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Em todas as Cartas Estaduais examinadas, a legislação que disciplina
a organização regional inspira-se em idêntico princípio, consagrado no art.
43 da Constituição Federal, ou seja: cabe ao Estado prevenir e corrigir, atra-
vés de recursos especiais e mecanismos de planejamento e gestão, eventuais
assimetrias e desequilíbrios do desenvolvimento econômico e social.

- Unidades Regionais

Basicamente, deverão existir três tipos:
• região metropolitana;
• aglomeração urbana:
• microrregião.

Além dessas, a Constituição de Minas Gerais prevê a hipótese da Re-
gião de Desenvolvimento (art. 51), enquanto a do Rio de Janeiro fala em
Consórcios Intermunicipais temporários (art. 76).

2 - Iniciativa Legal im

A norma jurídica própria para a criação dessas unidades regionais é
a lei complementar, vale dizer: a iniciativa pode caber tanto ao Executivo
quanto ao Legislativo, ao Judiciário ou aos cidadãos, observados os ritos es-
pecíficos.

Na Constituição do Rio de Janeiro, a participação de qualquer Municf-
pio em uma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião "de-
penderá de prévia aprõvação pela respectiva Câmara Municipal" (art. 354,
parágrafo único).

Em Minas, caberá ao Estado, como determina a Carta Federal, "insti-
tuir região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião" (Constituição
do Estado de Minas Gerais, art. 10, X). A Constituição mineira faculta ao
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Município associar-se a outro(s), do mesmo complexo geoeconômico e so-
cial, "mediante convênio previamente aprovado pela Câmara Municipal"
(art. 181, 1). O sentido dessas prescrições, quando combinadas, pode ser en-
contrado no art. 49 da Carta mineira, segundo o qual a lei complementar de
instituição de microrregião "é de iniciativa da Comissão de Assuntos Muni -
cipais da Assembléia Legislativa, por provocação dos Municípios". No ca-
so, a autonomia municipal é preservada, sem prejuízo do que dispõe a Cons-
tituição Federal.

A Constituição do Estado de São Paulo não parece ter reservado às
Câmaras Municipais papel relevante na instituição de unidades regionais.

3 - Pré-Requisitos

O pré-requisito básico para a criação de região metropolitana, aglome-
ração urbana ou microrregião é, certamente, a existência de um determinado
complexo geoeconômico, cujas funções públicas e serviços de interesse co-
mum demandem organização e planejamento integrados. Desse pré-requi-
sito falam todas as três Constituições.

Além desse pré-requisito básico, entretanto, as Cartas de Minas e São
Paulo mencionam outros.

O art. 153 da Constituição paulista procura caracterizar com precisão,
nos seus três parágrafos, região metropolitana, aglomeração urbana e mi-
crorreguio.

A Constituição de Minas não traz essas definições, mas alinha dados e
fatores que, "dentre outros", deverão ser considerados para instituição de
região metropolitana (art. 44, 1 a V) e a aglomeração urbana (art. 48),
enumerando, além disso "as funções públicas de interesse comum aos Muní-
cipios da microrregião" (art. 49, § 12, 1 a V).

4— Órgãos de Gestão

As três Constituições são bastante explícitas em relação às regiões me-
tropolitanas.

No Rio de Janeiro, haverá um órgão executivo articulado a um conse-
lho deliberativo. Neste, terão assento representantes do Executivo, do Le-
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gislativo, de entidades comunitárias e da sociedade civil (art. 75, § 22).

Em São Paulo, está previsto, para cada unidade regional, um conselho
de caráter normativo e deliberativo", do qual deverão participar os Muni-

cípios, o Estado e a população. Nas regiões metropolitanas, esse conse-
lho "integrará entidade pública de caráter territorial, vinculando-se a ele os
respectivos órgãos de direção e execução, bem como as entidades regionais e
setoriais executoras das funções públicas de interesse comum, no que res-
peita ao planejamento e às medidas para sua implementação" (art. 154, §
12).

A Constituição de Minas Gerais prevê, nas regiões metropolitanas, uma
Assembléia Metropolitana integrada por Vereadores e Prefeitos dos Municí-
pios da região e por representantes do Legislativo e do Executivo Estaduais.
Essa Assembléia terá "poder normativo regulamentar de integração do pla-
nejamento, da organização e da execução das funções públicas de interesse
comum" (art. 45, 1).

Nas Regiões de Desenvolvimento, o Estado de Minas instituirá também
"autarquias territoriais para planejamento e orientação da execução articu-
lada de funções e serviços públicos" (art. 51).

Lei complementar disporá sobre "o regime de organização para o pla-
nejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da região
metropolitana, da aglomeração urbana e da microrregião" (art. 50, II).

5 - Plano de Gestão

Embora a instituição de regiões metropolitanas, microrregiões e aglo-
merações urbanas tenha por objetivo "integrar a organização, o planeja-
mento (grifei) e a execução de funções públicas e serviços de interesse co-
mum" (Constituição do Rio de Janeiro, art. 75), apenas as Cartas Estaduais
de Minas e São Paulo mencionam explicitamente a existência de planos que
deverão reger essas unidades regionais.

A Constituição de São Paulo refere-se (art. 155) a "planos e programas
estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e de
ordenação territorial", pelos quais serão responsáveis os Conselhos que
mencionamos no item anterior.
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No parágrafo único desse mesmo artigo, observa-se que o Poder Exe-
cutivo "coordenará e compatibilizará os planos e sistemas de caráter regio-
nal", o que é desdobrado ainda mais no parágrafo único do art. 155, onde se
lê: "O Estado, no que couber, compatibilizará os planos e programas esta-
duais, regionais e setoriais de desenvolvimento, com o plano diretor dos
Municípios e as prioridades da população local".

Na mesma Constituição encontraremos, ainda, dispositivo segundo o
qual os Municípios estabelecerão critérios para regularização e urbanização,
assentamentos e loteamentos irregulares, "observadas as diretrizes fixadas
para as regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas" (art.
181, § 32).

Em Minas, de acordo com o art. 43, parágrafo único, da Constituição
Estadual, haverá um "plano diretor metropolitano elaborado pela Assembléia
Metropolitana", o que é parcialmente reafirmado no art. 50, ifi, onde fica
estabelecido que cada unidade regional terá seu plano diretor. Excetuada,
porém, a Região Metropolitana, para as demais unidades não se fixa a res-
ponsabilidade pela elaboração desse piano.

O art. 61, VI, atribui ao Legislativo mineiro, com sanção do Governa-
dor, o poder de dispor sobre "normas gerais relativas ao planejamento e exe-
cução de funções públicas de interesse comum, a cargo da região metropoli-
tana, aglomeração urbana e microrregião".

Ainda em Minas, lei complementar disporá sobre "os critérios de com-
patibilização do piano diretor de cada área de que trata o inciso anterior (re-
gião metropolitana, aglomeração urbana e microrregião) com os dos Municí-
pios que a integrem" (art. 50, inciso ifi).

6— Recursos Financeiros

A Constituição de São Paulo estabelece que o Estado e os Municípios
"destinarão recursos financeiros específicos (...)para o desenvolvimento
de funções públicas de interesse comum" (art. 157).

No Rio de Janeiro, o Estado e os Municípios "estabelecerão mecanis-
mos de cooperação de recursos para assegurar a realização das funções pú-
blicas e serviços de interesse comum das regiões, microrregiôes e aglomera-
ções urbanas" (art. 75, § 32).
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Lei complementar estabelecerá, também, compensação financeira para
os Municípios "que suportarem os maiores ônus decorrentes de funções pú-
blicas de interesse comum" (art. 75, § 49).

Além disso, "para assegurar as funções sociais das cidades e da pro-
priedade", o Estado e o Município poderão instituir "fundos destinados ao
desenvolvimento urbano" (art. 227, 1, e).

A Constituição de Minas prevê, entre outras atribuições da Assembléia
Metropolitana, a de "administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolita-
no" (art. 45, VII). O art. 51 da mesma Carta, no seu § 2, toma obrigatória a
inclusão, nas propostas orçamentárias e nos planos plurianuais de despesas
de capital, de "dotações especificamente destinadas às regiões de desenvol-
vimento, que serão administradas pelas respectivas autarquias". E o mesmo
art. 51 estipula, no seu § 42, que a lei criará "o Fundo de Desenvolvimento
Regional".

7 - Participação Direta da População

Segundo a Constituição de São Paulo, é assegurada, nos termos da lei
complementar, "a participação da população no processo de planejamento
e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou
funções públicas em nível regional" (art. 154, § 29).

A Constituição do Rio de Janeiro prevê que as regiões metropolitanas,
as microrregiões e as aglomerações urbanas disporão de um órgão executivo
e de um Conselho Deliberativo compostos na forma da lei complementar
"que incluirá representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, de entida-
des comunitárias e da sociedade civil" (art. 75, § 29).

A Constituição de Minas não prevê, neste capítulo, qualquer forma de
participação direta da população, seja através de entidades comunitárias, seja
de outras instituições da sociedade civil.

8 - A Ser Regulamentado por Lei Complementar

Como já vimos, a instituição de região metropolitana, aglomeração ur-
bana ou microrregião será feita sempre por lei complementar. Além dessa
providência básica, entretanto, vários outros dispositivos das Cartas mencio-
nadas deverão ser objeto de regulamentação por lei desse natureza.
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Na Constituição de Minas, dependem dessa iniciativa ou podem vir a
ser objeto dela:

a) a definição de funções públicas de interesse comum (art. 43, XI);

b) a regulamentação da execução dessas funções pelo Estado e pelos
Municípios da região metropolitana (art. 44, parágrafo único);

c) a definição da composição da receita do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano (art. 47);

d) as atribuições complementares, a organização e o funcionamento da
Assembléia Metropolitana (art. 50, 1);

e) o regime de organização para o planejamento e a execução das fun-
ções públicas de interesse comum da região metropolitana, da aglomeração
urbana e da microrregião (art. 50,11);

O os critérios de compatibilização do plano diretor de cada área (região
metropolitana, aglomeração urbana e microrregião) com os dos Municípios
que a integrem (art. 50, ifi);

g) as autarquias territoriais de desenvolvimento, sua organização e fun-
cionamento (art. 51, § 39).

Encontraremos, ainda, no § 49 do art. 51, que "a lei criará o Fundo de
Desenvolvimento Regional", o que sugere tratar-se, no caso, de lei ordinó-
ria.

Na Constituição paulista, podem ou devem vir a ser objeto de regula-
mentação por lei complementar.

a) a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a
fusão de entidades ou órgãos públicos atuantes numa determinada unidade
regional (região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião), tendo
em vista o planejamento regional, a organização e a execução das funções
públicas de interesse comum (alt 154);

b) a criação de um conselho de caráter normativo e deliberativo para
cada uma daquelas unidades regionais (art. 154);
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c) a participação da população no processo de planejamento e tomada
de decisões, bem corno na fiscalização da realização de serviços ou funções
públicas em nível regional (art. 154, § 2);

d) a participação dos Municípios nos mencionados conselhos delibera-
tivos e normativos regionais (art. 154, § 32).

Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, serão ou podem ser ob-
jeto de lei complementar:

a) a criação de um órgão executivo e de um conselho deliberativo em
cada uma das unidades regionais (região metropolitana, rnicrorregião ou
aglomeração urbana), compostos por representantes do Executivo e do Le-
gislativo, de entidades comunitárias e da sociedade civil (art. 75, § 22);

b) a compensação financeira a que terão direito os Municípios que su-
portarem os maiores ônus decorrentes de funções públicas de interesse co-
mum (art. 75, § 42)

9 - Especificidades

O que vimos até agora nos permite afirmar que as três Constituições
examinadas concebem, no que toca à organização regional, políticas e insti-
tuições bastante assemelhadas, mas, sob essas semelhanças, como seria de
se esperar, persistem diferenças regionais significativas. Algumas delas já
foram registradas linhas atrás. Outras serão mencionadas a seguir.

Na Constituição de Minas Gerais, o art. 42, no seu parágrafo único, re-
fere-se a urna "política de desconceniração planejada de desenvolvimento
econômico", à qual se subordinaria a gestão das unidades regionais. É a que
provavelmente se refere a Constituição de São Paulo, no alt. 177, quando
enuncia que o Estado "estimulará a descentralização geográfica das ativida-
des de produção de bens e serviços, visando ao desenvolvimento equilibrado
das regiões". A Constituição do Rio de Janeiro não subscreve esse objetivo.

No que se refere à instituição de aglomeração urbana, a Constituição
de Minas introduz uma regra absolutamente original: exige população míni-
ma de 300 mil habitantes num complexo geoeconômico e social "integrado
por três ou mais Municípios" (art. 48).
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Também no que se refere à instituição de rnicrorregião, inova a Carta
mineira. De acordo com a letra do seu art. 49, a lei complementar de institui-
ção de microrregião "é de iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais da
Assembléia Legislativa, por provocação dos Municípios".

Na Carta de São Paulo, o art. 156 reza que as diretrizes, objetivos e
metas da administração estadual, estabelecidas nos planos plurianuais do
Estado, serão fixadas "de forma regionalizada". Essa regra não se encontra
em nenhuma das demais Constituições estudadas.

Da Constituição do Rio de Janeiro, vale a pena mencionar, por sul ge-
neris, o art. 75, § 42 , segundo o qual os Municípios que suportarem os maio-
res ônus decorrentes de funções publicas de interesse comum "terão direito a
compensação financeira" a ser definida em lei complementar.
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