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RESUMO 

Este trabalho realizou um estudo sobre os aspectos gerais das regiões 

metropolitanas que podem ser entendidas como agrupamentos de municípios 

limítrofes que assumem destacada expressão nacional, em razão de sua elevada 

densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais 

com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica. 

Atualmente existem regiões metropolitanas formadas em vários locais do 

mundo, sendo que em cada um destes lugares pode-se observar a existência de 

diversos tipos de gestão aplicados. 

No Brasil, as primeiras regiões metropolitanas foram instituídas em 1973 pela 

Lei Complementar de n° 14 que também tratou de regulamentá-las. Contudo, muito 

antes do advento desde diploma legal, já existia o fenômeno da conurbação e da 

aliança entre municípios vizinhos afim de que atuassem juntos em prol de seus 

objetivos comuns. Naquela época vigia a Constituição de 1967 que atribuía à União 

a competência para tratar de questões metropolitanas. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi concedida aos Estados a 

possibilidade de, por meio de Lei Complementar, instituírem regiões metropolitanas. 

Atribuiu-se também aos estados a tarefa de organizar e regulamentar as referidas 

regiões, cuidando, contudo para não adentrar na esfera da autonomia dos 

Municípios que, desde a promulgação da Carta Magna vigente, são considerados 

entes federados, ao lado dos Estados e da União. 

A Constituição de 1988 não definiu qual seria a natureza jurídica da região 

metropolitana. A doutrina entende que ela se configura como uma unidade de 

gestão regional, com um corpo jurídico-administrativo próprio, que, embora não 

possa ser considerado novo ente político, será responsável por um elenco de 

competências administrativas intergovernamentais, destinadas a integrarem a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Portanto, não há que se falar em nova espécie de ente da federação. 

Em virtude das competências constitucionais conferidas aos Estados para 

instituir regiões metropolitanas, bem como legislar concorrentemente em matérias de 

Direito Urbanístico, torna-se extremamente relevante o papel das Assembléias 



Legislativas na gestão metropolitana. Estas, respeitando as normas gerais editadas 

pela União, deverão criar normativas que atendam às peculiaridades de sua região. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte foi criada em 1973 pela Lei 

Complementar Federal no 14, de 1973 e é, atualmente, normatizada pela Lei 

Complementar n° 89, de 12 de janeiro de 2006, do Estado de Minas Gerais. É 

formada por 34 municípios e conta com cerca de 4.900.000 habitantes, constituindo-

se como a terceira maior aglomeração urbana do Brasil e a qüinquagésima terceira 

no ranking internacional. 

A gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte será executada 

com base no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e com recursos 

financeiros do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, cabendo, atualmente, a 

três instancias: à Assembléia Metropolitana, ao Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano e à Agência de Desenvolvimento Metropolitano. 

Palavras-chave: regiões metropolitanas - direito urbanístico - direito municipal -

aglomerações urbanas- gestão metropolitana. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa e objetivos 

O trabalho que se segue foi elaborado como requisito para obtenção do título 

de especialista em Poder Legislativo, no Curso de Pós-graduação em Poder 

Legislativo ministrado pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. 

O objetivo deste estudo é analisar o tema relativo às regiões metropolitanas e, 

posteriormente, enfocar a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), sua 

composição, forma de funcionamento da gestão metropolitana e legislação 

específica, principalmente a partir da promulgação das Leis Complementares n°.s 

88, 89 e 90, de 2003, que formam o marco regulatório das regiões metropolitanas no 

Estado de Minas Gerais. 

Com o estudo proposto, pretende-se, também, verificar a situação de algumas 

funções públicas de interesse comum, como o sistema de transporte público, o 

saneamento básico e o sistema público de saúde. 

Por fim, pretende-se refletir sobre as formas pelas quais o Poder Legislativo 

do Estado poderá contribuir para o desenvolvimento econômico e social da RMBH. 

1.2. Tema Poposto 

As metrópoles brasileiras constituem hoje um dos grandes desafios para o 

governo do País. Concentrando população, riqueza e demandas sociais, influindo na 

formação da opinião pública nacional, conectando-se com cidades globais, as 

metrópoles são, também, imenso patrimônio coletivo a demandar políticas de 

revitalização e revalorização, cujo sucesso depende das formas de governo e de 

gestão. 
A região metropolitana (RM) é uma construção institucional participativa, na 

qual diferentes atores políticos se unem para o desenvolvimento de um 

planejamento regional integrado, seguindo o preceito de que a união de esforços e 
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de recursos seria a resposta para a solução de problemas que extrapolam os limites 

territoriais dos municípios, estendendo seus efeitos para além das jurisdições locais. 

Questões como as da saúde, do saneamento, dos transportes e, mesmo, da 

violência, entre outras, demandam um esforço integrado para sua resolução, o que 

só é possível com uma consciência regional formada tanto pela sociedade civil local 

como pelos atores governamentais dos municípios envolvidos e do Estado. 

No Brasil, as regiões metropolitanas existem, de forma institucionalizada, 

desde o ano de 1973. Passados mais de trinta anos, mesmo com a 

redemocratização e o advento da Carta Magna de 1988, não houve avanço 

considerável na forma de gestão das metrópoles e seus municípios periféricos, 

ficando todos dependentes da própria atuação no plano local ou de políticas 

estaduais ou federais para implementar importantes projetos para as respectivas 

regiões. Contudo, tais esforços têm sido realizados de forma desordenada, esparsa, 

sem foco definido. A razão disso é que a gestão metropolitana esbarra em diversos 

entraves jurídicos e políticos, em virtude das competências de cada ente federado e 

dos interesses dos grupos políticos locais. 

A possibilidade da gestão unificada, embora seja a ideal para integrar a ação 

pública no desenvolvimento regional, acaba por se tornar um dilema frente à 

realidade urbana - de pobreza, desemprego, ocupação desordenada, falta de infra-

estrutura e de serviços públicos adequados -, devido a fatores como a deficiência no 

planejamento e no tratamento das demandas específicas de cada área e a 

desarmonia entre os governos e os atores políticos que interferem diretamente na 

questão metropolitana. 



2. REGIÕES METROPOLITANAS 

Na análise da história mundial, indubitavelmente a Revolução Industrial pode 

ser considerada como o fator que marcou o início da grande concentração de 

atividades de manufatura em algumas cidades, cuja população cresceu 

explosivamente. Naquela época, em torno do século XVIII, o Brasil ainda se 

submetia a Portugal, sem qualquer diploma normativo de caráter jus-urbanístico 

próprio e relevante, uma vez que se utilizava de legislação imposta pela Coroa 

Portuguesa. 
A normativa que pode ser entendida como de caráter urbanístico, aplicada no 

Brasil àquela época, tratava apenas de questões urbanas relativas ao espaço 

mínimo a ser respeitado entre as construções, a fim de garantir a circulação de 

transportes, entre outras orientações de caráter meramente ordenador dos núcleos 

urbanos existentes. 

Posteriormente à independência do Brasil e devido ao vultoso 

desenvolvimento industrial verificado nos anos que se seguiram, começaram a se 

formar no País as primeiras cidades, muitas das quais hoje se constituem como 

metrópoles. Já naquele momento, podia-se verificar que a referência econômica se 

deslocava progressivamente do meio rural, para se concentrar na produção de bens 

e serviços. 

O fenômeno da concentração urbana, caracterizado pela ocupação, uso e 

transformação do solo decorrentes de aglomerações e intervenções humanas, hoje 

em dia encontra seu ápice de complexidade nas chamadas regiões metropolitanas, 

também conhecidas por "cidades globais" ou "megacidades". 

A região metropolitana, segundo conceituação de José Afonso da Silva 

(1996), constitui-se de um conjunto de municípios cujas sedes se unem com certa 

continuidade urbana em torno de um município pólo. Sendo assim, pode-se dizer 

que tais regiões apresentam um município central, ao redor do qual gravitam os 

demais municípios circundantes, motivados pela intensidade econômica e social 

desenvolvida naquele pólo de atração. O município central, em regra, torna-se a 

sede da região metropolitana. 

De acordo com Eros Grau (197 4), a região metropolitana pode ser definida 

como: 
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o conjunto territorial intensamente urbanizado, com marcante densidade 
demográfica, que constitui um pólo de atividade econômica, apresentando 
uma estrutura própria definida por funções privadas e fluxos peculiares, 
formando, em razão disso, uma mesma comunidade socioeconômica em 
que as necessidades específicas somente podem ser, de modo satisfatório, 
atendidas através de funções governamentais coordenadas e 
planejadamente exercitadas. Para o caso brasileiro, adite-se que será ela o 
conjunto, com tais características, implantado sobre uma porção territorial 
na qual se distinguem várias jurisdições político-territoriais, contíguas e 
superpostas entre si- Estados e Municípios. 

Fernando de Castro (2003) considera a região metropolitana uma "criação 

jurídica que visa (re)aglutinar o que está artificialmente separado. O fenômeno da 

metropolização não respeita a organização político-territorial dos países, gerando 

imensa malha urbana sobre o espaço de vários municípios limítrofes". 

A Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 153, § 1°, assim dispõe: 

Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes 
que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada 
densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e 
regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração 
socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta 
permanente dos entes públicos nela atuantes. (SÃO PAULO, 2007) 

O fenômeno da metropolização ultrapassa as fronteiras municipais, 

concentrando em uma região altas densidades demográficas, geralmente 

associadas a níveis elevados de industrialização. 

De fato, a intensa urbanização, a conurbação, a concentração industrial e 

comercial e os movimentos pendulares da população são características que 

definem uma região metropolitana. 

Como área de serviços unificados, a reg1ao metropolitana é conhecida e 

adotada em vários países para a solução de problemas urbanos e interurbanos das 

grandes cidades. Resume-se na delimitação da zona de influência da metrópole e 

na atribuição de serviços de âmbito metropolitano a uma administração única, que 

planeje integralmente a área, coordene e promova as obras e atividades de 

interesse comum da região, estabelecendo as convenientes prioridades e normas 

para o pleno atendimento das necessidades das populações interessadas. 

A gestão integrada em regiões metropolitanas é uma necessidade inevitável, 

porque muitos dos serviços públicos são de caráter supramunicipal. As funções 

públicas de interesse municipal passam a exigir soluções de planejamento e gestão 
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voltadas para a metrópole. Além disso, sendo tais funções de interesse comum 

metropolitano, pode acontecer um choque entre as estruturas municipais envolvidas, 

agravado pela multiplicidade dos centros de decisão político-administrativa com ação 

em toda a região. 

Sendo assim, as regiões metropolitanas devem ser geridas de forma 

integrada, visando racionalizar seu ordenamento interno e resolver os problemas 

que, se deixados à iniciativa de cada município, correm o risco de não serem 

so I uci onados total mente. 

O estabelecimento de uma administração regional seria a solução, com vistas 

à criação de condições mais favoráveis ao exercício dessas funções públicas de 

interesse comum metropolitano. Ressalte-se que essas funções, que, em princípio, 

seriam de competência local, só terão tratamento adequado se forem executadas de 

forma integrada. 
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3. REGIÃO METROPOLITANA: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

O fenômeno da urbanização ocorreu com maior intensidade a partir da 

segunda metade do século XX, e hoje as regiões metropolitanas acumulam 

população, instalações produtivas e infra-estrutura econômica, ocupando antigas 

áreas rurais e incorporando assentamentos humanos preexistentes. Contudo, tal 

fenômeno tem acontecido de forma diferenciada entre as grandes regiões mundiais. 

A velocidade com que se processam o crescimento demográfico e a expansão 

territorial das RMs é, nos países em processo de desenvolvimento, muito superior à 
observada na formação de aglomerações metropolitanas do mundo industrializado e 

desenvolvido. 

Enquanto, nos últimos 50 anos, Europa e América do Norte consolidavam-se 

num estágio mais avançado - 73% e 80,2% de urbanização, em 2003, 

respectivamente -, o rápido crescimento ocorrido na América Latina a colocou entre 

as áreas mais urbanizadas do planeta- de 42,9% em 1950, passou para 76,8% em 

2003, tornando-se o segundo continente mais urbanizado. 

Segundo projeção da divisão de estudos populacionais da Organização das 

Nações Unidas, a África e a Ásia, nos próximos 30 anos, tomarão a dianteira no 

movimento de expansão do mito urbano, com as maiores taxas de crescimento 

previstas - com 1 ,22% e 1 ,28% ao ano, respectivamente. 

Grandes Taxa de Urbanização Taxa de Crescimento Urbano 
Regiões 

1950 1975 2000 2003 2030(2) 1950-1975 1975-2000 2000-2030(2) 
A f rica 14,9 25,3 37,1 38,7 53,5 2,12 1,54 1,22 
As ia 16,6 24,0 37,1 38,8 54,5 1,47 1,75 1,28 

Europa 51,2 66,0 72,7 73,0 79,6 1,02 0,38 0,30 
América Latina 41,9 61,2 75,5 76,8 84,6 1,52 0,84 0,38 

(1) 
América do 63,9 73,8 79,1 80,2 86,9 0,58 0,28 0,31 

Norte 
Oceania 60,6 71,7 72,7 73,1 74,9 0,67 0,06 0,10 

- --Quadro 1: Taxa de Urbamzaçao e Taxa de Crescimento Urbano nas grandes reg1oes 
Fonte: United Nations Population Division, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision 
(1) Incluído também o Caribe 
(2) Projeção. 

Ao redor do mundo, podem ser verificados vários modelos institucionais de 

regiões metropolitanas. De acordo com Nathália Arruda Guimarães (2004 ), "a 
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experiência internacional nos mostra que, ao menos, 14 são as formas de gestão 

metropolitana". Tais modelos foram identificados tomando-se por base a realidade 

institucional da experiência internacional. 

São eles: 

1. Cooperação informal entre os entes governamentais presentes na área; 

2. Cooperação formal, mediante a criação de uma associação de 

municipalidades de uma mesma área para debater e identificar soluções, que serão 

executadas pelas próprias municipalidades; 

3. Criação de conselhos metropolitanos de planejamento, deixando, contudo, 

o encargo da sua implementação para a entidade local; 

4. Formação de contratos e acordos intergovernamentais para a execução de 

uma determinada função ou prestação de serviços, com a criação de um mecanismo 

exclusivo para este propósito; 

5. Transferência compulsória de funções de um ente governamental para 

outro; 

6. Adoção do princípio da extraterritorialidade, pelo qual a lei concede à 

cidade a autoridade para buscar recursos além de seus limites territoriais para 

resolver problemas específicos (coleta de água, destino final do lixo, etc); 

7. Criação de distritos especiais (entidades autônomas ou unidades 

unifuncionais); 

8. Procedimentos administrativos regulares para determinados serviços 

metropolitanos; 

9. Distribuição de funções metropolitanas para outro nível governamental já 

existente; 

1 O. Criação de um governo metropolitano em dois níveis, reservando as 

municipalidades para si certas funções e atribuindo ao outro nível aquelas funções 

de interesse comum; 

11. Consolidação das municipalidades da área num só governo; 

12. Possibilidade de anexação de áreas vizinhas pela cidade pólo, visando 

aumentar sua jurisdição; 

13. Anexação com descentralização, quando é coberta uma área muito 

grande; 

14. Administração pelo nível governamental mais alto, especialmente em 

relação à capital nacional. 
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Do estudo dos governos e administrações metropolitanas no exterior conclui-

se que é grande o número de variáveis que operam em suas estruturações 

institucionais. Cada vez fica mais clara a multiplicidade de modelos que a gestão 

metropolitana pode assumir. 

Uma realidade que merece destaque no cenário internacional é a verificada 

em Portugal, que teve suas áreas metropolitanas instituídas em 1991 pela Lei n°. 44, 

promulgada pela Assembléia da República, nos termos dos arts. 164, alínea d, e 

169, n. 0 3, da Constituição daquele país. 

As regiões metropolitanas, ou "Áreas Metropolitanas", como são chamadas 

em Portugal, são determinadas pelo governo unitário, sendo que, atualmente, já se 

encontram instituídas a Área Metropolitana de Lisboa e a Área Metropolitana do 

Porto. 

A Área Metropolitana de Lisboa foi criada em 1991 e é composta por 19 

municípios: Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lisboa, 

Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sesimbra, Setúbal, Seixal, 

Sintra e Vila Franca de Xira. Tem como objetivo maior a satisfação de interesses 

próprios das populações da área dos municípios integrantes. Atualmente sua 

administração é constituída por três órgãos: a Junta Metropolitana, órgão executivo, 

constituído pelos 19 Presidentes das Câmaras que a integram; a Assembléia 

Metropolitana, órgão deliberativo, constituído pelos representantes eleitos nas 

Assembléias Municipais das Câmaras; e o Conselho Metropolitano, órgão consultivo, 

composto por representantes do Estado e pelos membros da Junta Metropolitana. 

Já a Área Metropolitana do Porto é composta por nove municípios 

Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia. Sua administração é igualmente constituída por três 

órgãos deliberativos, tal qual a Área Metropolitana de Lisboa, por força da Lei n°. 44. 

A Lei n°. 1 O, de 2003, descreve a natureza jurídica das Áreas Metropolitanas 

de Portugal nos seguintes termos: "Art. 2°. As áreas metropolitanas são pessoas 

colectivas públicas de natureza associativa e de âmbito territorial e visam a 

prossecução de interesses comuns aos municípios que as integram". 

Além da previsão legal das Áreas Metropolitanas, em Portugal também foi 

criada a figura jurídica das "comunidades intermunicipais", definidas e regidas pela 

Lei n°. 11, de 13 de maio de 2003. Este diploma legal prescreve ainda a existência 

de dois tipos de comunidades intermunicipais: as comunidades municipais de fins 
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gerais e a associação de municípios de fins específicos. Cada um deles dependerá 

do objetivo estabelecido pelos municípios associados. As comunidades 

intermunicipais têm natureza jurídica de pessoas coletivas, devendo ser constituídas 

por meio de escritura pública. 

Comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas diferenciam-se 

basicamente quanto à iniciativa de sua criação e quanto aos objetivos que a 

justificaram. Compete à Assembléia da República a instituição de áreas 

metropolitanas, ao passo que as comunidades intermunicipais são de iniciativa das 

câmaras municipais. 

Assim como o Brasil, Portugal tem um Ministério das Cidades. A este compete 

promover a inclusão social mediante a articulação, a implantação e a implementação 

- em parceria com todas as esferas do poder público e com a colaboração da 

sociedade - de programas e ações que busquem a universalização do acesso da 

população urbana à habitação digna, ao saneamento ambiental e à mobilidade, que 

é dada pelo trânsito e transporte público. 

Apesar da peculiaridade e organização verificadas nas áreas metropolitanas 

de Portugal, bem como de sua relevância em nível mundial, estas não se encontram 

entre as maiores aglomerações urbanas da atualidade. 

O quadro a seguir apresenta as 60 maiores regiões metropolitanas do mundo. 

Ressalta-se que a RM de São Paulo está classificada em 5° lugar e a RMBH em 53° 

lugar. 

Ranking Nome da Area País Definição População 
Metropolitana Estimada 

1 Tóquio Japão Area Metropolitana Oficial 35,197,000 
(Keihinyo MMA) 

2 Cidade do México México Area Metropolitana Oficial 22,850,000 
(ZMCM) 

3 Seoul Coréia do Cidade Federal 22,300,000 
Sul 

4 Nova Iorque Estados Area urbana (Federal e 21,900,000 
Unidos Internacional Comunidade dos 

DistritosiFIPS 63217) 
5 São Paulo Brasil Area Metropolitana Oficial 20,000,000 
6 Mumbai lndia Area Administrativa (MMRDA) 18,900,000 
7 De li lndia Area Administrativa (NCT) 18,048,000 
8 Shangai China Municipality (urban population) 17,503,000 
9 Calcutá In dia Area Administrativa (KMDl 14,277,000 

(cont.) 
(cont.) 
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10 Moscou Rússia Cidade Federal 13,400,000 
11 Jakarta Indonésia 13,215,000 
12 Los Angeles Estados Unidos Area Urbanizada (FIPS 12,298,000 

51445) 
13 Buenos Aires Argentina Area Metrogolitana 12,550,000 
14 Dhaka Bangladesh Area Metror:>_olitana 12,430,000 
15 Londres Reino Unido Area Urbanizada 11,624,807 
16 Karachi Paquistão Distrito da cidade 11,608,000 
17 Rio de Janeiro Brasil Area Metror:>_olitana Oficial 11,469,000 
18 Istambul Turquia Município Metropolitano 11,332,000 
19 Osaka Japão Area Urbanizada 11,268,000 
20 Paris França Area Urbanizada 11,264,000 
21 Cairo Egito Area Metror:>_olitana 11,128,000 
22 Lagos Nigéria Area Urbanizada 10,886,000 
23 Beijing China Municipal (População 10,717,000 

Urbana) 
24 Manila Filipinas Area administrativa (Metro 10,686,000 

Manila) 
25 ChicaQo Estados Unidos Area Urbanizada 8,814,000 
26 Guangzhou China Nível de Prefeitura 8,425,000 
27 Lima Peru Area Metropolitana oficial 8,187,000 
28 Bogotá Colômbia Area metropolitana 7,881,000 
29 Milão Itália Area metropolitana 7,400,000 
30 Tehran Irã Cidade Federal 7,314,000 
31 Shenzhen China 7,233,000 
32 Wuhan China Nível de prefeitura 7,093,000 
33 Hong Kong China Area Urbanizada 7,041,000 
34 Tianjin China Município Urbanizado 7,040,000 
35 Chennai lndia Area administrativa (CMDA) 6,916,000 
36 Taipei República da China Area Metropolitana 6,646,500 
37 Bangkok Tailândia Area Oficial Administrativa 6,593,000 
38 Bangalore lndia Area Administrativa 6,462,000 
39 ChongqinQ China População urbana 6,363,000 
40 La h ore Paquistão Cidade-Distrito 6,289,000 
41 JohannesburQ Africa do Sul Município Metropolitano 6,239,745 
42 Hyderabad lndia Area Administrativa 6,115,000 
43 Kinshasa República Democrática do Nível de Província 6,049,000 

Congo 
44 Madri Espanha Area Metropolitana 5,964,140 
45 Baghdad lraque Província Governadora 5,904,000 
46 Philadelphia Estados Unidos Area urbanizada (FIPS 5,823,223 

69076) 
47 Dali as Estados Unidos Area urbanizada (FIPS 5,819,000 

22042) 
48 Santiago Chile Area metropolitana 5,683,000 
49 Mia me Estados Unidos Area urbanizada (FIPS 5,434,000 

56602) 
50 Região do Ruhr Alemanha Area Urbana 5,359,230 
51 Toronto Canadá Area oficial metropolitana 5,312,000 

(CMA) 
(cont.) 

(cont.) 



52 São Petersburgo Rússia Area administrativa (Gorod) 
53 Belo Horizonte Brasil Area oficial metropolitana 
54 Houston Estados Unidos Area Urbanizada (FIPS 40429) 
55 Barcelona Espanha Area oficial metro_Q_olitana 
56 WashinÇJton, DC Estados Unidos Area urbanizada 
57 Ahmedabad lndia Area Administrativa (AUDAl 
58 Ho Chi Minh Vietnã População Urbana MuniciQ_al 
59 Berlin Alemanha Stado de Berlin 
60 Atlanta Estados Unidos Area Urbanizada (FIPS 03817) 

·~ Quadro 2: 60 ma1ores Reg10es Metropolitanas do Mundo 
Fonte: Wikipédia 
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5,312,000 
5,304,000 
5,280,077 
5,226,354 
5,214,660 
5,120,000 
5,065,000 
4,935,524 
4,917,000 
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4. AS REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL 

Quando do surgimento e consolidação do fenômeno metropolitano no cenário 

brasileiro, ocorreu uma grande mobilização das administrações locais e regionais 

(municípios e Estados-membros), assim como da própria sociedade civil, no sentido 

de promover a melhor e mais eficiente adequação do espaço urbano conurbado. As 

necessidades apresentadas, principalmente a partir da década de 1960, não 

poderiam esperar por uma resposta legislativa federal, tendo início assim um período 

em que a questão passou a ser tratada com grande ênfase pelos municípios 

diretamente interessados. 

Desta forma, mesmo antes da edição de normas federais que fornecessem 

base jurídica para a questão das regiões metropolitanas no Brasil, já existiam 

ensaios elaborados pelas administrações metropolitanas, que se desenvolviam com 

relativo sucesso. 

Como exemplo dessas ocorrências regionais, pode-se citar a experiência de 

São Paulo, com o Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAM), criado pelo 

Governo do Estado em 29/03/67 a partir de um grupo encarregado de estudar o 

tema "Metropolização". 

Já em Porto Alegre, por iniciativa dos municípios da área metropolitana, foi 

fundado o Grupo Executivo da Região Metropolitana (GERM), órgão técnico 

montado pelo Conselho Metropolitano de Municípios por volta de 1970, fato que deu 

origem, inclusive, a um Plano de Desenvolvimento Metropolitano. 

Em Belém, a prefeitura, em convênio com o SERFHAU, criou uma sociedade 

de economia mista para gerir tecnicamente o sistema metropolitano de 

planejamento. 

Em Salvador, o governo estadual criou um grupo e, em Belo Horizonte, o 

governo de Minas Gerais criou um conselho, ambos com a finalidade de atuar como 

órgãos de assessoria técnica nas questões relativas a aglomerações urbanas. 

No Rio de Janeiro, foi fundado, pelo governo federal, o Grupo de Estudos da 

Área Metropolitana (GERMET). Nesse caso, o governo federal tomou a iniciativa da 

criação do Grupo porque a área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro abrangia 

territórios de dois Estados, impossibilitando que a iniciativa partisse, unilateralmente, 

de um deles. 
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Tais experiências administrativas, algumas delas anteriores à Constituição de 

1967, indicam a existência de uma multiplicidade de formas de organização 

administrativa metropolitana, criadas em sua grande maioria por iniciativa dos 

governos estaduais, que buscavam dar respostas eficazes, no contexto de suas 

peculiaridades, às demandas que se impunham a partir do rápido processo de 

desenvolvimento urbano no Brasil. 

A maior parte das experiências envolvendo a organização das questões 

metropolitanas nasceu sob a égide de legislações preexistentes à Constituição de 

1967 e à edição da Lei Complementar n°. 14, de 1973. Elas demonstram um 

reconhecimento, por parte das administrações públicas estaduais da época, de que 

a gestão das áreas metropolitanas competiria aos governos estaduais, que 

passaram a estabelecer modalidades específicas de administrações setoriais 

metropolitanas, de acordo com as particularidades regionais de suas demandas e 

com o próprio capital organizacional disponível. 

O marco jurídico-político das RMs configurou-se sob o regime autoritário. Foi 

na Constituição da República de 1967 que, pela primeira vez, a disciplina relativa às 

regiões metropolitanas recebeu tratamento oficial por parte do governo federal. No 

art. 164, a União ficou autorizada a estabelecer regiões metropolitanas para a 

realização de serviços comuns. A matéria foi mantida na Emenda Constitucional n°. 

1, de 1969, mas, somente com a promulgação da Lei Complementar n°. 14, de junho 

de 1973, é que as regiões metropolitanas foram institucionalizadas no Brasil. 

A Lei Complementar Federal n°. 14, de 1973, estabeleceu as regiões 

metropolitanas de São Paulo-SP, Belo Horizonte - MG, Porto Alegre-RS, Recife-PE, 

Salvador-BA, Curitiba-PR, Belém-PA e Fortaleza-CE. Definiu também o aparato de 

gestão metropolitana, determinando que os respectivos Estados criassem, mediante 

lei, um Conselho Deliberativo e um Conselho Consultivo, nos quais é garantida 

ampla maioria de representantes dos executivos estaduais, em detrimento da 

participação dos municípios. 

O Conselho Deliberativo se constituía de cinco membros nomeados pelo 

Governador do Estado, sendo que um deles seria escolhido em lista tríplice 

encaminhada pelo Prefeito da Capital e outro mediante indicação dos demais 

municípios integrantes da região metropolitana. 
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Já o Conselho Consultivo deveria ser composto por um representante de 

cada município integrante da região metropolitana, sob a direção do Presidente do 

Conselho Deliberativo. 

A referida lei complementar estabeleceu um tratamento simétrico para todas 

as regiões metropolitanas, desconsiderando as peculiaridades regionais, 

principalmente na definição dos serviços que deveriam ser alvo da gestão comum. 

Segundo o seu art. 5°, reputam-se de interesse metropolitano os serviços de 

planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; o saneamento 

básico, notadamente o abastecimento de água, a rede de esgotos e o serviço de 

limpeza pública; o uso do solo metropolitano; os transportes e o sistema viário; a 

produção e distribuição de gás combustível canalizado; o aproveitamento dos 

recursos hídricos e o controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei 

federal, e outros serviços incluídos na área de competência do Conselho 

Deliberativo por lei federal. 

Alguns desses serviços foram estabelecidos de forma unívoca, embora não 

fossem considerados serviços importantes em várias regiões, como, por exemplo, o 

gás canalizado, existente somente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Observa-se que, com a edição da Lei Complementar n°. 14, de 1973, as 

capitais que já possuíam experiências de administração metropolitana foram as que 

mais tardiamente estabeleceram suas entidades de acordo com os critérios da nova 

norma. Isso porque a lei representou para elas uma verdadeira desmobilização de 

iniciativas, uma vez que não foram consideradas as peculiaridades dos lugares que 

se pretendia organizar. 

A escolha das oito áreas metropolitanas constantes da referida lei 

complementar buscou muito mais desenvolver um sistema urbano compatível com 

as necessidades da estratégia de desenvolvimento econômico assumido no País, do 

que contemplar efetivamente as cidades com reais características de zonas 

metropolitanas. Evidência disto é que não foram incluídas no diploma legal cidades 

como Santos e Goiânia, que poderiam perfeitamente ser enquadradas em alguns 

dos critérios mais importantes de uma área metropolitana. 

A União, na verdade, instituiu as referidas regiões metropolitanas, e mais 

tarde a do Rio de Janeiro - RJ, por meio da Lei Complementar n°. 20, de 1/7/74, 

mas, como destaca José Afonso da Silva (1996), a partir de então, praticamente não 

mais tomou conhecimento delas. Os Estados é que ficaram responsáveis por sua 
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estruturação e funcionamento, criando empresas ou autarquias para dar-lhes 

efetividade. 

Com a Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988), o instituto da 

região metropolitana adquiriu novos moldes. Além da possibilidade de outros 

arranjos de ação administrativa regionalizada, como a criação de microrregiões e 

aglomerações urbanas, a matéria passou a figurar no título "Da Organização do 

Estado", diferentemente da Constituição de 1967, que abordava o tema no título "Da 

Ordem Econômica e Social". 

Como se pode observar no quadro abaixo, somente nas Constituições de três 

dos Estados brasileiros -Acre, Amapá e Roraima - não consta qualquer regra para 

a criação de RMs. Esses Estados têm em comum o fato de terem sido territórios 

federais, passando à condição de Estado-membro somente com a Constituição de 

1988. 

Dos 26 estados brasileiros, 17 têm região metropolitana oficialmente criada, 

sendo nove delas instituídas durante a vigência do regime militar, e as demais na 

década de 1990. 

As Constituições dos Estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará, 

Pernambuco, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins quase nada acrescentaram em 

relação ao já estabelecido pela Constituição Federal, mesmo já tendo sido instituídas 

regiões metropolitanas na Bahia, no Pará e em Pernambuco, desde 1973. 

Os Estados do Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins ainda não criaram regiões 

metropolitanas. O Amazonas, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul tampouco 

concretizaram qualquer plano metropolitano em seus territórios, em que pese o 

detalhamento da matéria contido em suas constituições. 

Como se vê, ficou a cargo de cada Estado decidir pela criação de região 

metropolitana. Com isso, o tratamento dado à questão ficou tão heterogêneo que, 

com os problemas urbanos crescentes nas metrópoles, acabou-se por questionar 

sua utilidade para resolvê-los. 

NO Estado-membro Legislação sobre RM RMs criadas por LC 

1 Acre Não possui Nenhuma 

2 Alagoas Art. 41 RM de Maceió 
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3 Amapá Não possui Nenhuma 

4 Amazonas Art. 54, inciso XXIV, 140. Nenhuma 

5 Bahia Arts. 6°, 11, alínea XVI, e art. 61 RM de Salvador 
dos ADCT 

6 Ceará Art. 4°, 32, 34, 38, 43, 44, 203, 208, RM de Fortaleza 
210, art. 1° do ADCT e emendas 
constitucionais n°. 34 e 38 

7 Espírito Santo Arts. 55, inciso XII, e 216 RM de Vitória 

8 Goiás Arts. 4°, inciso I, alínea a. 90 e 91 RM de Goiânia 

9 Maranhão Arts. 25, 26, 127, § 10, alínea d, RM da Grande São Luís 
188, e art. 19 do ADCT 

10 Mato Grosso Art. 302 e 303 Nenhuma 

11 Mato Grosso do Sul Art. 16 Nenhuma 

12 Minas Gerais Arts. 10, e 42 a 50 RM de Belo Horizonte e 
RM do Vale do Aço 

13 Pará Art. 50,§ 2° RM de Belém 

14 Paraíba Arts. 24 a 29 e. 274 RM de João Pessoa 

15 Paraná Arts. 21 a 26 RM de Curitiba; RM de 
Londrina; RM de Maringá 

16 Pernambuco Arts. 18, parágrafo único, inciso XV, RM de Recife 
37, inciso XXVII, e 146, § 1° 

17 Piauí Arts. 38 e. 70, inciso VI Nenhuma 

18 Rio de Janeiro Arts. 75 e 98 RM do Rio de Janeiro 

19 Rio Grande do Norte Arts. 18, inciso 111, e 112, §5° RM de Natal 

20 Rio Grande do Sul Art. 114 RM de Porto Alegre 

21 Rondônia Art. 6° Nenhuma 

22 Roraima Não possui Nenhuma 

23 Santa Catarina Arts. 16 a 18, 52, 100, 177e 179 e RM de Florianópolis, RM 
arts. 2° e 56 do ADCT do Norte e Nordeste 

Catarinense, RM do Vale 
do Rio ltajaí, RM da Foz 
do Rio ltajaí, RM 
Carbonífera e RM de 
Tubarão 

24 São Paulo Arts. 23, parágrafo único, inciso RM de São Paulo; RM de 
XVII, 153, 154 e 158 Campinas; RM da Baixada 

Santista 
25 Sergipe Arts. 11, § 1 °; e 46, inciso XI RM de Aracaju 

26 Tocantins Art. 18, § 2°, alínea e Nenhuma 
- -Quadro 3: Leg1slaçao sobre RM e RMs cnadas, por Estado da Federaçao 

Em 1996, as Regiões Metropolitanas reuniam um conjunto de 47.298.604 

habitantes, o que correspondia a 30,11% da população total do Brasil. Já em 2002, 



decorridos apenas seis anos, as 26 regiões metropolitanas brasileiras 

concentravam, em seus 413 municípios, 68 milhões de habitantes 

(aproximadamente 42% da população brasileira) ocupando uma área de 

167.000km2 . Mais do que uma realidade em números, o fenômeno das regiões 

metropolitanas no Brasil demonstra a existência de um processo de urbanização 

demasiadamente rápido. Dessa forma, o Direito não pode se esquivar das 

emergentes situações ocasionadas pelo problema. 

4.1. As metrópoles e o federalismo brasileiro 

Com o advento da Constituição de 1988, foi instituída no Brasil uma nova 

estrutura de organização territorial, criando-se um Estado Federal composto de três 

esferas, tendo o município também como ente federado. 

Nos dias de hoje, o federalismo se apresenta sob formas e estruturas 

variadas ao redor do mundo, percebendo-se, claramente, grande tendência a uma 

acentuada descentralização por parte dos Estados democráticos. 

As origens do federalismo clássico podem ser verificadas na Constituição 

norte-americana de 1787. Tradicionalmente, ele era formado por duas esferas de 

poder: a União e os Estados-membros. No decorrer da história verificou-se que a 

federação tendia a seguir uma força centrípeta: de uma efetiva união de Estados 

anteriormente soberanos, que abdicaram de sua soberania a fim de formar novas 

entidades territoriais de direito público, surgiram o Estado federal (pessoa jurídica de 

direito público internacional) e a União (pessoa jurídica de direito público interno), 

uma das esferas de poder ao lado dos Estados-membros, e não em posição 

hierárquica superior. 

A federação distingue-se de outras formas de descentralização de Estados, 

como o Estado Autonômico (Espanha), Regional (Itália) ou Unitário descentralizado 

(França), pelo fato de ser o único modelo de Estado em que os entes territoriais 

autônomos possuem competência legislativa constitucional, ou seja, um poder 

constituinte decorrente. 

Enquanto, no modelo federalista norte-americano, é possível perceber a ação 

de forças centrípetas, o federalismo brasileiro mostra uma tendência centrífuga, ou 
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seja, um Estado unitário que sofreu divisão territorial para formar os Estados-

membros. Outro aspecto absolutamente inovador no modelo pátrio decorrente da 

Constituição de 1988 é o federalismo de três níveis, incluindo o município como 

ente federado. 

A conquista da posição de ente federado concedeu aos municípios a 

faculdade de elaborar suas Constituições municipais, denominadas pela 

Constituição Federal de Leis Orgânicas Municipais. Assim, estes organizaram seus 

poderes Executivo e Legislativo e promulgaram suas Leis Orgânicas. A única 

espec1e de controle a que as Leis Orgânicas se sujeitam é o controle de 

constitucionalidade, em face das Constituições Federal e Estadual. 

Uma parte relevante da doutrina constitucionalista no Brasil, da qual comunga 

José Afonso da Silva (1996), rejeita a idéia do município como ente federado. Alguns 

de seus argumentos são, por exemplo, a ausência de representação no Senado, a 

impossibilidade de falar-se em União histórica de municípios e a ausência de poder 

judiciário no município. Contudo, o entendimento majoritário é de que tais 

argumentos são frágeis diante da característica essencial do federalismo, que é a 

existência de um poder constituinte decorrente ou de competências legislativas 

constitucionais nos entes federados. Somente no Estado Federal ocorre a 

descentralização de competências constitucionais. 

O aspecto centrífugo do nosso federalismo se revela extremamente relevante 

na interpretação constitucional e na rejeição de aspectos inconstitucionais 

encontrados em medidas provisórias, leis, atos de governo e emendas à 

Constituição. 

Como já mencionado, o processo de formação de nosso sistema federalista é 

exatamente o inverso do norte-americano, o primeiro Estado Federal da história. A 

Constituição brasileira de 1891 inspirou-se nas instituições norte-americanas, 

adotando a república, o presidencialismo e o federalismo. 

Entender nosso federalismo como de origem centrífuga explica o fato de 

nossa federação ser extremamente centralizada. Para que se aperfeiçoe, a 

federação brasileira deve buscar constantemente a descentralização. A origem 

justifica ainda a necessidade de se abandonar a tradição centralizadora e autoritária, 

para que se construa uma federação moderna e um Estado Democrático de Direito 

efetivo. 



25 

Na Constituição de 1891 existia um modelo federal altamente 

descentralizado, mas artificial, que, por isso mesmo, não teve lugar nas 

Constituições brasileiras posteriores. O grau de descentralização nas Constituições 

de 1934 e 1946 foi bem inferior ao do Diploma Maior de 1891, sendo que, na 

Constituição de inspiração social-fascista de 1937, a federação foi extinta, 

permanecendo apenas nominalmente. 

A conexão existente entre autoritarismo e centralização é fortemente 

percebida ao longo da história. Também nas Constituições de 1967 e na Emenda 

Constitucional n°. 1, de 1969, tem-se uma federação nominal. Nesses períodos, o 

Brasil manteve o nome de Estado federal, mas, na prática, sua estrutura era a de um 

Estado unitário, pouco descentralizado e muito autoritário. A partir de 1964, no auge 

da ditadura militar, as liberdades democráticas foram suprimidas e o federalismo 

ficou comprometido com a supressão das eleições para governadores e a instituição 

de senadores nomeados, não eleitos pelo povo. 

Com o advento da Constituição de 1988, a federação e a democracia foram 

restauradas, criando-se um federalismo centrífugo (que deve sempre buscar a 

descentralização) e de três esferas (incluindo uma terceira esfera de poder: o 

município). Todavia, embora as inovações trazidas pela atual Carta Magna tenham 

sido muito importantes, o número de competências destinadas à União em 

detrimento dos Estados e municípios é muito grande, o que torna o Brasil um dos 

Estados federais mais centralizados do mundo. 

O enorme agrupamento de competências na figura da União não é, 

entretanto, o único desafio imposto pela Constituição de 1988. Com o passar dos 

lustros, vem surgindo e se desenvolvendo uma outra forma de organização territorial 

para a qual não foi dado tratamento constitucional adequado: as regiões 

metropolitanas. Não há que dizer que essa forma de organização territorial pertence 

aos Estados, uma vez que é integrada por municípios autônomos em relação a ele. 

As regiões metropolitanas não se configuram também como um município de 

proporções gigantescas, uma vez que não possuem personalidade jurídica. 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar das regiões metropolitanas, limitou-

se a prever sua institucionalização, conferindo aos Estados tal competência. 

Embora a discussão em torno das regiões metropolitanas tenha se 

intensificado muito nos últimos anos, especialmente após a criação do Ministério das 
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Cidades em 2002, o planejamento metropolitano já era uma questão debatida desde 

meados do século passado. 

Como um dos maiores exemplos da preocupação que começava a ter lugar 

no campo da gestão compartilhada, pode-se citar a Constituição do Estado de Minas 

Gerais, de 14 de julho de 1947. Seu texto previa a criação de agrupamentos de 

municípios, admitindo inclusive a personificação jurídica desses agrupamentos para 

instalação, exploração e administração de serviços comuns. 

Em 1967, foi criado pelo governo federal o Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, que, juntamente com a Constituição Federal, 

voltou-se para a realização de políticas de desenvolvimento e gestão intermunicipal. 

Ressalta-se, inclusive, que foi a Constituição de 1967, no Capítulo "Da Ordem 

Econômica e Social", que, pela primeira vez no constitucionalismo brasileiro, tratou 

das regiões metropolitanas, permitindo a sua instituição pela União. 

Naquela época, as regiões metropolitanas deveriam ser constituídas por 

municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, integrassem a 

mesma comunidade socioeconômica, objetivando a realização de serviços de 

interesse comum. 

Os doutrinadores modernos são unânimes quanto aos motivos que levaram o 

legislador constituinte a tratar das regiões metropolitanas: era necessário que os 

pólos de desenvolvimento regional fossem devidamente identificados, afim de que 

fosse possível disciplinar tanto o processo de crescimento econômico quanto o 

acelerado crescimento urbano. Na Constituição de 1967, não importavam as 

especificidades da organização socioeconômica, tampouco as peculiaridades das 

áreas aglomeradas que essas regiões abrangeriam, o que provavelmente foi um 

erro, já que as economias regionais no Brasil, em virtude de suas diversidades, se 

estruturaram com dinâmicas completamente distintas. 

Além do problema de uniformidade com que a Carta de 1967 tratou a questão 

da região metropolitana nas diversas regiões brasileiras, nascia também a crise da 

titularidade da sua gestão, pois, mesmo em se tratando de agrupamentos de 

municípios, o imperativo constitucional atribuía a outro ente da federação, a União, a 

competência para estabelecer as regiões metropolitanas. 

Antes do advento da Constituição de 1967, o processo de formação das 

regiões metropolitanas tendia a se desencadear via agrupamento de municípios e 

por iniciativa destes, como já autorizava a Constituição de 1937. Contudo, na 
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Constituição de 1967, tal competência passou para o domínio da União, com a ação 

conjugada dos Estados-membros. 

Percebe-se, assim, que a necessidade de cooperação para a realização de 

serviços de interesse comum a dois ou mais municípios não surgiu somente com a 

institucionalização da figura da região metropolitana, mas já fazia parte dos arranjos 

institucionais dos municípios mesmo antes do advento da Constituição de 1967. 

Apenas em 1973, por meio de Lei Complementar n°. 14, foram estabelecidas 

pela União, no exercício de sua competência constitucional, as primeiras regiões 

metropolitanas no Brasil. Conforme já mencionado em capítulo anterior, foram elas: 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 

Fortaleza. No ano seguinte, através da Lei Complementar n°. 20, de 197 4, após a 

fusão do Rio de Janeiro e da Guanabara, a União criou a RM do Rio de janeiro. 

No mesmo texto legal que estabeleceu as regiões metropolitanas, a União as 

regulamentou, determinando a criação de dois órgãos para cada uma delas: o 

"Conselho Deliberativo" e o "Conselho Consultivo". Em virtude da inexistência de 

governo próprio para as regiões metropolitanas, com Poderes Executivo e 

Legislativo eleitos em cada região, esses dois Conselhos previstos na Lei 

Complementar no. 14 exerceriam funções próprias destes dois Poderes, tendo seu 

campo de atuação adstrito aos serviços comuns a todos os municípios envolvidos. 

Ressalte-se que a Constituição de 1967 não definiu a quem caberia a 

titularidade da gestão metropolitana. Contudo, o estudo das realidades da época 

mostrou que o papel dos municípios era meramente consultivo. 

Contrapondo-se a isto, a Constituição de 1988 dotou os municípios de total 

autonomia, descentralizando a política administrativa e transferindo a atribuição de 

institucionalizar as regiões metropolitanas para o Estado-membro. Contudo, 

novamente a questão da titularidade da gestão ficou em aberto. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe profundas mudanças para a questão 

das regiões metropolitanas. Buscando fazer reverter o quadro centralizado e 

homogêneo imposto às RMs pela Constituição de 1967, transferiu a competência de 

instituí-las da União para o Estado-membro. Além disto, também procurou 

diferenciar as RMs das aglomerações urbanas e das microrregiões. 
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4.2. A natureza jurídica da região metropolitana no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no art. 25, § 3°, a permissão para 

os Estados, mediante lei complementar, instituírem regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. 

Nesses termos, a Constituição autoriza o Estado-membro a instituir uma 

unidade de gestão regional, com um corpo jurídico-administrativo próprio, que, 

embora não possa ser considerado novo ente político, será responsável por um 

elenco de competências administrativas intergovernamentais, destinadas a 

integrarem a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum. 

Segundo preleciona José Afonso da Silva (1993), 

a região metropolitana não se erige em entidade estatal intermediária entre 
o Estado e os Municípios. Na nossa organização constitucional federativa 
não l1á lugar para uma nova ordem política. A região metropolitana será 
apenas uma área de serviços especiais, de natureza meramente 
administrativa. A sua administração poderá ser feita por entidade autárquica 
(autarquia) ou paraestatal (empresa pública, sociedade de economia mista) 
ou até mesmo ser atribuída a um órgão do Estado (Secretaria de Estado) ou 
colégio de representantes do Estado e dos Municípios (comissão ou 
conselho), ( .. .), mas o que não se admite é a constituição da região 
metropolitana ou da administração como entidade política, ou mesmo 
político-administrativa, rivalizando com o Estado e com o Município em 
poderes e prerrogativas estatais. 

Por isso mesmo, Fernando de Castro (2003) considera a região metropolitana 

como um ente real e virtual. É real do ponto de vista urbano, geográfico, social e 

econômico, exigindo planejamento estratégico e gestão especial. É virtual do ponto 

de vista político, administrativo, institucional e jurídico, requerendo amparo legal para 

se ajustar ao pacto federativo. 

No Brasil, a chamada "questão metropolitana" corresponde à necessidade de 

se encontrar uma solução institucional adequada à gestão metropolitana e 

compatível com o pacto federativo e com a distribuição de competências 

estabelecida pela Constituição da República de 1988. Isso porque a integração de 

esforços para a execução das funções públicas de interesse comum não é 
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obrigatória, mas está vinculada à livre iniciativa de cooperação entre os entes 

federados. 

Alaôr Caffé Alves (1981) esclarece: 

Os municípios integrantes de regiões metropolitanas não deixam de ser 
municípios, porém, sob uma nova forma e segundo novas exigências 
jurídicas. Vale afirmar que o ato legal constitutivo da região metropolitana 
condiciona, em outro nível de compreensão jurídica, o aparecimento de um 
novo município, o município metropolitano, que sem deixar de ser município 
refoge, ao mesmo tempo, da sua concepção jurídica tradicional. 

O texto constitucional de 1988 não trouxe qualquer referência à natureza 

jurídica das regiões metropolitanas, nem à sua vinculação (subordinação) a nenhum 

ente da federação. Atualmente se aceita a idéia de que a titularidade da gestão 

metropolitana deve ficar cargo dos arranjos constituídos em cada Estado-membro, 

através de sistemas de cooperação tendentes à descentralização, dada a amplitude 

do poder local. 

Assim, compete a cada Estado-membro elaborar as leis de organização das 

regiões metropolitanas que venham a existir em seu território, restando ainda a 

tarefa de interpretar o conceito de "autonomia constitucional dos municípios", que 

vem sendo usado como empecilho à atuação do Estado-membro na regulamentação 

das referidas regiões. 
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5. O PAPEL DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS NA QUESTÃO 
METROPOLITANA 

Relevante é o papel a ser desempenhado pelo Estado-membro no que tange 

à disciplina das cidades globais. O tratamento de tais questões está inserido no 

âmbito do Direito Urbanístico, cuja competência legislativa, segundo o art. 24, inciso 

I, da Constituição Federal de 1988, é concorrente entre a União e os Estados 

(BRASIL, 1988). 

Por possuir caráter concorrente, a atuação legislativa do Estado deverá 

observar as normas gerais promovidas pela União. Além disso, como a competência 

legislativa do Estado-membro é residual, este deverá cuidar para que as normas por 

ele editadas não adentrem o campo de atuação municipal. Assim, deverá o Estado 

atuar mediante a verificação do interesse predominantemente regional, observando 

as normas de caráter geral e os interesses locais. 

O Direito Urbanístico, assim como os demais ramos do Direito, forma um 

sistema em cujo topo estão os preceitos constitucionais e, seguindo-os, a norma 

federal, que estabelece diretrizes para todas as demais. Finalmente, verifica-se a 

existência das normas estaduais que irão influenciar na interpretação e elaboração 

das normas municipais, dentro de seu território. 

Assim, da mesma forma que as normas federais pertinentes ao 

desenvolvimento urbano têm limites de aplicabilidade e alcance material, as normas 

estaduais os terão, devendo a competência municipal reservada pela Constituição 

Federal ser resguardada. 

Em virtude da própria dimensão territorial brasileira, cada Estado-membro 

apresenta peculiaridades culturais, físicas, econômicas e sociais. Por isso, a 

competência estadual para os assuntos urbanísticos deve ser enfatizada. Cada 

Estado é um núcleo mais homogêneo dentro da identidade nacional e, por isso, 0 

papel do ente federado para tais assuntos deve ser constantemente destacado. 

Dessa forma, a legislação urbanística estadual decorre da demanda 

regionalizada de cada ente federal e deve ser promovida, principalmente no que 

tange ao planejamento urbano, envolvendo os diversos entes municipais para um 

confronto com a realidade expansionista das cidades. 
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Contudo, cabe destacar que não compete ao Estado-membro promover a 

conformação urbana propriamente dita. Não seria adequado ao Estado exercer a 

função urbanística com efeitos diretos e concretos no âmbito intramunicipal. Na 

verdade, os Estados teriam a competência de complementar a legislação urbanística 

federal, levando em conta as peculiaridades da realidade regional. 

De acordo com o disposto no § 3° do art. 24 da Constituição Federal, os 

Estados poderão legislar sobre o Direito Urbanístico, mesmo na ausência de norma 

federal, ou seja, a omissão legislativa federal não é empecilho para o legislador 

estadual; ao contrário, permite-lhe agir conforme a realidade regional. 

Mesmo tendo sua atuação condicionada ao regime urbanístico federal, ao 

Estado-membro foram reservadas competências que refletem diretamente no 

contexto urbano, bem como na aplicação dos princípios da Lei Federal n°. 10.257, 

de 2001, que aprovou o Estatuto da Cidade. Tal diploma surgiu com o escopo de 

disciplinar a Ordem Urbanística no Brasil, estabelecendo os fundamentos gerais da 

política urbana, que define os contornos da propriedade urbana e seu 

condicionamento à função social. 

O Estatuto da Cidade reafirmou ainda o papel do Estado-membro, outorgado 

pela Constituição Federal, no que se refere à instituição de novos municípios, bem 

como ao estabelecimento de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões. Ainda no rol de suas competências, cabe ao Estado a instituição de 

diretrizes da política urbana nas questões que abrangem a organização do território 

e ações de interesse regional, bem como a elaboração do Plano das Regiões 

Metropolitanas, que condicionará a política urbana a ser implementada pelos 

municípios que as compõem. 

Buscando diferenciar os conceitos de região metropolitana, aglomeração 

urbana e microrregião, Antônio Cláudio Moreira afirmou: 

Microrregião tem por utilidade identificar um território por suas 
características peculiares (homogeneidade, polarização, tipo de intervenção 
necessária etc.) e diferenciá-lo do território circundante. Pressupõe um fato 
social e econômico que envolve funções ptíb/icas de interesse comum à 
municípios limítrofes. Aglomeração urbana é conceito já mencionado na Lei 
Federal de Loteamentos (Lei 6766!79). Pressupõe um fato social e 
econômico cuja manifestação é a área urbanizada que dá origem à 
mtíltip/as funções de interesse comum aos municípios limítrofes que a 
contém. Região Metropolitana é conceito já mencionado nas constituições 
de 1967 e 1969. Pressupõe um fato social e econômico ctlja essência é a 
metrópole - pólo de atração e/ou de dominação de um grande espaço de 
produção e consumo, e cuja manifestação é a intensa urbanização que dá 
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origem à mtíltiplas funções de interesse comum aos municípios que a 
contém. 

O Estatuto da Cidade, em seu art. 45, institui a gestão democrática da cidade, 

determinando que organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas deverão incluir a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade em sua administração, 

visando garantir o controle direto atividades desempenhadas e o exercício pleno da 

cidadania. 

É de se destacar que o papel das Assembléias Legislativas nos assuntos 

relativos às regiões metropolitanas não se limita à edição de leis. Na democracia 

moderna, o Poder Legislativo atua principalmente como um fórum permanente de 

debates. Como exemplo disto, em agosto de 2007, na Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais foi realizada a 1 a Conferência da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, na qual diversas autoridades técnicas e políticas puderam expor desafios 

e propor soluções para os problemas encontrados. 

Em virtude de sua importância, a 1 a Conferência da RMBH será tratada em 

capítulo específico mais a frente. 
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6. A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

A cidade de Belo Horizonte, grande metrópole nos dias de hoje, contava, em 

1950, com apenas 352.724 moradores. Em 1960 atingiu 693.328 e, em 1970, a cifra 

passou a ser de 1.235.030 habitantes. 

O intenso crescimento esgotou o território da Capital, fazendo com que a 

mancha urbana belo-horizontina se derramasse sobre as cidades vizinhas. Houve, 

portanto, uma progressiva conurbação, que configurou um tecido urbano único entre 

os municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sabará, lbirité, Santa Luzia e 

Ribeirão das Neves. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - é a terceira maior 

aglomeração urbana do Brasil. Seu Produto Interno Bruto somava, em 2002, cerca 

de R$ 40.000.000.000,00; desses, aproximadamente, 65% pertenciam a Belo 

Horizonte. 

A produção econômica é altamente concentrada em poucas cidades, sendo 

que Belo Horizonte, Betim e Contagem respondem por 87% do PIB da região 

metropolitana. Ribeirão das Neves e lbirité, que abrigam elevado contingente 

populacional, mas não possuem base econômica na mesma proporção, funcionam 

como cidades-dormitório da região metropolitana. 

6.1. Os aspectos constitucionais e legais 

A Constituição mineira conceitua a região metropolitana como o conjunto de 

municípios limítrofes que apresentam a ocorrência ou a tendência de continuidade 

do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, o qual tenha como 

núcleo a Capital do Estado ou metrópole regional e exija planejamento integrado e 

gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes. 

A Constituição da República, em seu art. 25, § 3°, estabeleceu que os 

Estados poderão, por meio de lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, com o objetivo de tratar da 

organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse 
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instituir a região metropolitana deverá definir as funções públicas de interesse 

comum, sendo que a gestão destas deverá ser feita de forma unificada. 

Nos últimos anos, a necessidade de repensar e redefinir o funcionamento e a 

organização das regiões metropolitanas mineiras colocou o tema na agenda de 

ações do Poder Executivo e da Assembléia Legislativa. 

Destaca-se, entre outros eventos e iniciativas, o Seminário Legislativo 

Regiões Metropolitanas, realizado em novembro de 2003, com a presença de 

autoridades políticas e especialistas. 

Em 2004, tendo como primeiro signatário o Deputado Roberto Carvalho, foi 

apresentada uma proposta de emenda à Carta Estadual que resultou na aprovação 

da Emenda à Constituição n°. 65, promulgada em 24/11/2004, na qual se 

redefiniram as linhas gerais das instâncias administrativas da região metropolitana. 

Visando à adequação da legislação mineira às normas constitucionais 

introduzidas pela referida Emenda, foram aprovados três projetos de lei 

complementar, de autoria do Deputado Roberto Carvalho, os quais culminaram nas 

Leis Complementares n°. 5 88, 89 e 90, de janeiro de 2006. Essas leis, que 

constituem um novo marco regulatório, estabelecem um sistema de gestão 

compartilhada para as regiões metropolitanas em Minas Gerais. 

A RMBH foi criada pela Lei Complementar Federal n°. 14, de 8 de junho de 

1973, e é, atualmente, regida pela Lei Complementar n°. 89, de 12 de janeiro de 

2006, do Estado de Minas Gerais. 

No Orçamento do Estado para o exercício de 2006, verifica-se a previsão de 

dotação orçamentária no valor de R$ 811.250,95 para o Programa de 

Reestruturação do Sistema de Planejamento e Gestão Metropolitana, coordenado 

pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, com 

duas ações: Plano Estratégico de Desenvolvimento e Gestão e Planos Diretores dos 

Municípios Metropolitanos. Do valor previsto, foram empenhados e efetivamente 

liquidados, no exercício, R$ 492.340,52, ou seja, 60, 69% da dotação. 

No quadro abaixo encontram-se as principais normas aplicáveis hoje à 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Legislação 1 Dispositivo Conteúdo 

Constituição da Art. 25, § 3° Dispõe que os Estados poderão, mediante 

República lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum. 

Constituição 

Mineira 

Com base na redação do art. 25 da 

Constituição da República, a Constituição do Estado 

de Minas Gerais detalha a instituição, a 

Arts. 42 e. 50 composição, a representatividade, as competências, 

Lei 

as funções públicas de interesse comum, a inclusão 

de municípios, o Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano, entre outros assuntos atinentes às 

regiões metropolitanas do Estado. 

Lei Complementar Complementar Dispõe sobre a instituição e a gestão de 

Estadual n°. 88, de região metropolitana e sobre o Fundo de 

12/1/2006 Desenvolvimento Metropolitano. 

Lei 

Lei Complementar Complementar Dispõe sobre a Região Metropolitana de 

Estadual n°. 89, de Belo Horizonte. 

12/1/2006 

Quadro 4: Legislação sobre a Região Metropolitana de Belo Honzonte 
Fonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2006. 

6.2. A composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Integram a RMBH 34 municípios: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, 

Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, 

ltaguara, ltatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus 

Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das 

Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São 

José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 
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O Colar Metropolitano é composto pelos municípios do entorno da reg1ao 

metropolitana atingidos pelo processo denominado "metropolização". Integram o 

Colar Metropolitano os Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna 

de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito, ltaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de 

Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas. 

Durante 15 anos, a RMBH manteve a composição original, com 14 

municípios. A partir de 1989, 20 novos municípios foram a ela incorporados, sendo 6 

por processo de emancipação. Dos 34 municípios que atualmente integram a região, 

apenas 13 estão efetivamente conurbados, o que leva alguns especialistas a 

defender uma redução no número de cidades pertencentes à RMBH. 

No entanto, outros sustentam que alguns municípios não conurbados dessa 

região metropolitana são responsáveis por funções de interesse comum, como a 

preservação de mananciais, devendo, por isso, fazer parte da RMBH. 

O quadro a seguir, elaborado a partir de dados divulgados pelo Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, contém os municípios que integram a RMBH, sua distância em relação à 

Capital, sua área, sua densidade demográfica e o ano em que cada município foi 

incorporado à RMBH. 

No Nome do Distância da Are a Densidade Ano de 

Município Capital (km) (km2) demográfica incorporação à 
RMBH 

1 Baldim 59 556,7 14,6 1999 

2 Belo Horizonte o 331,9 6718 1974 

3 Betim 30 346,8 875,4 1974 

4 Brumadinho 44 634,3 41,9 1989 

5 Caeté 31 542,7 66,8 1974 

6 Capim Branco 34 94,5 83,4 1999 

7 Confins 21 42,1 113,9 1995 

8 Contagem 16 195,2 2748 1974 

9 Esmeraldas 38 912,3 50,2 1989 

10 Florestal 51 194,9 28,9 1997 

11 lbirité 25 73,3 1812,3 1974 

(cont.) 
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(cont.) 

12 Igarapé 46 110,3 220 1989 
13 ltaguara 85 411,9 27,4 1999 
14 ltatiaiuçu 64 295,9 28,8 2002 
15 Jabuticatubas 40 1117,1 12,1 2000 
16 Juatuba 43 97,1 162,3 1993 
17 Lagoa Santa 22 232,7 162,3 1974 
18 Mário Campos 36 35,3 298,2 1995 
19 Mateus Leme 53 303,4 79,5 1989 
20 Matozinhos 32 253,6 118,6 1999 
21 Nova Lima 22 429,7 149,6 1974 
22 Nova União 42 172 31,6 1999 
23 Pedro 24 291,9 184,4 1974 

Leopoldo 

24 Raposos 23 72 198,2 1974 
25 Ribeirão das 15 154,6 1595 1974 

Neves 

26 Rio Acima 35 228,7 33,5 1974 
27 Rio Manso 62 232,8 19,9 1997 

28 Sabará 17 304,4 376,3 1974 
29 Santa Luzia 12 234,4 788,1 1974 

30 São Joaquim 42 72,7 249,7 1995 

de Bicas 

31 São José da 13 48,8 307,6 1993 

Lapa 

32 Sarzedo 31 62,1 277,6 1995 
33 Taquaraçu de 33 330,3 10,6 2000 

Minas 

34 Vespasiano 14 70,3 1085,7 1974 
. .. -Quadro 5: D1stancm da Cap1tal, area, densidade demograf1ca e ano de mcorporaçao a RMBH 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 

É interessante verificar o grau de integração dos municípios da região ao 

pólo, Belo Horizonte. Análise divulgada pela Rede Metrópoles, tendo como fonte 

principal os dados do Censo Demográfico de 2000, do IBGE, trabalhados pela base 
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de dados Metrodata, constatou, na RMBH, a existência de muitos municípios com 

caráter não metropolitano, o que é evidenciado pela baixa integração ao pólo. 

Dos 33 municípios, excluindo-se a Capital metropolitana, cinco apresentaram 

grau muito alto de integração ao pólo (Contagem, lbirité, Ribeirão das Neves, 

Vespasiano e Santa Luzia); seis mostraram alta integração (Betim, Esmeraldas, 

Mário Campos, Sabará, São José da Lapa e Sarzedo), 11 revelaram média 

integração (Caeté, Capim Branco, Confins, Igarapé, Juatuba, Matozinhos, Nova 

Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Lagoa Santa e São Joaquim de Bicas), cinco 

apresentaram baixa integração (Rio Acima, Mateus Leme, ltatiaiuçu, ltaguara e 

Brumadinho) e, finalmente, seis mostraram muito baixa integração (Baldim, Florestal, 

Jaboticatubas, Nova União, Rio Manso e Taquaraçu de Minas). 

Receita Corrente RCL População População Renda 
Municípios Líquida (2003) (%) Total Total(%) per 

urbana e c apita 
rural (2000) (2000) 

Belo Horizonte 2.000.104.842,61 59,46 2.238.526 51,35 557,44 
Betim 385.525.078,03 11,46 306.675 7,03 203,22 
Contagem 352.795.812,01 10,49 538.017 12,34 280,59 
Nova Lima 80.121.394,57 2,38 64.387 1,48 404,75 
Santa Luzia 76.358.515,48 2,27 184.903 4,24 192,36 
Ribeirão das 60.643.672,04 1,80 246.846 5,66 159,14 
Neves 
lbirité 50.091.726,19 1,49 133.044 3,05 149,59 
Sabará 43.581.404,69 1,30 115.352 2,65 214,34 
Vespasiano 41.012.566,64 1,22 76.422 1,75 196,51 
Pedro Leopoldo 35.906.921,40 1,07 53.957 1,24 268,92 
Brumadinho 25.876.658,06 0,77 26.614 0,61 274,10 
Lagoa Santa 25.291.742,86 0,75 37.872 0,87 291,75 
Matozinhos 17.913.201 ,45 0,53 30.164 0,69 234,20 
Juatuba 17.614.458,37 0,52 16.389 0,36 186,99 
Esmeraldas 16.481.464,79 0,49 47.090 1,08 184,52 
Caeté 16.278.005,50 0,48 36.299 0,83 259,17 
Mateus Leme 12.504.461,75 0,37 24.144 0,55 218,14 
Igarapé 12.003.116,01 0,36 24.838 0,57 198,59 
Rio Acima 11.729.353,53 0,35 7.658 0,18 183,14 
São Joaquim de 11.258.704,14 0,33 18.152 0,42 164,22 
Bicas 
São José da 10.288.700,97 0,31 15.000 0,34 211,10 
Lapa 
Jaboticatubas 6.988.346,12 0,21 13.530 0,31 184,33 
Raposos 6.580.798,89 0,20 14.289 0,33 189,23 
ltaguara 5.767.160,90 0,17 11.302 0,26 207,90 
ltatiaiuçú 5.473.943,16 0,16 8.517 0,19 168,47 

(cont.) 
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(cont.) 

Confins 4.959.614,78 0,15 4.880 O, 11 192,05 
Martinho 4.810.434,97 O, 14 11.817 0,27 223,96 
Campos 
Sarzedo 4.810.434,97 0,14 17.274 0,40 184,11 
Florestal 4.409.349,84 0,13 5.647 0,13 226,60 
Baldim 3.757.551,78 O, 11 8.155 0,19 156,80 
Capim Branco 3.310.373,58 0,10 7.900 0,18 180,10 
Taquaraçu de 3.246.609,47 0,10 3.491 0,08 140,65 
Minas 
Rio Manso 3.219.313,52 0,10 4.646 O, 11 145,66 
Nova União 3.029.035,07 0,09 5.427 0,12 153,32 
Total 3.363.722.768,14 100,00 4.359.227 100,00 -- . ' . Quadro 6: Rece1ta Corrente L1qu1da, Populaçao e renda per cap1ta dos Mumc1p1os que 
integram a RMBH 
Fonte: - RCL: Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais 

- População e Renda per Capita: IDH, Fundação João Pinheiro 

6.3. A gestão e a forma de planejamento conjunto 

A gestão da RMBH, de acordo com o art. 4° da Lei Complementar n°. 89, de 

2006, compete a três instâncias. Primeiramente, à Assembléia Metropolitana, que 

conta com representantes de todos os municípios integrantes da rede metropolitana 

e do Estado, que detém 50% dos votos nas deliberações. Em segundo lugar, ao 

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, cuja deliberação também 

reproduzirá a paridade entre o Estado e os municípios. Finalmente, à Agência de 

Desenvolvimento Metropolitano, que constituirá o braço técnico das referidas 

instâncias deliberativas. 

A gestão da região metropolitana será executada com base no Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado e com recursos financeiros do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano. Este foi instituído no art. 47 da Constituição do 

Estado, com o objetivo de financiar a implantação de programas e projetos 

estruturantes e a realização de investimentos relacionados a funções públicas de 

interesse comum na região metropolitana. 

Os órgãos gestores da RMBH são responsáveis pelo planejamento, pela 

organização e pela execução das funções públicas de interesse comum, aos quais 
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cabe desenvolver ações que repercutam além do âmbito municipal e provoquem 

impacto no ambiente metropolitano. 

Quanto às funções públicas de interesse comum, o art. 43 da Carta Estadual 

declara tratar-se de atividades ou serviços cuja realização por parte de um 

município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios 

integrantes da região metropolitana. Dispõem os parágrafos do mesmo artigo que a 

lei complementar que instituir a região metropolitana deverá especificar as funções 

públicas de interesse comum na região, e que a gestão destas funções deverá ser 

feita de forma unificada. 

No caso da RMBH, tais funções foram definidas na Lei Complementar n°. 89, 

de 2006. Abrangem o transporte intermunicipal, o sistema viário de âmbito 

metropolitano, as funções relacionadas com a defesa contra sinistro e a defesa civil, 

o saneamento básico, o uso do solo metropolitano, o aproveitamento dos recursos 

hídricos, a distribuição de gás canalizado, a cartografia e as informações básicas, a 

preservação e a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, a habitação, o 

sistema de saúde e o desenvolvimento socioeconômico. 

O Instituto Horizontes, vencedor do processo licitatório realizado pelo 

Governo do Estado, realizará os estudos que irão subsidiar a elaboração do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado para a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. 

Destaca-se, também, a instituição do Grupo de Governança Metropolitana, 

por meio do Decreto n°. 44.236, de 30/3/2006. Este deverá promover a integração 

das ações dos órgãos estaduais nas regiões metropolitanas e propor diretrizes para 

compatibilizar os planos diretores municipais e as leis de uso e ocupação do solo 

dos municípios que constituem as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do 

Vale do Aço, com programas e projetos de interesse comum. Além disso, o referido 

Grupo tem por finalidade viabilizar a estruturação das instâncias responsáveis pela 

gestão das regiões metropolitanas, no âmbito estadual. 

6.4. O sistema de transporte público e os problemas de circulação 

O sistema de transporte público da RMBH é, atualmente, gerenciado por 

órgãos federais, estaduais e municipais, que constituem vários subsistemas. O Trem 

Metropolitano (ou metrô de superfície) é gerenciado pela Companhia Brasileira de 
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Transportes Urbanos, CBTU. O transporte entre municípios e intramunicípios que 

ainda não foi municipalizado está sob a responsabilidade do Departamento de 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER-MG. Em sete municípios da região, o 

transporte é gerido pelo poder público municipal. Nesse item, destacam-se duas 

empresas de gestão: a Transbetim, criada em 1991, no Município de Betim, e a 

Transcon, criada em 1997, no Município de Contagem. 

Em Belo Horizonte, a BHTrans é responsável pelo transporte por ônibus, pelo 

serviço de táxi, pelo transporte escolar e pelo serviço de transporte suplementar por 

microônibus. 

Uma pesquisa elaborada pelo Instituto de Estudos Pró-Cidadania- Pró-Cittá 

-, supervisionado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostrou que 

o transporte público da RMBH e, em especial, do seu município pólo, para onde se 

desloca diariamente um grande número de pessoas dos outros municípios, sofre, 

por um lado, com o aumento do transporte privado e, por outro, com a queda no 

número de usuários. Essa queda tem sido verificada em todas as grandes cidades 

brasileiras desde 1995, revelando a incapacidade dos setores mais pobres de arcar 

com os custos do transporte coletivo. Tal situação tem-se agravado, apesar dos 

esforços da BHTrans em implantar projetos como o Plano de Circulação da Área 

Central, Pace, que visa à melhoria da circulação de veículos e pedestres na área 

central da cidade, e o BHBus, que busca integrar, física e operacionalmente, as 

linhas de ônibus e trem, além de outras ações mais localizadas. 

O aumento significativo do número de veículos privados na RMBH tem 

congestionado o trânsito, aumentando o tempo de deslocamento do transporte 

público. Aliada a essa situação, temos a incapacidade do metrô para atender à 

população mais necessitada de transporte. Com uma extensão de 28,1 km, o sistema 

de trem metropolitano liga os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, mas atinge 

apenas 4% de todos que se deslocam por transporte coletivo, devido a três fatores 

principais: sua linha corre paralela a outras linhas de tráfego por ônibus; parte de 

seu trajeto se dá em áreas de baixa densidade populacional; ele não atravessa o 

Centro, apenas o tangencia. 
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6.5. O saneamento básico 

A RMBH está localizada na cabeceira de duas importantes bacias 

hidrográficas: a do São Francisco e a do rio Doce. Absolutamente essenciais à vida, 

as águas doces são fundamentais para o desenvolvimento de uma região, por 

serem um bem natural renovável e variável no tempo e no espaço. 

A gestão das águas deve agregar as diversas funções que esta desempenha, 

seja como elemento vital para a sobrevivência, seja para o desenvolvimento de 

qualquer atividade econômica e, sobretudo, como recurso natural limitado, que 

adquire valor econômico, e como recurso ambiental, por se tratar de um patrimônio 

da humanidade. 

Análise divulgada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, 

Cedeplar, da UFMG, demonstra que a situação sanitária do núcleo da RMBH é 

marcada por avanços na cobertura por rede de água com canalização interna e de 

limpeza urbana e coleta domiciliar de lixo, além da elevação nos percentuais de 

cobertura por rede de esgotamento sanitário. 

É importante ressaltar que a melhoria no tratamento dos esgotos no Município 

de Belo Horizonte tem provocado reflexos importantes no processo de degradação 

dos corpos d'água, colaborando para a recuperação do rio das Velhas. 

Em relação à destinação final do lixo, merece destaque a reciclagem, que 

vem constituindo atividade geradora de renda para várias famílias, por meio da 

Asmare, cooperativa dos catadores de papel, papelão e material reciclável. Tal 

cooperativa tem sido um modelo para todo o País, pois, além de cumprir seu papel 

no processo de tratamento do lixo, contribui para o resgate da cidadania por meio de 

oferta de trabalho e geração de renda. 

Apesar dos avanços, o saneamento parece ter chegado a um ponto em que a 

sua universalização na RMBH só poderá ser alcançada se forem empreendidos 

amplos esforços para se reduzirem as desigualdades sociais. 

Há um contingente significativo de domicílios, situados nas regiões mais 

carentes, sem canalização interna de água e com disposição de esgotos em valas 
' 

rios e lagos. Nessas regiões, a coleta deficitária do lixo gera, além de sérios riscos 

para a saúde da população, ônus para as bacias hidrográficas, visto que a maior 

parte do lixo não coletado é disposta direta ou indiretamente nos corpos d'água. 



..J-3 

Nas áreas periféricas, observa-se o aumento do número de loteamentos 

clandestinos e favelas, onde se verificam os mais elevados percentuais de domicílios 

sem canalização interna de água, com escoadouro de esgoto a céu aberto e com 

lixo jogado em terrenos baldios, rios e lagos. As instalações precárias dificultam as 

intervenções, consideradas complexas, e só uma ação integrada do poder público e 

da população, visando à implementação de tecnologias apropriadas, atenderia às 

demandas por saneamento básico de todos os cidadãos. 

Embora seja possível constatar um avanço nas ações governamentais 

voltadas para o abastecimento de água, o mesmo não acontece em relação ao 

esgotamento sanitário. Há necessidade de intensificação do tratamento dos esgotos 

domésticos e de cargas difusas, que comprometem os mananciais de superfície. 

É importante ressaltar que, a despeito da implantação das estações de 

tratamento de esgotos que cobrem as bacias dos Ribeirões Arrudas e do Onça, 

existe a necessidade de se ampliar o volume e os níveis de esgotos tratados. O grau 

de urbanização dos municípios é positivamente correlacionado ao seu nível de 

poluição, e o volume de esgotos tratados ainda é bastante pequeno na RMBH. 

Precisam ser implementadas políticas de racionalização do uso da água, com 

ênfase nas soluções para os problemas de esgotamento sanitário, de resíduos 

sólidos, do uso desordenado do solo, da drenagem e do controle de enchentes. Mas 

é preciso pensar também na integração do saneamento dentro da bacia, reduzindo o 

isolamento do município e ampliando as atuais políticas, que não consideram o 

conjunto das questões sanitárias e ambientais no processo de tomada de decisões. 

O desafio é implantar um modelo de gestão regionalizado, em que o foco principal 

seja atender a demanda populacional por saneamento e garantir a sustentabilidade 

dos recursos. 

6.6. O sistema público de saúde 

Compete aos órgãos responsáveis pela gestão da região metropolitana atuar 

na instituição de um planejamento conjunto do sistema público de saúde, de forma a 
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garantir a integração e a complementação das ações das redes municipais, estadual 

e federal. 

O estado de saúde da população é resultado da interação de diversos fatores, 

como hábitos e características pessoais, condições socioeconômicas e acesso a 

serviços de saúde. O acesso, por sua vez, depende da oferta de serviços, do 

comportamento dos provedores e da gestão desses serviços médicos. 

Alguns dados são importantes para contextualizar a situação do sistema de 

saúde na RMBH. Estudo elaborado por pesquisadores da UFMG traçam um 

panorama da saúde na RMBH e no Município de Belo Horizonte. Constata-se, em 

primeiro lugar, que a região vem passando por um processo de transição 

epidemiológica, com a redução das doenças infecciosas e parasitárias, das afecções 

no período perinatal e das causas mal-definidas, mas com a concomitante ampliação 

das doenças crônico-degenerativas. A redução das causas mal-definidas é um 

indicador claro da melhoria do acesso aos serviços médicos e da qualidade destes 

na RMBH e em Belo Horizonte. 

Em segundo lugar, o estudo destaca algumas informações atinentes à oferta 

de serviços. A ampliação dos serviços ambulatoriais em Belo Horizonte, com a maior 

difusão do Programa de Saúde da Família no território municipal, tem-se mostrado 

um grande passo na gestão da saúde. 

Fica patente a polarização do Município de Belo Horizonte como importador 

de pacientes da RMBH. Entretanto, a despeito da melhoria ocorrida nos resultados 

relativos à área da assistência à saúde, existe, ainda, um grande espaço para a 

atuação do Estado, principalmente no tocante a algumas doenças e à infra-estrutura 

básica, os quais poderão trazer resultados imediatos para a população da RMBH. 

6.7. 1a Conferência da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2007, aconteceu na Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais a 1a Conferência da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Esta Conferência foi convocada por meio de um decreto do Governador 

do Estado e realizada sob a responsabilidade conjunta do governo estadual, por 



meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e da 

Assembléia Legislativa. 

A Conferência buscou estabelecer as principais diretrizes para assegurar um 

sistema de gestão responsável pelo planejamento estratégico e operacional de 

todos os 34 municípios pertencentes à RMBH. Além disso, efetivou o arranjo 

institucional que previa a instalação da Assembléia Metropolitana e elegeu e deu 

posse aos representantes da sociedade civil e dos municípios no Conselho 

Deliberativo Metropolitano. 

Durante a Conferência foram discutidas propostas de macrodiretrizes para o 

planejamento metropolitano, que assegurem um sistema de gestão responsável pelo 

planejamento estratégico e operacional dos municípios envolvidos. 

A Assembléia Metropolitana foi definida como órgão competente para avocar 

problemas de natureza metropolitana e buscar soluções para estes sem que haja 

prevalência do Estado, dos municípios, da sociedade civil, da Assembléia das , 

Câmaras Municipais ou do Poder Executivo estadual. Todos os entes envolvidos, 

portanto, apresentarão suas sugestões, e, após deliberarem, a decisão valerá para 

todas as esferas. 
Outro tema que ganhou destaque na Conferência foi a questão da "governança 

metropolitana", entendida como a arquitetura da gestão pública fundada na interação 

público-privada e capaz de sustentar a organização das estratégias de articulação 

de espaços, de atores políticos e sociais, de decisões, demandas e políticas de 

interesse comum da região. No espaço metropolitano, podem ser identificados 

vários atores ou núcleos de poder, que devem ser considerados para a construção 

da governança, por exemplo, o poder público - municipal, estadual e federal -; o 

mercado, no qual se encontram de forma expressiva os que produzem as cidades; e 

a sociedade civil. 
Em 2006, com a edição das Leis Complementares n°.S 88, 89 e 90, definiu-se 

novo marco legal para a RMBH. Antecipando-se à implementação dos novos 

arranjos institucionais, o Estado criou o grupo de governança metropolitana, com o 

objetivo de coordenar as ações estaduais imediatas no território metropolitano e 

estabelecer a intersetorialidade das políticas públicas na RMBH. Na Conferência, 

ocorreu a implementação formal dos novos instrumentos de gestão da RMBH 

instituídos pelas supracitadas leis complementares, buscando, na prática, construir a 

governança de maneira efetiva e duradoura. 
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Um dos temas de maior destaque nas discussões foi a apresentação do 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), relativo ao período 2003-

2007. A inspiração central desse plano é tornar Minas Gerais o melhor Estado para 

se viver. Na Conferência, o PMDI foi tratado tendo como enfoque a RMBH. Dessa 

forma, foram citados como objetivos específicos a serem alcançados nos próximos 

anos: ampliação da inserção nacional e internacional; aumento da capacidade de 

polarização sobre o território mineiro; ampliação da mobilidade mediante 

modernização e ampliação do sistema de transportes de pessoas e cargas; 

desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária; gestão compartilhada da RMBH 

envolvendo atores públicos e privados; construção e promoção de amenidades 

urbanas, de um espaço urbano bem cuidado com elevados padrões de qualidade e 

bem-estar social e identificação de nichos culturais e de capital humano, 

destacando-se ações culturais, esportivas e de lazer; urbanização de áreas 

degradadas e melhores soluções habitacionais para a população de baixa renda. 

Entre os problemas discutidos na Conferência, a questão do transporte urbano 

da região metropolitana, e, em seguida, a questão da habitação, foram considerados 

os mais críticos. Quanto ao sistema de transportes, foram apontadas as seguintes 

propostas: subsídio ao transporte coletivo com isenção dos impostos estaduais, 

visando à redução das tarifas; priorização do transporte coletivo no espaço viário, 

especialmente nos corredores e áreas centrais dos municípios; integração modal e 

tarifária dos sistemas de transporte municipal e metropolitano, com racionalização 

das redes, tendo o metrô como estruturador; integração dos sistemas de transporte; 

garantia do transporte de massa à população da região metropolitana e sua 

integração ao metrô; recuperação das linhas ferroviárias e trens urbanos; 

implantação das linhas 2 e 3 do metrô, a fim de desafogar o sistema viário, 

especialmente no hipercentro e no Vetor Norte; implantação de política de transporte 

metropolitano integrado, acessível e subsidiado; melhoria do transporte de massa da 

RMBH, com criação de ramais do metrô e plataformas de transportes; integração 

das ações dos órgãos gestores do Estado - DER - e do município - BHTrans ; 

priorização do interesse público na questão dos transportes; integração tarifária e 

física do transporte coletivo; implantação do cartão metropolitano de transporte 

coletivo com tarifa reduzida para a RMBH (atualmente existe um cartão com 

validação horária apenas para os Municípios de Belo Horizonte e Betim); ampliação 

do transporte ferroviário do metrô para outros municípios da RMBH; melhoria no 
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sistema viário, principalmente nos grandes corredores de transportes e maior 

eficiência no transporte público - Ribeirão das Neves e adjacências; proteção da 

bacia de Vargem das Flores e da região cárstica dos impactos negativos sobre 

ocupação e uso do solo que possam advir da sua implantação. 

Em relação à habitação, as propostas são as seguintes: realização de outros 

encontros sobre habitação antes de se estabelecerem as macrodiretrizes; realização 

de conferências para debater políticas de habitação; melhor planejamento no 

assentamento de famílias de baixa renda, dividindo a demanda em localidades com 

infra-estrutura já existente, evitando a transferência do problema de um local para 

outro; incentivo à ocupação dos lotes vagos já aprovados com financiamento 

habitacional para famílias com renda de até cinco salários mínimos; priorização da 

questão habitacional; articulação com as políticas de uso do solo, transporte e 

mobilidade e geração de emprego e renda, na direção de uma região metropolitana 

socialmente justa; a regularização fundiária e urbanística integrada às políticas 

habitacionais, constituindo prioridades da política urbana e metropolitana; 

atendimento ao movimento popular de Belo Horizonte que reivindica habitações do 

governo do Estado para pessoas de baixa renda; garantia do acesso à habitação 

para os idosos sem restrições em relação ao governo do Estado; padronização das 

habitações construídas em mais ou menos 46m2 ; desaprovação dos conjuntos 

habitacionais e aprovação das unidades habitacionais integradas a bairros já 

existentes e estruturados; viabilização do programa Lares de Minas em todos os 

municípios da RMBH; desenvolvimento de um acompanhamento pós-morar, 

gerando sentimento de pertencimento; elaboração de planos de habitação 

intersetoriais; inserção no plano diretor de um plano setorial habitacional; adequação 

dos projetos das unidades habitacionais segundo o tamanho das famílias; 

implantação de leis para destinação de fins sociais aos imóveis ociosos nos espaços 

urbanos; incremento dos programas habitacionais com mais empenho dos 

municípios, Estado e governo federal; construção de 4 mil casas em Belo Horizonte, 

em conjunto com as entidades envolvidas com a população de baixa renda, para 

moradia popular como direito social; revisão do conceito de unidade residencial 

unifamiliar- célula habitacional -, planta e tipologia construtiva; e construção de um 

plano conjunto do governo estadual e dos municípios da RMBH para se chegar ao 

déficit zero de moradia. 
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Posteriormente aos debates sobre os problemas e soluções apresentados, 

ocorreu o lançamento da Frente Parlamentar Mineira em prol da RMBH, a posse do 

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, a assinatura do decreto 

de regulamentação do Fundo Metropolitano e a entrega do projeto de lei de criação 

da Agência Metropolitana. 

A Assembléia Legislativa foi destacada como um importante ator 

metropolitano, por possuir representantes de mais de cinco milhões de cidadãos, 

com diferentes necessidades e diversas expectativas. Assim, caberá a ela, dentro do 

recorte metropolitano, aprimorar a legislação, buscando interação com os atores 

envolvidos no cenário da RMBH em prol de um futuro melhor para os seus 

habitantes. 
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6. CONCLUSÃO 

Na democracia moderna, o Poder Legislativo tem um relevante papel como 

fórum permanente de debates. 

Com efeito, as Comissões da Assembléia Legislativa podem realizar 

audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar autoridades para 

prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, convidar 

especialistas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, entre outras 

atribuições. 

Com base nesses instrumentos, a Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização pode, com precisão e amplitude, conhecer e diagnosticar os 

problemas verificados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, bem como 

acompanhar as políticas do Governo do Estado relativas à implantação de planos de 

desenvolvimento e programas de obras. 

Destaca-se que a definição de um novo marco normativo para as regiões 

metropolitanas do Estado, redefinindo o equilíbrio entre o Estado e os municípios, 

por si só, não garantirá uma atuação integrada dos governos para um 

desenvolvimento econômico e social sustentável e justo. É preciso que a sinergia 

entre os atores institucionais, revelada durante a redefinição do marco normativo , 
não apenas permaneça, mas também envolva outros atores sociais, como 

representantes dos movimentos sociais, da indústria e do comércio. 

O papel das Assembléias Legislativas nas questões relativas às regiões 

metropolitanas não se limita à edição de leis, mas consiste, também, em oferecer 

espaço privilegiado para a discussão de tão relevante tema. 

Ademais, os eleitores das regiões metropolitanas trazem constantemente à 

Casa Legislativa problemas vivenciados nas respectivas comunidades. A 

Assembléia Legislativa tem o desafio de demonstrar que esses problemas não se 

restringem àquela comunidade, mas se repetem em outros municípios da região 

metropolitana, e que a solução não pode ser localizada. 

Problemas como um loteamento irregular em Contagem ou o preço da 

passagem em Igarapé, matérias que foram objeto recente de audiências públicas na 

Casa, não se restringem ao interesse local. São questões que podem repercutir, por 

exemplo, no crescimento das favelas em Belo Horizonte. A questão do transporte 
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público, do abastecimento de água ou do loteamento irregular em um município são 

a expressão localizada de um problema regional. 

Assim, a Assembléia Legislativa pode contribuir para o desenvolvimento das 

regiões metropolitanas mineiras na medida em que for capaz de revelar para a 

sociedade a dimensão regional dos problemas que as comunidades enfrentam, os 

quais envolvem interesses comuns de municípios que integram determinada região 

metropolitana. Pode demonstrar, também, que é preciso fomentar um sentimento de 

solidariedade entre esses municípios como condição para o desenvolvimento 

economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente justo para todos. 
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