas, priorizando-o na distribuição de

recursos dos municípios.

128 � Desenvolvimento de políticas de

integração estratégica dos transportes nas aglo-

merações urbanas, por meio da elaboração de

plano de transportes das aglomerações urbanas,

metropolitanas ou não, a partir das diretrizes do

Plano Diretor Metropolitano ou Plano Diretor da

aglomeração urbana.
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O plano de transportes deverá conter:

a) concepção e integração dos sistemas de

passageiros e cargas;

b) plano de classificação viária;

c) diretrizes para as políticas públicas de trans-

porte, inclusive tarifárias;

d) política de investimento em transporte.

129 � Elaboração de plano de transportes

previsto em Plano Diretor Regional.

130 � Adoção de tarifas diferenciadas, visan-

do atender inter-relações funcionais entre muni-

cípios de uma mesma microrregião.

131 � Reunião, em um único fundo, de todos

os fundos destinados à infra-estrutura e ao sub-

sídio dos custos operacionais de transporte;

alocação final dos recursos baseada em priori-

dades definidas a partir de análises técnicas,

sociais e ambientais.

132 � Redução de tarifas do transporte me-

tropolitano e regional, mediante um conjunto de

ações baseadas em análises técnicas, sociais e

ambientais tendentes a promover a inclusão so-

cial, adotando-se, entre outras medidas:

a) redução da carga tributária incidente so-

bre os serviços de transporte e seus insumos;

b) planejamento integrado;

c) revisão e aperfeiçoamento das planilhas

de custos;

d) exploração extra-operacional do serviço;

e) revisão das gratuidades existentes;

f) concessão de subsídios.

133 � Promoção do uso de combustível não

poluente pela frota de transporte coletivo de pas-

sageiros e de carga.

Habitação e segurança

134 � Elaboração da política pública de ha-

bitação integrada às demais políticas públicas

desenvolvidas pelos governos federal, estadual

e municipal, garantindo que todos os projetos

habitacionais ou de loteamento de gleba sejam

entregues aos compradores/moradores, con-

templando total infra-estrutura de saneamento

e meio ambiente, dotada de rede de abasteci-

mento de água, coleta, bombeamento e disposi-

ção de esgotamento sanitário na rede coletora

da concessionária de saneamento e energia elé-

trica.

135 � Criação e manutenção de um Sistema

de Informação Metropolitano Integrado, que

contenha banco de dados regionais e municipais

das necessidades no âmbito da habitação, cadas-

tro de usuários potenciais, bem como cadastro

atualizado fundiário e de registro imobiliário.

136 � Constituição de rede de informação

sobre as condições de habitação em regiões

metropolitanas, com a participação dos pode-

res públicos, da sociedade civil e do Ministério

Público.

137 � Fortalecimento das instituições dos

municípios integrantes da RM, de forma a con-

ferir-lhes capacidade administrativa.

138 � Instituição de critérios de financiamento

para acesso à moradia, de forma a contemplar

os instrumentos de política urbana que privilegi-

am a posse prolongada, bem como novas for-

mas de aquisição de propriedade para fins de

moradia.

139 � Incentivo à produção de moradias de

baixa renda para população com até três salá-

rios mínimos, tanto pelos poderes públicos fe-

deral, estadual e municipal quanto pela iniciati-

va privada, incorporando-se a participação da so-

ciedade civil, como associações comunitárias,

cooperativas e quaisquer entidades afins,

viabilizando a produção de moradias com

mutirões e autoconstrução e permitindo a fis-

calização do projeto do início até o final das

obras.

140 � Incentivo a novas linhas de financia-

mento que contemplem formas alternativas de

aquisição de moradia, tais como locações soci-

ais com opção de compra pelo habitante.

141 � Reavaliação de critérios adotados pe-

los programas de habitação de baixa renda, de

forma a contemplar a população com renda de

até três salários mínimos.

142 � Revisão dos sistemas de financiamen-

to de habitação de âmbito estadual (BDMG, fun-

dos estaduais e municipais, entre outros), refor-

çando mecanismos de controle social e consi-

derando seus marcos legais e suas
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potencialidades, a fim de garantir fontes está-

veis de financiamento com recursos onerosos e

não onerosos, tanto para o setor público quanto

para famílias de baixa renda, garantindo subsídios

adequados à capacidade de comprometimento

da renda dessas famílias.

143 � Implementação, pelo Estado, de pro-

gramas ligados à habitação para as regiões

metropolitanas, a exemplo dos programas desen-

volvidos pela Caixa Econômica Federal.

144 � Consolidação de programas de enge-

nharia e arquitetura públicas que envolvam par-

cerias entre o poder público municipal, escolas

de engenharia, arquitetura, direito, entidades de

controle profissional, tais como Crea e OAB, e

entidades profissionais, tais como IAB, Socieda-

de Mineira de Engenheiros e Sindicato dos En-

genheiros.

145 � Criação do Fundo Metropolitano de

Habitação, com recursos geridos por um conse-

lho composto de representantes do órgão me-

tropolitano e da sociedade civil.

146 � Inclusão, entre os critérios de repasse

dos recursos provenientes do ICMS, do investi-

mento em moradia popular realizado pelo muni-

cípio, com completa infra-estrutura de saneamen-

to e meio ambiente.

147 � Criação de fórum para discussão da

situação habitacional nas regiões metropolitanas,

por meio da constituição de comissão temática

de natureza propositiva, composta de membros

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

bem como da sociedade, com definição de data

para a realização de uma conferência metropo-

litana.

148 � Criação do Conselho Metropolitano

de Planejamento Sustentável, com assento para

membros da comissão temática de habitação,

segmentos da sociedade civil, representantes

dos poderes públicos federal, estadual e muni-

cipal.

149 � Criação do Instituto Metropolitano Po-

pular, em parceria com os governos federal,

estadual e municipal, visando identificar e

disponibilizar terrenos públicos, transformando

em moradias para famílias que ganham até três

salários mínimos, fornecendo completa aprova-

ção legal dos assentamentos e completa infra-

estrutura, com regime de autoconstrução, na

construção das moradias.

150 � Condicionamento da destinação dos

recursos financeiros públicos para habitação à

demonstração, pelos municípios, da capacida-

de de realização dos investimentos, por meio de

previsão orçamentária e de desenvolvimento de

metodologia para acompanhamento dos resul-

tados alcançados.

151 � Levantamento das necessidades

habitacionais nas regiões metropolitanas, espe-

cificando o tipo de necessidade habitacional nas

seguintes categorias: construção de unidades

habitacionais, reconstrução de unidades

habitacionais, reforma de unidades habitacionais,

financiamento de materiais de construção,

relocalização, oferta de lotes, urbanização de

assentamentos populares, regularização

fundiária.

152 � Reforço do controle da produção ile-

gal de espaço urbano por meio de ações de agen-

tes públicos e da sociedade civil.

153 � Reativação do Conselho Estadual de

Habitação, garantindo a participação paritária

da sociedade civil organizada.

154 � Negociação com o governo federal para

a criação de um Sistema Único de Habitação,

garantindo-se a participação paritária entre o

poder público e a sociedade civil.

155 � Promoção da sustentabilidade pós-in-

tervenção na execução de políticas públicas.

156 � Aplicação do Estatuto da Cidade e de

outros instrumentos de política urbana, garan-

tindo a melhoria da gestão e o controle do uso

e ocupação do solo, na perspectiva do cumpri-

mento da função social da cidade e da proprie-

dade.

157 � Integração da política habitacional com

as políticas de saneamento ambiental e social e

com as demais políticas urbanas, nos níveis

municipal, estadual e metropolitano, garantidos

o debate com a comunidade, a ampliação do

controle social e o estabelecimento de parcerias

do poder público com a sociedade civil.

158 � Estímulo à produção empresarial para

setores de renda média, buscando dinamizar o

mercado imobiliário com uma maior destinação
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de recursos do sistema de poupança e emprés-

timo e com outras medidas para favorecimento

do crédito e ampliação de faixas de renda da

população atendida pelo mercado.

159 � Integração entre as ações de regulari-

zação fundiária e de política urbana em nível

metropolitano.

160 � Criação e aperfeiçoamento de linhas

de financiamento destinadas à adequação de

imóveis vazios para fins residenciais, particular-

mente os localizados em áreas centrais das ci-

dades, de forma a otimizar a infra-estrutura ins-

talada e recuperar o estoque habitacional.

161 � Promoção de programas e ações que

visem elevar o padrão de habitabilidade em as-

sentamentos de interesse social, de forma pla-

nejada e com a participação dos moradores,

visando minimizar o déficit qualitativo por meio

de regularização fundiária, urbanização comple-

ta, melhoria das unidades habitacionais, recu-

peração ambiental e controle da ocupação das

áreas de risco e de proteção ambiental, garan-

tindo condições completas de saneamento

ambiental.

162 � Criação de estratégias de redesenho

dos procedimentos de análise de processos de

regularização fundiária e aprovação de projetos

urbanísticos, imprimindo maior velocidade às

tramitações.

163 � Garantia dos processos de pesquisa e

produção de materiais de construção, com utili-

zação de mão-de-obra desempregada no muni-

cípio, visando à redução dos custos da moradia

popular e à ampliação da oferta de trabalho.

164 � Inclusão, nos currículos de ensino, em

todos os níveis, de disciplina que trate das rela-

ções do homem com o meio ambiente, com

enfoque para a preservação, o manejo adequa-

do e a sustentabilidade ambiental.

165 � Estabelecimento de convênios entre

prefeituras, concessionárias, defesa civil, univer-

sidades, ONGs e empresas privadas no controle

urbano de áreas não passíveis de regularização

fundiária, com o intuito de evitar ocupações, pro-

pondo ações integradas com destinação à pre-

servação ambiental e à criação de parques eco-

lógicos.

166 � Sistematização e implementação, em

municípios das regiões metropolitanas que não

possuam Programas Estruturais em Áreas de

Risco, de ações preventivas de educação

ambiental e prevenção de risco, mobilização so-

cial, implantação e operação de serviços públi-

cos nos assentamentos precários (coleta de lixo,

limpeza de córregos, remoção de entulho e de

depósitos instáveis em taludes, etc.) e implanta-

ção de planos de defesa civil.

167 � Criação de programa de atualização

periódica de mapeamento das áreas de risco,

com a utilização de tecnologias apropriadas de

georreferenciamento.

168 � Garantia e incentivo à participação for-

mal da sociedade civil, especificamente da co-

munidade diretamente envolvida, em audiências

públicas de definição e priorização das ações.

169 � Criação de uma comissão permanen-

te metropolitana de áreas de risco para controle

e monitoramento.

170 � Desenvolvimento de projeto metropoli-

tano de integração entre as Polícias Militar e

Civil e de agentes penitenciários, envolvendo sua

formação, operação e reciclagem e incluindo o

método Apac de recuperação de presos.

171 � Planejamento integrado das ações de

segurança pública, com a definição das estraté-

gias de prevenção e controle da violência e da

criminalidade, com a participação das Polícias

Civil e Militar, dos órgãos municipais de defesa

social, da sociedade civil organizada, do Poder

Judiciário e do  Ministério Público.

172 � Aperfeiçoamento, com treinamentos

periódicos, dos atores responsáveis pela

materialização das ações de segurança públi-

ca, incluindo o método Apac de recuperação

de presos.

173 � Modernização dos espaços físicos es-

pecíficos para atendimento de demandas da

população na área de segurança pública, com a

prestação de assistência social e judiciária, e

acesso a banco de dados de informações me-

tropolitanas.

174 � Ampliação de políticas públicas de

prevenção de ações que conflitem com a lei,

em parceria com o poder público e as organi-
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zações não-governamentais, para a

implementação de medidas socioeducativas

tais como ressocialização e reeducação do

adolescente, por meio da criação de progra-

mas de geração de emprego e renda e de for-

mação profissional, bem como de programas

de educação especializada, de acordo com as

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente.

175 � Expansão do Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência (Proed).

176 � Ampliação dos canais institucionais de

vocalização de preferências, por parte da popu-

lação, no que se refere às organizações polici-

ais, base de sustentação do sistema de seguran-

ça pública, de forma a possibilitar a reivindica-

ção e o controle dos serviços de segurança pú-

blica, bem como suas atividades e seus equipa-

mentos. Exemplo: destacar os Conselhos Muni-

cipais de Segurança Pública e os Conselhos Co-

munitários de Segurança Pública.

177 � Criação do Conselho Metropolitano de

Segurança Pública.

178 � Promoção do Sistema de Defesa Soci-

al, priorizando o cumprimento da pena em peni-

tenciária mais próxima do núcleo social do con-

denado.

179 � Expansão do Projeto de Controle de

Homicídios em Áreas de Risco.

180 � Adequação do sistema de seguran-

ça pública metropolitano, assegurando-se efe-

tivo policial compatível com a demanda do mu-

nicípio.

181 � Criação de casa de ressocialização de

menores em todas as cidades, seguindo o mo-

delo do método Apac � Associação de Proteção

e Amparo ao Condenado.

182 � Instalação de centros de

ressocialização de infratores, com vistas à res-

tauração da dignidade perdida.

183 � Criação de delegacias policiais

especializadas no atendimento a menores em

todas as cidades, do Conselho Municipal de Di-

reitos da Criança e do Adolescente e do Conse-

lho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente, em conformidade com o Estatuto da Cri-

ança e do Adolescente.

184 � Criação de programa de coordenação

do DI � Desenvolvimento Institucional � dos mu-

nicípios na gestão urbana.

185 � Efetivação de ações para elevar os

padrões de habitabilidade e a qualidade de vida

das famílias, predominantemente aquelas com

renda mensal inferior a três salários mínimos que

residem em assentamentos �subnormais�, em

todas as regiões metropolitanas.

186 � Ações dos governos federal, estaduais

e municipais para estimular o desenvolvimento

de esforços para atenuar os problemas desses

assentamentos, tanto nos efeitos como nas cau-

sas, inclusive as institucionais, em todas as regi-

ões metropolitanas.

187 � Aprofundamento do conhecimento

setorial dos problemas de habitação e infra-es-

trutura urbana.

188 � Cadastro único da habitação e de áreas

de risco e subnormais para as regiões metropo-

litanas.

189 � Regionalização da política habitacional.

190 � Criação, por meio de parceria entre

os municípios, de um pelotão do Corpo de Bom-

beiros.

191 � Transferência de todos os presos que

se encontram sob a guarda da Polícia Civil para

os estabelecimentos penais da Subsecretraria

de Assuntos Penitenciários.

192 � Integração ou regionalização do siste-

ma carcerário.

193 � Instituição de um centro com caracte-

rísticas de museu interativo, que possibilite o

desenvolvimento de educação e cultura, não for-

mal. O centro deverá atuar como um observató-

rio do adolescente e do jovem adulto (de 14 a

25 anos), permitindo o registro de informações

pertinentes e produzidas por pessoas nessas fai-

xas etárias. Deverá estar também tecnolo-

gicamente adequado à construção e gestão do

conhecimento e da inovação, voltado para a pro-

moção da cidadania e a inclusão social.

194 � Municipalização do sistema carcerário,

com transferência dos recursos para o municí-

pio, desde que o sistema prisional adote o méto-

do Apac de recuperação para presos adultos e

menores infratores.
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