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  REGIÃO METROPOLITANA de SÃO PAULO – Mancha Urbana 

A grande contribuição do Estatuto da Metrópole para 
o Planejamento Urbano Metropolitano é a instituição e 
o funcionamento da Estrutura de Gestão Plena com a 
Governança Interfederativa no trato das questões que 
envolvem as Funções Públicas de Interesse Comum (FPIC).

 “Que, no PDUI, não se perca o olhar ao capital humano, 
valorizando a vida das pessoas”.  

O princípio social da Lei do Estatuto da Metrópole busca 
criar mecanismos de combate ao modelo de exclusão 
social nos grandes centros urbanos, à degradação do 
ambiente e da paisagem urbana, e à destruição de 
referências urbanas, além da integração das Políticas 
Públicas.

O desafio colocado é melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos nas áreas urbanizadas.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/SP, 
ao criar o Grupo de Trabalho Estatuto da Metrópole, 
reafirma o papel do Planejamento Urbano Regional para 
a qualidade de vida do cidadão. Vale lembrar: a atividade 
de Planejamento Urbano, enquanto atividade técnica 
regulamentada pela Lei 12.378/2010, está entre as 
atribuições dos arquitetos e urbanistas.   

 



O Estatuto da Metrópole estabelece diretrizes gerais 
para o planejamento urbano, a gestão e a execução 
das funções públicas de interesse comum em 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e em 
microrregiões instituídas pelos Estados.

Sancionado em 12 de janeiro de 2015, o Estatuto 
também estabelece normas gerais sobre o Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e outros 
instrumentos de governança interfederativa, e critérios 
para o apoio da União a ações que envolvam tal 
governança no campo do desenvolvimento urbano, 
com respaldo constitucional

 » Capítulo III - Artº 8º - A governança interfederativa 
das regiões metropolitanas e das aglomerações 
urbanas compreenderá em sua estrutura básica:

I. instância executiva composta pelos 
representantes do Poder Executivo dos 
entes federativos integrantes das unidades 
territoriais urbanas; 

II. instância colegiada deliberativa com 
representação da sociedade civil; 

III. organização pública com funções técnico-
consultivas; 

IV. sistema integrado de alocação de recursos e 
de prestação de contas.

 » E no Artº 2º, o Estatuto obriga a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUI) no prazo de três anos sob pena de 
improbidade administrativa dos prefeitos e  
do governador.

Estatuto da Metrópole - 
Lei 13.089/15 

•	 RMSP - São Paulo/1973 - 39 Municípios 

•	 RMBS - Baixada Santista/1996 - 9 Municípios

•	 RMC - Campinas/2000 - 19 Municípios

•	 RMVPLN - Vale Paraíba e Lit. Norte/2012 - 39 Municípios

•	 RMS - Sorocaba/2014 - 26 Municípios

•	 RMRP - Ribeirão Preto/2016 - 34 Municípios

•	 AUJ - Aglomeração Urbana de Jundiaí/2011 - 7 Municípios

•	 AUP - Aglomeração Urbana Piracicaba/2012 - 22 Municípios

•	 MRB - Microrregião Bragantina - 10 Municípios

Regiões metropolitanas 
e aglomerações

         Iº Seminário Estatuto da Metrópole do CAU/SP

O Brasil é um país urbano num mundo urbano. 
E o Estado de São Paulo contém a maior Região 
Metropolitana da América do Sul, entre as maiores 
do mundo. 

O processo constante de urbanização extrapola os 
limites físicos dos municípios, dos estados e até dos 
países, transformando-se em “manchas urbanas”.
 
Trata-se de aglomerados de municípios com políticas 
públicas nas áreas de habitação, mobilidade, 
saneamento e resíduos sólidos, abastecimento, 
comercial, industrial, cultural, lazer, educação, 
saúde, acessibilidade, de uso e ocupação do solo.

Muitas dessas políticas são identificadas como 
Funções Públicas de Interesse Comum (FPIC) e 
devem ser tratadas em conjunto.

Estatuto da Metrópole – 
Urbanismo Regional


