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UMA AGENDA PARA O LEGISLATIVO
O Fórum Democrático realizado por este Parlamento entre os

dias 15 e 24 de fevereiro de 2011 pautou-se por uma pergunta, dirigida
a especialistas, a representantes de outros órgãos públicos, da socie-
dade civil e aos cidadãos em geral: "O que deverá estar na agenda da
Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento do Estado?"

As respostas e a grande participação no evento demonstraram
a vontade coletiva de contribuir com a proposição do Legislativo,
visando ao aprimoramento das políticas públicas, ao incremento da
economia, à melhoria dos indicadores sociais, enfim, ao atendimento
de demandas, ao aproveitamento de potencialidades e à elevação da
qualidade de vida para todos os segmentos da população.

Este documento consolida todo o conteúdo debatido durante o
fórum na área da Governança Regional e Urbana e compatibiliza as
sugestões apresentadas com a experiência da ALMG nas discussões
com a sociedade e na elaboração legislativa. Compõe-se de uma con-
textualização das políticas públicas relacionadas ao tema; de uma
compilação das propostas levantadas; de uma análise de sua eficácia,
legalidade e viabilidade de implementação; e de sugestões de atuação
para a Assembleia, em suas funções constitucionais, considerados os
trabalhos das comissões temáticas e de cada parlamentar.
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GOVERNANÇA REGIONAL E URBANA
Contextualização das políticos públicas no desenvolvimento regional

Discutir o desenvolvimento socioeconômico no cenário brasilei-
ro implica, necessariamente, considerar sua dimensão espaço-territorial.
Nesse sentido, a questão central diz respeito à situação de persistência
das desigualdades regionais verificadas historicamente, não obstante as
alterações na distribuição espacial da atividade produtiva brasileira ob-
servadas nas últimas duas décadas. As regiões Norte e Nordeste regis-
traram, entre 2001 e 2005, evolução do produto interno bruto - PIB - per
capita de 3,9% e 3,8%, respectivamente, o que indica redução das desi-
gualdades entre tais macrorrcgiões e a região Sudeste, onde o crescimen-
to do PIB per capita foi de 3,5% no mesmo período.

O adensamento dos mercados e a intensificação da participação de di-
versos setores nacionais na economia mundial, se, por um lado, contribuem
para a dinamização da estrutura produtiva do País, podem explicar, por ou-
tro lado, os aumentos das desigualdades intrarregionais observáveis.

Assim, foi criada, em 2005, a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional - PNDR -, a cargo do Ministério da Integração Nacional - Ml -,
com o objetivo de reformular as políticas de estímulo das áreas marginais
à dinâmica econômica do País e de redução dos diferenciais de renda per
capita existentes no território nacional. O PNDR considera que essas dife-
renças existem em múltiplas escalas geográficas, como entre seus estados
e suas microrregíões, e não apenas entre estas últimas. Entre os progra-
mas governamentais incluídos no I'NDR destacam-se:

- Promoção da Sustentabil idade de Espaços Sub-Regionais - Pro-
meso: Implantação de novo modelo de gestão em espaços regionais sele-
cionados;

- Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões - Promover:
Adensamento de potencialidades produtivas regionais, por meio de ações
de desenvolvimento econômico via Arranjos Produtivos Locais - APLs;

- Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido - Convi-
ver: Dinamização econômica do espaço regional;

- Organização Produtiva de Comunidades Pobres - Produzir:
Capacitação de comunidades para organização produtiva e inserção
econômica.

Coordenado pelo Ministério da Integração Regional, o PNDR arti-
cula-se com outros ministérios. Sua principal ferramenta é a promoção da
interação entre os órgãos da União responsáveis por sua operacionalida-
de e os governos estaduais e municipais, de forma a adequar as ações às
necessidades e demandas específicas de cada espaço regional.
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Gerais - Copasa - e pela Agência Reguladora de Serviços de Abaste-
cimento de Agua e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais
- Arsae-MG. Sob coordenação da Secretaria, cabe ao Sistema planejar,
organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações se-
toriais a cargo do Estado relativas à política de desenvolvimento regio-
nal e à política urbana. No planejamento estratégico de longo prazo do
Estado - PMDI -, o Sistema contribui principalmente para o alcance
dos objetivos relacionados à Área de Resultados denominada "Rede de
Cidades e Serviços". A Sedru é responsável pelos Projetos Estruturado-
res RMBH, Lares Geraes, Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos e
Vida no Vale - Copanor.

Novos instrumentos de gestão regional: A partir da transição do
regime autoritário para o regime democrático, o País tem experimentado
a emergência de novas instâncias de discussão, gestão e tomada de deci-
são. Essas novas instâncias caracterizam-se por uma maior proximidade
com a população, pela possibilidade de cooperação entre as estruturas
políticas e a sociedade civil organizada, e também por novas formas de
atuação conjunta entre os entes federativos. Nesse contexto, e conside-
rando os desafios da gestão municipal e regional, que não respeitam ne-
cessariamente divisões políticas, surgem novos instrumentos que estão
sendo considerados e implementados, como, por exemplo, as instâncias
de integração metropolitana e os consórcios intermunicipais.

Análise das propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão da estru-
tura das políticos de Municípios e da governança regional

1 - Municípios/governança regional
• Fomento à criação de conselhos regionais de governança regional,

compostos pelo poder público e pela sociedade civil organizada,
com o objetivo de incrementar a articulação socioeconômica intra
e interregional.

• Articulação governamental (Executivo e Legislativo) com vistas à
educação política da sociedade, visando ao desenvolvimento de
uma cultura participativa nas questões de interesse local.

• Promoção da governança regional e urbana, com enfoque na aber-
tura de espaços de participação popular, por meio de representa-
ção nos arranjos colegiados.

1.1 - Criação de novos Municípios

• Realização de consulta plebiscitária com a finalidade de alterar li-
mites municipais e, também, de viabilizar a emancipação de distri-
tos, em especial Xonin, pertencente a Governador Valadares.
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Emancipação política implica criação de novo Município, entidade po-
lítico-administrativa integrante da federação brasileira. Nessa qualidade, o
Município detém competências próprias, decorrentes da Constituição da Re-
pública, tais como a tríplice autonomia política, administrativa e financeira.

Desfruta, portanto, de governo próprio, edita leis com fundamento
direto na Constituição, a começar pela Lei Orgânica, que é o mais impor-
tante documento normativo do Município, pois o organiza e estabelece as
diretrizes básicas da administração municipal.

Enquanto o Município detém personalidade jurídica, o distrito
constitui mera desconcentração administrativa. Assim, é o Município, e
não o distrito, que tem autonomia, ou seja, capacidade para gerir os ne-
gócios da municipalidade.

Dessa forma, a emancipação de um distrito é um momento im-
portante na vida pública, uma vez que a partir dela surge um novo ente
político autônomo e independente, que deverá enfrentar os problemas
peculiares à coletividade, prestar serviços públicos, instituir e arrecadar
os tributos de sua competência e proporcionar melhores condições de
vida aos munícipes.

A emancipação política de distritos é um processo complexo, que
envolve várias questões. A emancipação está condicionada à realização de
consulta plebiscitária às populações dos Municípios envolvidos e de estu-
dos de viabilidade municipal. É necessário, ainda, a edição da lei comple-
mentar de que trata o art. 18, 4, da Constituição da República, bem como
levar em conta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF.

Há que se salientar que o Estado não tem competência para criar dis-
tritos. Em função da autonomia conferida ao Município pela Constituição
Federal de 1988, cabe a ele organizar-se administrativamente; ademais, o
Município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse lo-
cal. Assim, a criação de distrito, a definição de seus limites territoriais e sua
denominação são matérias que devem ser tratadas por norma municipal, ob-
servada a legislação vigente, e não por lei editada pela Assembleia Legislati-
va. Merece destaque o fato de que, quando o art. 5 da Lei Estadual n° 843, de
1923, criou distritos, o fez sob a vigência de outra ordem constitucional.

O processo de criação de novos Municípios, nas suas mais variadas
formas, bem como o procedimento de alteração de limites territoriais en-
tre as comunas passou a submeter-se a nova sistemática constitucional a
partir da promulgação da Emenda à Constituição da República n9 15, de
1996, que alterou a redação do § 4 de seu art. 18:

"A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municí-
pios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei com-
plementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei".
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Transcorridos 14 anos da edição da Emenda Constitucional n Q 15,
de 1996, o Legislativo da União ainda não aprovou a norma complemen-
tar necessária, embora seu projeto esteja tramitando no Congresso Na-
cional. Trata-se do Projeto de Lei Complementar (PLC) n° 416/2008, ao
qual foram anexados o PLC n 130/1996 e os PI-Cs ns 561 e 587, ambos de
2010. Essa demora na edição da lei tem dificultado a instituição de novos
Municípios e a modificação de limites intermunicipais.

No plano jurisprudencial, o STF vem declarando a inconstituciona-
lidade de leis estaduais instituidoras de Municípios antes da promulga-
ção da citada norma complementar federal.

1.2 - Regiões de planejamento e regiões administrativas
• Discussão sobre a desconcentração das atividades da administra-

ção pública estadual, por meio das 25 regiões administrativas ins-
tituídas pela Lei Estadual n9 11.962, de 1995.

• Criação de unidades administrativas regionalizadas, com ênfase
na concentração geográfica da oferta de serviços públicos, visan-
do à racionalização de processos e ao incremento da eficiência da
gestão pública.

• Debate sobre a criação da microrregião de São João dei-Rei, abran-
gendo os Municípios de Santa Cruz de Minas, Tiradentes e Coro-
nel Xavier Chaves.

• Gestão para a redefinição da estrutura de planejamento regional
do Poder Executivo, com o objetivo de dotar as microrregiões esta-
duais de maior autonomia administrativa e orçamentária.

A região administrativa, tal como o distrito, é forma de des-
concentração administrativa, embora a Lei n 1 11.962, de 1995, que
institui regiões administrativas no Estado, impropriamente faça re-
ferência a descentralização, pois não há criação de ente com perso-
nalidade jurídica. O instituto da região administrativa tem a fina-
lidade de melhorar o acesso a serviços públicos, aproximando da
administração pública estadual as pessoas que vivem nessas regiões.
São criadas por lei, e cabe ao Executivo Estadual a sua implementa-
ção e organização, pois constituem órgãos vinculados à sua estrutura
organizacional. Vale frisar que, em Minas Gerais, compete à Seplag
gerir as regiões administrativas.

1.3 - Região Metropolitana
• Debate sobre o aperfeiçoamento das instâncias de governança

metropolitana.
• Gestão para o fortalecimento de ações de suporte ao Plano Di-

retor de Desenvolvimento Integrado - PDDI -, com ênfase em
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seus eixos fundamentais: urbanidade, acessibilidade, sustenta-
bilidade e seguridade.

• Promoção do fortalecimento do PDDI no contexto da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, com o objetivo
de propiciar uma integração mais dinâmica entre seus municí-
pios constituintes.

Integração metropolitana: Nos termos do art. 25, § 39, da Cons-
tituição Federal, e da Emenda à Constituição do Estado n 9 65/2004, a
região metropolitana é uma das instâncias de governança urbana regio-
nal destinadas a integrar o planejamento, a organização e a execução de
funções públicas de interesse comum. Além da região metropolitana,
podem ser criadas aglomerações urbanas e microrregiões, por meio de
lei complementar. Considera-se função pública de interesse comum a
atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Município, iso-
ladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros Municípios inte-
grantes daquela região metropolitana.

Minas Gerais possui duas regiões metropolitanas, a Região Metro-
politana de Belo Horizonte - RMBH - e a Região Metropolitana do Vale
do Aço - RMVA. As realidades, demandas e potencialidades das regi-
ões metropolitanas foram objeto de dois eventos institucionais recentes
da ALMG: a 1 Conferência da Região Metropolitana de BH (2007), que
subsidiou a criação da Lei Complementar 107, que institui a Agência
RMBH; e o seminário Regiões Metropolitanas (2003), que subsidiou a
elaboração da Emenda à Constituição Estadual 65, que dispõe sobre as
Regiões Metropolitanas; além das Leis Complementares 88, 89 e 90, de
2006, que tratam do arranjo institucional da RMBH e da RMVA.

Conforme a Lei Complementar n° 88 de 2006, que trata da institui-
ção e gestão de região metropolitana, são os instrumentos precípuos de
planejamento metropolitano o Plano Diretor de Desenvolvimento Integra-
do - PDDI - e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. O PDDI, nos
termos legais, atribui as diretrizes do planejamento integrado do desen-
volvimento econômico e social relativas às funções públicas de interesse
comum de cada região metropolitana. Os planos diretores dos Municípios
integrantes das regiões metropolitanas serão orientados pelo PDDI no que
for aplicável. Na elaboração do PDDI, podem participar, além dos Muni-
cípios integrantes da região metropolitana, os representantes de interesses
sociais, culturais e econômicos, bem como de instituições de relevante in-
teresse regional. Por sua vez, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
previsto no art. 47 da Constituição do Estado, tem como função financiar
as intervenções necessárias definidas pelo PDDI e outros investimentos
relacionados a funções públicas de interesse comum nas regiões metro-
politanas. Seu orçamento é composto por contribuições do orçamento do
Estado e dos Municípios integrantes de regiões metropolitanas, bem como
de eventuais repasses da União e de operações de crédito.
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O arranjo de gestão da RMBH possui, relativamente à RMVA,
maior desenvolvimento institucional. O Planejamento Plurianual - PPAG
- 2008-2011 do Governo do Estado possui um Projeto Estruturador deno-
minado RMBH, em que são definidas metas para a atuação de diversos
órgãos e autarquias para a promoção da gestão integrada da RMBH. Em
2009, por meio da referida Lei Complementar 107, foi criada a Agência du
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência
RMBH. A Agência RMBH tem por atribuições a articulação com os Mii-
nicípios integrantes da RMBH, órgãos e entidades federais e estaduais
e organizações privadas para promover o planejamento da metrópole;
a garantia da melhor ordenação do espaço metropolitano; e o apoio à
execução integrada das funções públicas de interesse comum, que são:
transporte intermunicipal e sistema viário, defesa contra sinistro e defesa
civil, saneamento básico, uso do solo metropolitano, gás canalizado, car-
tografia e informações básicas, preservação ambiental, habitação, rede de
saúde e desenvolvimento socioeconômico.

A atuação da Agência RMBH vincula-se ao Conselho Delibe-
rativo de Desenvolvimento Metropolitano, que, juntamente com a
Assembleia Metropolitana, constitui o Colegiado Metropolitano. O
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é com-
posto por representantes do Poder Executivo estadual, do Poder Le-
gislativo estadual, das Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e
Betim e dos demais Municípios da RMBH. O PDDI da RMBH encon-
tra-se atualmente em fase de elaboração, por meio de parceria entre o
Governo do Estado e a Universidade Federal de Minas Gerais. Den-
tro do contexto de reforma administrativa realizada pela nova gestão
do Poder Executivo, criou-se ainda, com a Lei Delegada 179, de 2011,
o cargo de Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropoli-
tana, que será instrumentalizado pela Agência RMBH.

As lideranças políticas e os atores sociais têm participado ati-
vamente da gestão metropolitana da RMBH, inclusive com a criação
de fóruns específicos para tal, merecendo destaque: a Frente Parla-
mentar pró-RMBH, do Poder Legislativo estadual; o Fórum Metro-
politano RMBH, dos Poderes Legislativos municipais; a Associação
dos Municípios da RMBH - Granbel -; e o Colegiado Metropolitano
de Entidades da Sociedade Civil.

1.4 - Mobilidade e acessibilidade urbana
• Gestão para a integração dos serviços de transporte coletivo

da RMBH, via instâncias de governança metropolitana, com
ênfase na aplicação das figuras dos consórcios públicos, con-
tratos de rateio, contratos de programas e nas formas condo-
miniais de federalismo cooperativo.

14



SU&SIÓf 5

OF AGENDA

PUA 

• Acompanhamento do cumprimento da legislação existente
quanto à criação e ao funcionamento da Agência Metropolita-
na e da Metrominas.

• Acompanhamento da implantação efetiva de sistema metrovi-
ário em Belo Horizonte, de forma a universalizá-lo para toda
a RMBH.

• Debate sobre a recuperação da natureza do transporte público
como bem público e orçamentário.

• Gestão para a implantação de equipamentos e infraestrutura
de acessibilidade em prédios públicos estaduais e municipais,
especialmente voltado às pessoas com deficiência.

• Promoção do debate sobre a adequação do Anel Rodoviário
de Belo Horizonte aos padrões internacionais de segurança e
tra fega bi lidade.

As questões referentes à mobilidade urbana são importantes
para a qualidade de vida dos cidadãos e também para a atividade
econômica. A ALMG, reconhecendo essa importância, bem como os
desafios apresentados, realizou, em 2010, ciclo de debates sobre os
desafios da mobilidade urbana na RMBH.

O desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro, associa-
do ao crescimento da renda, tem proporcionado o aumento da frota
de veículos particulares. O número de automóveis em circulação flO

Estado tem aumentado em média 5% ao ano, enquanto a frota de
motos cresce em média superior a 10% ao ano desde 2000. Na RMBH,
a população cresceu 17,27% entre 2000 e 2009, enquanto a frota total
de veículos aumentou 85%. Como o crescimento da frota supera de
forma significativa o crescimento populacional, isso significa que a
população tem substituído o transporte individual não motorizado
e o transporte público pelo transporte individual motorizado. Com
isso, as vias públicas, especialmente nos grandes centros, apresen-
tam congestionamento progressivo. Além disso, a escolha pelo trans-
porte individual motorizado causa uma maior emissão de poluentes.
A mobilidade urbana é uma das prioridades do Governo do Estado
para a realização da Copa das Confederações, em 2013, e também
para a Copa do Mundo de 2014.

1.5 - Consórcios públicos (autarquias interfederotivas)
• Gestão para a integração dos serviços de transporte coletivo

da RMBI-1, via instâncias de governança metropolitana, com
ênfase na aplicação das figuras dos consórcios públicos.

Os consórcios públicos, entidades cuja formação está prevista
no art. 241 da Constituição da República, são associações entre en-
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tes federados que possuem potencialidades e problemas comuns,
em áreas como desenvolvimento regional, tratamento e destinação
de resíduos e provisão de serviços de saúde, que têm se desenvol-
vido expressivamente. Os consórcios públicos possuem caráter de
pessoa jurídica, o que instrumentaliza sua capacidade de assumir
compromissos com os entes federados e também com a iniciativa
privada e órgãos internacionais. Um exemplo é o Consórcio para
o Desenvolvimento do Alto l'araopeba - Codap -, que congrega os
Municípios de Belo Vale, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre
Rios de Minas, Jeceaba, Ouro Branco e São Brás do Suaçui. O Codap
tem atuado de forma a lidar conjuntamente com os vultosos in-
vestimentos que estão sendo feitos na região e têm proporcionado
diversas oportunidades e também desafios para a gestão municipal
e regional, além de lidar com outros temas, como a disposição de
resíduos sólidos.

1.6 - Urbanismo e moradia
• Discussão sobre a criação de política pública habitacional, nos

moldes do programa federal Minha Casa Minha Vida, destinada à
população de baixa renda no Estado.

O Brasil, e por consequência Minas Gerais, experimentou seve-
ra crise nos instrumentos de concessão e financiamento de moradia
durante as décadas de 1980 e 1990. Além disso, a retomada do crédi-
to imobiliário, a partir da década de 2000, tem ocorrido de maneira
gradual, de forma que o volume de recursos disponíveis para finan-
ciamento, embora cresça rapidamente, ainda permaneça em patama-
res reduzidos em relação a outros países. De forma a possibilitar o
acesso ao crédito imobiliário pelas famílias com renda inferior à três
salários mínimos, que possuem dificuldade de obtenção de recursos,
o governo federal instituiu o Programa Habitacional Popular Minha
Casa Minha Vida, em articulação com as demais esferas federativas,
em especial com os governos municipais.

Em decorrência da retomada tardia do crédito imobiliário, Mi-
nas Gerais possui grande déficit habitacional (moradias faltantes,
inadequadas, com excesso de população ou extremamente onero-
sas). Segundo a Fundação João Pinheiro, em 2007, o déficit de mo-
radias em Minas Gerais era superior a 500 mil unidades, sendo 129
mil apenas na RMBH. De forma a intervir de maneira positiva nessa
situação, o Projeto Estruturador Lares Geraes, em associação com
os demais níveis federativos, busca reduzir o déficit habitacional,
com foco nas famílias de baixa renda e em risco social. O Lares Ge-
raes é gerido pela Sedru e instrumentalizado pelo Fundo Estadual
de Habitação - FEH -, cuja atuação é orientada pelo Plano Estadual
de Habitação de Interesse Social - Pehis. O Pehis, por sua vez, foi
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fomentado pela ITT Conferência das Cidades de MC, evento realiza-
do pela ALMG. A Sedru desenvolveu ainda o Sistema Estadual de
Capacitação e Acompanhamento para Elaboração de Planos Locais
de Habitação de Interesse Social - Seca PLHIS -, que visa apoiar os
Municípios de menor porte na elaboração de planos locais de habita-
ção de interesse social.

Em face do exposto, sugerem-se as seguintes ações a serem in-
cluídas na agenda da ALMG, no que diz respeito a Municípios
e governança regional:

• Discussão, em articulação com o Poder Executivo es-
tadual, sobre a estrutura de gestão baseada na regiona-
lização do planejamento (Regiões de Planejamento) e
da administração (Regiões Administrativas) dos negó-
cios do Estado, com ênfase em critérios de autonomia
orçamentária e administrativa.
• Fortalecimento da gestão pública, por meio da efe-
tiva institucionalização das instâncias de governança
regional e urbana, sobretudo quanto à autonomia deci-
sória regional.
• Instituição de uma frente parlamentar, no âmbito da
Casa, para acompanhamento da edição da norma com-
plementar que trata da criação de novos Municípios
pelo Congresso Nacional.
• Acompanhamento da execução do I'DDI da RMBH,
seus efeitos e repercussões para os Municípios consti-
tuintes da região metropolitana.
• Integração das políticas de mobilidade e dessas com
as demais políticas de desenvolvimento urbano, articu-
lando os níveis federal e estadual.
• Incentivo à implantação de sistemas estruturais de
transporte de grande e média capacidade em corredo-
res próprios nas cidades de médio e grande porte e nas
regiões metropolitanas.
• Fortalecimento dos investimentos no sistema viário
urbano e interurbano dos Municípios que priorizarem
os modos de transporte coletivos e os não motorizados.
• Ampliação do debate público entre a ALMG e o Po-
der Executivo estadual quanto aos programas e ações
previstos nos instrumentos orçamentários do Estado
referentes ao FEH, cuja atuação é orientada pelo Pehis
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• Aperfeiçoamento da articulação entre a ALMG e a
Sedru na avaliação dos resultados do Seca PLHIS, com
ênfase nos Municípios de menor porte.
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